YAKIN DOGU UNiVERSiTESi
FEN EDEBiYAT FAKULTESi
TURK

nn.t VE EDEBiYATI

BOLUMU

MEZUNiYET (;ALISMASI

RESiMLi ROMAN

Miijde OZGUL

20021307

DANISMAN HOCA
Yrd. Do~. Dr. Ali Eftal OZKUL

LEFKOSA 2006

I

I

LIBRARY

ONSOZ

Resimli Roma'nm muharriri

Kemalzade Ali Faik ve muduru Faik Sabridir. 1 Mayis

1320'de nesr olunmus. Numara 3- birinci sene olup nushasi 5 kurus'tur. Idarehanesi Babiali
Caddesinde " Musavver-i Muhid" idarehanesindedir.

Bu bir edebiyat mecmu asr olup icinde

bazi edebi turler mevcuttur: hikaye .siir.tiyatro vs.

Turk Edebiyati ve dili, 6- 7 asrr boyunca Turk kimligini ve dilini asagilayan Osmanhca;
Farsca.Arapcave

Turkce 'den murekkeptir,

Osmanhca'nm

dil olarak degeri gayri milli bir

dunya dili olmasidir. Bir devleti ordu, bir milleti kultur.bir kulturu dil ortaya koyar. Zumre
dili de balk dili olamayacagina

gore Osmanhca'ya

Turkce demek kadar abes bir sey

olamaz.kaldi ki Osmanh asireti bu gun yasasaydi, Osmanhca'ya

Turkce denmesini hakaret

sayardi. Cunku onlarda millet olma bilinci degil.ummet bilinci vardir. Y ani kimlikleri milli
degil.dinidir.

Osmanhlar'm

dili olan Osmanlica goruldugu uzre asiret ismiyle amlmakta ve millet

adiyla anilmaktadir. Simdi biz halkm dili ile zumre dilini karsilastirahm. Halk edebiyatmdan
kopan Osmanhca -14. yuzyildan itibaren apayn bir dildir. Galat sozcuklere Turkce demek cok
anhstir.bir dilin tasnifiyle boyle bir mantik.dejenere mantiga dayamr. Eger iddialarmda hakli
olsalardi, bizim bu gun ingilizce kelimeleri
demeliyiz.

Hatta butun

Turkce fonetige gore galatalastmp

Ttlrkce 'yi ingilizce'ye

uyarlardik.

Yunan

dilinde

Turkce

bu mantiga

"oxymoron" denir; yani ingiliz' e Turk, Turk' e ingiliz demek gibi bir anlama geliyor.

Turk edebiyati, rnilli bir edebiyat ise o zaman Anadolu'da yasayan halkm edebiyatidir.
Baki'Ier, Nedim'Ier edebiyat dili ve kulturu ile Turk edebiyatcisi degil; kullamlan edebiyat
dili ve gelenegi ile Yunus Emre gibi sair ve yazarlar Turk edebiyatcisidir. Cunku onun siir ve
rnusikisi aruz degil ,"buyuk unlu uyumu" dur. Divan Edebiyati'ndaki

bazi sairlerin cogunu

Iranhlar sahiplenmekte, bunu kullamlan dil dolayrsi ile yaparlar. Bunu bu dil ve edebiyatm
milli olmadigma baglarnakta yarar goruyorum.
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Turk edebiyati ve dili, 6 asirhk degil; 7252te dikilen Orhun yazitlannm

oncesinden

baslar ve gunumuze kadar gelir. Yani 30 asra askm bir gelenegi var. Osmanhlar, bu dili
sahiplenmemekle birlikte asagilarmslardir. Laedri' den:

Bogurtlen acilsa bag oldum samr
Turk sehre gelse beg oldum samr

Yukanda da goruldugt; uzre Turk kimligi ile dalga gecilmekte ve asagilanmaktadir. Bu
dili Turkce diyenlere

" hangi mantiga hizmet ediyorsunuz?"

demek gerekir. Kamus-i

Turki'nin Ifade-i Meram 'mda bu dili sadece Osmanlica denmektedir.
Turkce'riin

asaglanmasi

istisna bir

durum degil, bilincli

olarak yapilrmstir.

Omegin

Cinani'den :

Gonul ol Turk hismindan hazer kil
Hususa mest ti yalm hanceri var

15. yuzyihn baslannda Kipcak Turkcesi ile yazilan El- Kavaninu'I -ktilliyye Ii -Zabti'lLugatit't- Ttirkiyye ( Turk Dilinin Genel Kurallan) adh eserde; 0 donem Turkce 'sinin, Turk
kimliginin ve kulturunun ne kadar zalimce horlandigim bu esere dusulen notta goruyoruz ;
"Turkmence,
dikkatli

Osmanlica

olman,

(osmanlilar'ca)

degildir, Bundan dolayi bazi yerler(Osmanh

sakmman

ve konusmaman

icin seni uyanyorum.

musatehcen ve onu konusan ise hakir gorulmektedir."

Turk demek kadar sacma birsey olamaz . araplar,Osmanhlar'a

Imparatorlugu)
Cunku

de

Turklerlce

Divan edebiyati'na

Turk diye bahsetmislerse de

onlar bunu hie bir zaman kabul etmemisler.

Mezuniyet

Calismasi'nda

bize yardim eden saym Yard.De.Dr.

tesekkur ederim.
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K.AMURAN'IN BiR HiKA. YE-i A$KI
futefi' bir kaya ustunde muazzam, muthis ytikselen bir satonun burclan ustunde kamer anyor;
nyor alti asirdan beri olmus, bitmis o serazane durdun yine bir parca esir ...
ryliiyor burclara:
z de ey lane-i bum
In yuzyil evvel
ir guzel taze kadm
ezinir her aksam
en dogarken uzak ufuklardan
ana ilan-1 ask u sefkat eder.
en de ruh-i ziyayi siirimle
mu tezbin eder ve gozlerini
Iai riiyalanmla mesut ederek sevisirdik:
) sonra baskasmi sevdi,
.akin ne ay, ne yildizdi
~u, bir hayirsizdi.
~ilm.iyordu zavalh taze kadm
3i-Yefadrr butun o insanlar.
ili o insanlar! ...
~ felaket dudaklannda giiller
3ir felaketle buse9in emel
)larak terk edip giderler hep.

§
Dedigim pek acikli bir vakia
Sonbahara tesaduf etmisti,
Kadin artik dil~i.inm-Uyordubeni.
Yine ben ona sadik.
F akat biraz kirgm- Gizleyip cehremi bulutlarla_-\gliyordum harap olan bu kiza.

§
Yine bir sebdi gizli 91km1~tlm;
Ben ne gordum ... bilirsiniz ecram
0 gece cunku siz de hayretle
_ ~e olup bittigini gordun-Uz golde ...
Dedigim taze kizla a~1g1 bir
Kucuk sandalm icinde idi;
Geziyorlardi mesut (siir u aram)
Sonra terk etti, kacti capkm; onu
Yine ben hayli teslit ettim ...
Fakat heyhat! ...
Agliyordu zavalh kiz her seb
Anladim bir felaket olmustu,
0 guzel kiz derin vurulmustu,
Bir anda solmustu

1

erin vurulmustu,
1U$1u

ki teslit bi-sut
adimdi ben ona

riyali leblerle
.evmeli saclanm
u:

~·le bana
Llacak

dedim fakat buradan
·gildi bir satoda
adinla mesut safi
dr, bir kucuk odada.
rdeden giren nazanm
'.l hali; ben lakin
. dedim ki:
nu
zak ufuklardan.
.alh kiz bir iki ay
.arsi yalvardi.

myordu taze kadm

avalli hasta idi,
ii.
qeb
i harap
n salonun
p_rip de bakrrnstim.
irdugum sahne ! ! .
:tlh validesi
.
.
uyas1z, sess1z ...
.. I

a~.

u cezir esran
'inde parhyordu
e yash sonun
iali gormustum:
ir tabut, sonra
'di bir suru halk
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onra bilmem ne yaptilar. .. Cunku:
Ben afalladim $U ormanda

Cagaloglu: 1 Kanuni Sani 1322
Tahsin Nihat

GARB MUA~ERETi'NDEN BiR SAHNE
Fransizca'dan:
Gurbette telak careleri nasil tehye olunurdu! Zevc u zevcedeki metkaye)
Albermanke - Sahib-i sohret bir ressam Mosyo Vanderhub- sahibi servet bir zat.
Xladam Vanderhub- Ter u taze, latif bir kadm Zizi- Suh mesrep bir matmazel.

BiRiNCi FASIL
(Albermanke karsisinda rnudellelen vazifesini ifa eden bir guzel matmazelin resmini yapmakla
mesgul.
Resim hanesi pek muntazam. Zarif seyler oteye beriye serpilmis. Kenarlara uzun sedyeler
irlestirilmis.
Guzel kiymetli hahlar yere yayilrms. Vakia Pariste cerayen ediyor)
Albermanke-

Matmazel vazifenizi bir derlu muhafaza edemiyorsunuz. Basimzi biraz yan

tarafa meyil ettiriniz. Ha soyle! Fakat simdi de gozlerinizde evvelki esir-i sahrene yok. A camm,
,6yle biraz daha mahmur, daha musir, daha asrkane ...
( o anda dairenin cmgiragi biraz siddetli tmyan endaz olur. lceriye missince, basmm saclan
okulmus, cirkin, siman bir zat girer. Son derece sik giyinmis, alnmda bir damet-i kamelya.
Kursuni ile sincabi renkleri arasmdaki ( giriyarel) eldivenleri elinde. Ressama dogru suratli .
adimlarla kosar.)
Mosyo Vanderhub -

Azizim Elber nasilsin bakayim, azizim Manki: ( 0 soruda gozleri

iidelelen vazifesini ifa eden matmazele ilisir.)
Evet, goruyorum. Daima teklit u tetba' diyet.
Ah! Siz, butun sanatkarlar ne kadar bahtiyarsnuz,
Fakat isinize mani' olmayayim, azizim ...
akm sizi rahatsiz etrnis olmayayim ...
:-\Jbermanke- Hicbir zaman ... benim suh dostum!
anderhub-- fakat size soyleyecek bir sozum var. Ah! Dostum Manke, bilsen, bilsen ...
( Ressam Albermankeyle matmazele esaret eder.)
Albermanke- bugunki estagalirnize artik nihayet verelim. Siz de giyinip gidebiliyorsunuz.
( iki dost yalmz kahr kalmaz Vanderhub ressamm elini sikar. Ferd-i messaretindenh
go gsti uzerinde tezyike cahsir.)
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onu

anderhub...

Ah! Efendim, ask u muhabbet bahsinde biraz. Ha yukselmis olsamz ... mesela

sanatkar

olmadrgim,

kadmlann

nazar-i

dikkatini

celb

edecek

bir sohrete

sahip

unmadigim halde senden daha bir bahtiyar bulunuyorum. Ne yapayim. Bunda tecellim acik .
. Bilsen azizim, bilsen ... yine tesaduf, ~ayan-1 gipta bir vakia ... iste sana

..,.::._-phe edilemez. Hukum baletban zevcemin aleyhinde sudur edecek. 0 zaman hem cihazimi
crtarnus, hem kendisinden zarar ve ziyan duasi okumasma hak kazannus olacagim.
".6sy6 Vanderhup---

( Albermanke'nin

sadasiru taklit ederek telefona) zevcenizle Matmazel

Zizi'nin bugun nerede bulusacaklanm biliyor musunuz?
Madam Vanderhup-

Hayir, bilmiyorum.

Kendini henuz gormedim.

Fakat bugun icin

rmazel Zizi'nin mutlaka bir muit tallar ki hazirlarms olduguna suphe yok. Bu ( Zizi) da ne
zeki kiz! Bana: " Siz hie merak etmeyiniz madam." diyordu. Nasil, tertibim pek guzel degil
"?

. .Iosvo Vanderhup--- (telefonla) simdi evden cikiyorum. Bir iki yere ugrayacagim. Sonra da
terzime gidip prova ettirecegim. Saat yedi bucukta mutlaka orada bulunurum. Ah! Bu plarumm
zeticesini dusundukce gulmekten bayihyorum .
. .Iosvo Vanderhup (telefonla) muhavere kafi. Kapmm cmgiragi cahndi. Ziyaretime birisi
=etiyor. Saat yedi bucukta beklerim. ( o sirada kapmm cmgirag: cekilir. Mdsyo Vanderhup kapiya

cosar, Matmazel Zizi mutereddid bir halde etrafma bakmarak iceri girer.)
azel Zizi -

Aman yarabbi! Kalbim de na kadar helecan icinde. Size karsi yaptigim bu

.arhg: dusundukce yuregimin parcalanmak istiadadi basil ettigini hisseder gibi oluyorurn.

_ w~ .,fosyo, mos yo ...
Benim bir dakikahk kadmhk zaafimdan niye istifadeye kalkistmiz? Bir kere halime bakimz,
merhamet ediniz; rica ederim, artik gideyim. Ooof! Bilseniz .. Kalbimin nasil carptigim
asamz...

aman, simdidusttp

bayilacagim.

Uzerime

garip bir fenalik

geliyor. Imdadima

etisiniz, rica ederim .

. .Iosyo Vanderhup (mustehziyare gulerek Matmazel Zizi 'ye elini uzatti)
-

Artik bu teyateruci agizlanna luzum kalmadi, guzelim. Fakat siz sara bir narin ( feru feru)
·leni ne guzel taklit ediyorsunuz. Zevcem size otuz lira vaat etti, degil mi?

Matmazel Zizi-

( Birdenbire tavnm degistirerek ) ay, siz bunlan biliyor musunuz?
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Mosyo Vanderhup-- hepsini, hepsini. Fakat bununla isiniz bozulmus olmayacak. Ben size elli
lira verecegim. Yalmz zevceme hicbir sey soylemeyeceksiniz,

gidip kendini aramayacaksimz.

Iste teklifim bundan ibaret. Nasil, isinize gelir mi?
Matmazel

Zizi -

Hay, hay! Benim

icin bundan

daha ala bir teklif olabilir

mi?

~fe' almemnuniye kabulettim.
Mosyo Vanderhupl Bravo, matmazel. Guzel oldugunuz kadar zeki bir kadinstruz. Simdi artik
ni yalmz birakimz'{ Mosyo Vanderhup yalmz kahr, kendi kendine soylenir)

Mosyo Vanderhup -

Vay! Insafsizlar vay. Ah! Simdi zevcem saat yedi bucukta buraya gelecek.

0 zaman mahbub azizim Albermanke de resim haneye avdet olmus olacak.

Onlan burada yakalatmak kabil. 0 zaman namus zevciyeti ihlal etmis olamak ve iffeti aileyi
ruhnedar egilmis bulunmaz sebeplerinden dolayi zevceme talak davasim ben ikame etrnis olurum.
Hukmun benim lehimde verilmis olmasma o curum meshud sebebiyet verir. Davayi kazanmm.
Hukm-i tellak zevcem aleyhinde sadir olur. Cihaziruzi da iade etmeye mecbur olmam. Oh! Ne
a.

( mosyo Manderhap sapkasiru basma giyer; kamelya demetini eline ahr, bastonunu koltugu altma
sikistmr.

Sonra

bir aktor

tavnyla

Mosyd

Albermankenin

yaptigr

kadm

resmine

dogru

yumruklanm sikarak soylenir.)

anderhap -

Nankor zevce! Sana muhabbet eder, usumet-i zevceti muhafaza eyleyen bir kocaya

carsi yaptigihali

ben

sana

gosteririm,

Zevcen

senin

uzerine

titrerken

gill ustune

gill

koklamazken ... Ah! Yarabbi!

En aziz, fedakar kiyas ettigirn dostumla, en afif bir kadm zannettigim zevcemin yaptiklan, bu
cinayeti dusundukce ... Kan basirna sicnyor. ( Tahvil-i tur eder; yuzu gulmeye baslar, Saatini
cikanp bakar. Elindeki kamelya demetini muskatane koklar.)

Vanderhup -

Vakit de geciyor. Bu talak yorgunlugunu gecirdikten sonra bir iki kadeh soguk

~ampanya icrnek lazim ...

( Mosyo Vanderhap basim sallayarak mesrur, munserih bir halde resim haneden disanya firlar.)
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Safveti N ezihi
iHTiY AC-I MAGFiRET

Lyandi fikrimin asayis ve sukutu
Zehirleyin, kemiren vahemat meluna;
- ben, bu alem-i faniye karsi mustegni
Mukabirin, kosarak zulmet-i ketumesine,
Hazirla yatma heyet-i mekukebede
Zuhur rahmet gufrane muntazir, nadim
Husu kalp ile ikrar-1 seyit ettim.
Durur gibiydi mukabir butun murakebede;
"e her mezara buyuk bir serv-i nigahbandi
Bu her mezan yesil bir camm, ya bir servinin
Ucan sehaib rengine kalp edip 90k,
Esir saf ve kebutunda serseri, sair
Gurup ve fecri, cibal ve bahan gezdirmek:
Hayal ve hissimi oksar, hos bir adettir!
Bie istihzaz-1 tehassusle ihtizaz ederek
Duran servilerin emvate saye saldigmi
Gidip musahade ettikce, ruh-i mefturum
amnm ki aghyor asar sayeden mahrum
Ulan mukabirin oksuz hayat uryam
esim-i bevel sebim pur seair-i edvar,
Cenah mevhisi her serve egildikce temas,
Melaz-1 rahmet olan alem-i mukabire haz
Iniltilerle sadalarla inliyordu civar.
Ve carpiyordu o nalis samah-1 rattime
Asirlann metalim-i musefehati gibi.
Bir el feraz semadan seradkat seb;
Bir anda ref ile sandim, nigah-1 dikkatime
Hayat makbere mevud olan bir atiyle
Dehur maziye-i kainati gosteriyor;
Btlrtiit, adima bir nesve-i behistiyle
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Kansrms en deli bir huvas adim veriyor.
ema, zemin mutefarib gibiydi birbirine

_ ~e bir sada-yi rnuahaze, ne birnigah-i gasp;
ma derin ... ne kadar benziyorduher _ Iuhayyet-i magfiretin mevce-i zavahirine ...
Zalam icinde nigahban sahir-i emvat
Jan, ibadet eden salhurda bir serun
0 sayegah seyyahmda nazar-i semvat
- adet ettim; ailrmsti bir feza-yi nevin
ipihrun nura mukabil, vezir payemde.
iikut... Hep kayalar, dalgalar, nebat uyuyor;
iikut ... sanki o rnuzlim muhayyet naimede
Emelli ganude measi ve seiyet uyuyor,
Icimde supohelerin zehir kahn dalgalamr
Gibiydi ve Ferit yeisimle inledim ve dedim:
"Hararetkab edilen curme bir ceza haktir,
Fakat ben isledigim en kucuk kabahatte
Bir izdirap deruniyle inledim. Dururdum;
Olursa rahmet haktan da fitratim mahrum
Bu, bir ceze-yi mekrur demektir elbet
Beserde hakim iken her dakika hissinden,
0 hisle te'vem iken bir azap vicdam,
Mukadder olmadir, icab-1 adil yezdani
Bu edmite mutlak ya magrifet ya adem
Adem! Cihandaki her mihnetin mukafan,
Ademde ruhumuz olmak muebbeden kemrah!
Bozardi sanki dusuncem huzura mevati
Bu fikri teraha bakip ben de ettim istikrah.
Ufukta miidhal gufrane benzeyen kamerin
Ziyasi alem-i ervaha pek rahmetti;
Bu benligimde de a'amal seyit esirin
- Zulmet-i bu seyda-inedarneti
Icimde vesveseler, supheler butun dagihr
Gibydi, duydum uzak bir sada-yi ruhani
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Sukur leyl arasmdan diyordi ki: ey zeni
Nedamet etmek emin ol ki affolunmaktadir.

LIBRARY

Faik Ali
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HAKAN-1 MUAZZAM

SULT AN SELiM HAN-I EVVEL
9

Ey, al asumanm buyuk padisahi! Sana islaf, tarih hep hunriz dediler. Fakat sen i'tila-yi
er'i mubin, a' ala-yr serefettin icin, mulk-i vatanmtersin ve terkis maksadiyla kan doktun;
isardm ana mahalline masruf idi. Melef -i asumaneye seninle, icraat hunrizanenleilelebet
iftihar eyler. Ancak su neslinden gelen Abdulhamit Saniye ruhahaniyet-i pur hasmetinle hitap
et: " Y1k1l, su asumanh padisahlan pay-i tahtmdan yikil. Sen ne omakamm an, ne mekkar-1
ultaniyetin bir neferisin, yikil, yikil. .. "

iKi FEHM PUR FEHM ARASINDA
-

Be adam! Bu surat ne, bu cehre ne? Simdi herkes sen, herkes santir. ..

- Benim bu halim, 1y1 bir buhre! ... Cinayetlerden,
nefret. ..

vicdansizhklardan,

bayagihklardan

- Dunya halik olali beri nice zulme gelmis. Nice Timurluklar her tarafi here u mere etmistir.
Milyonlarca insan kam dokulmus, satih arzi kana boyanmistir.
Evet " Neronlar", " Hulaguler", "Timurlar" kan ictiler. Fakat hasdim vasita-i tezvir
etmediler. Bu menfur, mustekreh, hunriz ise ... Ah! Ne soyleyeyim beni birak ... Selanik'in
bulamk suyuyla ates keyfini Allah sondursun
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tvt BiR KISMET
-Misali PervanedenEyzidur Reybeydar, kirk iki yasmda, ( layik u diyyer) kasbesinin nutri. Tam bir memura
numune olacak turde. Koy hayati, yesilli, kirmrzrh bir elma gibi panldayan koca pembe
cehresinde ufak bir cizgi bile cizememis. Agir fovoriler onlan ducar-i hayer eyleyen binlerce
kucuk seyler uzerine sabitane acilrms deve gozleri ... Daima aym mevada telakki olmak uzere
son derecede nevadardan fikirler dogoan bos bire beyin ...

Zorin Devmontarji, yirmi yedi yasmda, Eyizdur Eyborder'in sapik kansi, gayet guzel,
Fakat terbiyesiz mi, terbiyesiz, capkin bir kiilhanbeyi gibi akh, fikri aklmca he ...
Esyane-i zevciyeti gibi etrk etmesi sebebiyle aleyhine karar verilmen talaktan sonra Paris'e
gemli, simdiki halde en kibar aguslarda dolasan bir necm-i seyyar; payi tahtmm en mashur
namussuz kadmlardm biri, oetli, tuvaletleri, barkenleri, kopekleri. Asiklan oyle mieshur; en
ufak nevazesi icin tasvirin fevkinde bir fiyat alan bu kadm Paris'te parmakla gosterilir bir
asifte olmus ...
Eyzidur Royboydey, resmi bir memura yakisacak surette radyitegut giyinmis. Ser gibi
kemal-i ahemmiyetle ziyaret zumrelerinden, incilerden murekkeb selalenin karsisinda kemal-i
hayret ile tukuf ettigivakit yuzunu gozumi boyarms, sirtma gurultulu, patirtih bir elbise
giymis. Ve basmdaki sapkasiyla hazrunun nazar-i dikkatlerini uzerine nasip ettirmis olan
Lorin ona yaklasarak elini omzuna koyar ...
Lorin-" Hilekarane" Bonjur, Eyzidur .... Eyzidur-" Kansmm hal ve tavnm, tuvaletini
gorerek sasirmis kalmis oldugu halde nasil, siz? ...
Lorin-Ya! Evet, benim ...
Eyzidur- "Agzi acik" Lorl. ..
Lorin- Evet, lor. .. daha dogrusu Lorin ... kontes DOmuntarji ...
Eyzidur->- " Bu unvan-1 aseleti isitince bir tavn ihtiram takmaark" Kontes mi? "
Selamlayarak" Madam ...
Lorin- umt ederim kig teklif ve teklife kalk1~mayacaksm1z... " ona nazgere elini
uzatarak" lakin, hay di bakahm, ~oyle teklifsizce suret etmekte mani var mi? Mademki tesaduf
Simdi bizi tekrar birbirimizin karsisina cikardi, o halde dost olmahyiz ... dogru degil mi? ...
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vzidur-> " Lorinin elini kabul ederek" pekala oyle olsun.
orin---" Mtitebbesstimane" nasil, bu tesadufe diyecek var rm?
.orin-- " Onu tenhaya cekerek" gel suraya da biraz konusalim.
f yzidur-> " Muhtarzane" sizi rahatsiz etmiyorum ya ...
orin Bana siz demeyeceksiniz degil mi? Hem bunu senden ilk defa isitiyorum. Hayir beni
rsiz etmiyorsun.
soyluyorsun ...

Ah!

Hay

aksi

seytan!

Ihtirnal

yeniden

evlendigin

icin

boyle

Eyzidur->- Hayir ama gortiyorum ki siz ...
Lorin->- "Ehemmiyet vermeksizin" oh! Ben ...
Eyzidur-> " Anlamayarak" acaba Kont Dumanatrji?
· orin-"

Gulmekten kendini zor tutarak" kont mu? " Onun zan ve su-i telkiyesi ile eglenmek

· eyerek" Kont seyahatte, sonra sana anlatmm ... Demek ki boy le ha, benim koca Eyzidtirtim,
serzivi gormeye geldin oyle mi?
Eyzidur->. Aman yarabbi! Ne ... Evet, La Kontes ... Mubasir Matifa ve bu yiyun ile beraber. ..
-- <;iimtiz beraber gelmeye karar vermistik.
orin-

Oh, aklima bir sey geldi ... bu aksam onlansaat. .. seni yamege davet ediyorum, sen

yalniz basina geleceksin. Sekiz sene sonra bir leyl-i zifaf pek eglenceli olacak ...
Eyzidtir-"Sa~irarak" senin evinde mi?
Lorin-

oyle ya ... benim evimde; nicin olmasam? "ayaga kalkmayarak"

haydi simdiden eve

g:idelim. Orada elbeyt buradan daha rahat konusuruz,
Eyzidur " Onu takip ederek" bir kara arabasi bulayim bari ...
Lorin-

" Gulerek" kara arabasi mi? Ona sen "Pakudiyara" dondugiin vakit arada tutarsm.

[ Bahri on bin frank degerinde iki barkir kosulu mukernmel bir viktorya arabasim gostererek]
atla bakahrn, herhalde serin supruntu arabalarmdan iyidir. ..
Eyzidtir- " Arabacmmn yanmdaki usagin kiyafetini gorup "muhzetzane"
etmeli miyim?
Lorin-

" Iterek" Jakin evet kabul etmelisin...

bilmem, kabul

haydi atla! ... dikkat et... " Jeygulet2i

ezeceksin. Bu Ingiliz kopeginin yuz lira degerinde oldugunu da unut ma. "Arabaciva" otele ...
Eyzidtir- Otele mi? Hangi otele ...
Lorin- Kendi otelime
Eyzidur " Arabaya, islemeli do~emelerle bakn.
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Otele gittikten sonra kudurmus gibi Lorin'in uzerine atihr.
Lorin- Peki o halde? ... ( Eyzudur'un kadehini doldurarak) ic camm. Niye icmiyorsun ya ...
[ Gayet rnukemmel izhar edilmis olan yemekler tuvali eder, arada bir mezbuni sarabmi, sarap
ve sarnpanyalan cakistinyorlar. Eyzudur bilmedigi bu a'l,m dibayede yiyip ictikten sonra f'ul
mazmen kendine meces ettiginihareret ve siddetin basma dogru mu'udine ihsse baslar]
Lorin-Ey

memleketinden ne haber bakalim?

Eyziidiir- Cesuk bir sey yok ... Hemen her vakitki gibi ... Isler bozuk gidiyor. Bugdayin
kazlann satildigi yok.
Lorin- 0 halde burasi gibi degil desene !
Ya tahsiledar? Ya papas? Nasil hal eski halinde mi?
Eyztidtir- Evet, ulan oyle ... Birebir, ikimizi oynuyoruz ...
Lorin-"

Devam ederek" saat dortte degil mi? Mutadiniz vecihle ... Bira icerek ... Eminim ki

azimetim partinizi hie halemdar bile etmemistir.
Eyztidtir- itti, yalmz ti9 gun sonra, ne yaparsm ... Yine duame basladik.
Lorin- ( Bir muddet sukut ettikten sonra) oteki is icin nasil yaptiruz bakalim?
Ha soy le ... sekiz Papas efendi gibi yasarmyorsun zannederim ...
Eyziidiir- Suphesiz! ... Ne olacak, ara sira kasabaya gidiyoruz.
Lorin-"

Tebessiim ederek" ... Ya ... S1k sik mi?

Eyziidiir- Hemen hemen her ay. Tahsisal memuri mal mudurune gidecegi zaman beni de
arabasma aliyor. ..
Lorin-"
Eyzudur -

Giilmekten kmlarak" ah! Pek hos! 0 halde demek ki sen de ... Atcuf, pek tuhaf. ..
Anhyorsun yabu [ Orsul] icinde bir bahane onuyor. Oyle ya, hizmetkarlanma

isi caknrmamahyim.
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bu

Lorin-

Ihtiyar

Orstil

benim

azemetime

ne

dedi?

Eyzildtir- Senin nihayet bir sokak stirttigti olacagmi soyluyordu. Simdi boyle asalet
alemlerinde yasadigirn bilse ... kim bilir ne kadar sasinr." Gittikce kizisir ve Lorinin geceligi
altmdan gorunen vucuna nasip-i nazar ederek" senin boyle asalet alemine dusmekligin pek
fena oldu.
Lorin de- Nicin! ...
Eyztidtir- Cunku:" Tuhaf bir soz soylemek isteyerek" ben yavas yavas artik tahamrnul
edemiyorum. Hay kafir Muntarci!
Lorin- " Ayaga kalkarak" su kanepeye yamma gel de sana Muntarjinin ne oldugunu
soyleyeyim ...

Eyzildtir-" Busbutsn cignndan cikip onu takip ederk" nedir soyle?
Lorin- Koca aptal. .. Uydurma bir isim ne olacak?
Eyzudur->-0 halde sen?...
Lorin- Ben meshur bir asifteyim ... Benim ruhum Zizim. istersen kokotum diyeyim. Nasil
istersen oyle olsun, keyfin bilir.
( Kudurmus gibi Lorin'in uzerine atihr. Kolundan yakalar, saclanna, dudaklanna, omuzlanna
neresine gelirse buseler kondurur.)
Lorin-" Kendini kurtarmaya cahsarak" peki sonra! Bu nasil muamaele bu? ...
Eyzildtir- " Onu daha ziyade kollan arsmda sikarak" ah! Hay Allah belasim versin, kokot
ha! Paris'in buyuk bir kokotu.
Lorin- His, kendine gel, galebe tahsil memuru ile beraber kasabadaynn zannediyorsun ...
Cildirdin mi? ...

Eyztidtir- ( Tamarmyla kendini kaybederek) Evet cildirdim? Beni cidirtan da sensin
artik sirtma osrunu kirk parahk basma giyen Lapakuryer'in mahalle kansi degilsin

ASen
Sen

perisin ... Ben, ben de arnk bir noter degilim ... Ne oldugunmu ben de bilmiyorum. Lakin seni
seviyorum. Sana prestij ediyorum. Sen suhsun ... Fettansm ... zannetme ki sen beni oyle
buraya bu iyi sarabmla sarhos ettikten sonra melek gibi kalmak icin getirmis olasm. Bundan
baskasiru mesleginde bu boyledir. Ah! Ne olursa olsun ( Artik ne dedigini bilmeyerek) sen
benim zevcem idin, ben de senin zevcen ... en birinci ben idim ... Bu halde.
Lorin- ( biraz mukedderane fakat bu hissin bahsettigi merak sevkine te'ban kendi kendine)
oyle ya ... Nicin olmasm?
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Ertesi sabah- Perdeler arasmdan kayan nim-ziya odaya giriyor.

Eyzudur o yatip yatagin obur ucunda uyuyan zevcesine memnuniyetle

bakiyor. Saate

baktiktan sonra ayaga kalkti. Bir an evvel disan cikmak icin alelacele gitti. Sonra sapkasi
basmda. Bir kere hazir olunca dusundu. Cebinden para cantasiru cikardi, nazarhgmi etrafma
auf ile hanedeki didyeyi son defa olarak bir daha mukayese etti, ve koylu bir noter nazannda

crlginca bir masraf olmak uzere tekli ettigi bin lirayi sominenin onune biraktiktan sonra
odadan 91kt1. Bu hali gozlerinin iciyle yakip etmis olan Lorin guldu. Hizmetcisini cagirdi.
- Ornistin Omistin! Sominenin onundeki lirayi al ( Buserene) gotur. Bunun etrafma dart bes
bin frankhk elmas koyarak bana bir burus veya bilezik yapsm ... Zevcemin lirasi ... lste benim
icin en degerli sanem

Faik SABRi
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SULT AN SELiM SALiS

Tarihi Ve Milli Piyes

Muharriri: Ali Haydar EMiN

-MABi'AD-

Ataeh Efendi- Ne istiyorlar?
ihtiyarlar-

Tahammul olunmaz seyler. Herkes kendi emelini ! Biri 91km1~, Yeniceri agasi

olmak fikrinde! Halbuki o caga geleli iki bucuk olmus! Biri gelmis, yuz elli isame bireden
istiyor, halbuki ... ( gurultu takrip eden)
-Ataeh

Efendi- Mirad Efendi! Siz igdin bu hale bir care bulahrn. [ Mirad Efendi gider] ne

istiyorlar? Garaz-1 hafi ne olabilir? Her dediklerini almadilar mi?
Arif Aga-

Evvelce de soylemistim ya! Bunlara hala ne istediklerini sorrnak yangma kurekle

gitmek gibidir! Bu mesuliyette dogrudan dogruya size aittir.
taeh Efendi-

Hayir, ben evvelce emirde size sordum. Mesuliyeti kabul eder misiniz?

Dedim. imtina ettiniz. 0 halde gidip bir kere daha sorrnak lazim geldi.

[Merat Efendi gelir]

Arif Aga- Ne var, ne olmus, titiriyorsunuz, benziniz solmus!
Merad Efendi. F ena. F ena ... [ Hafif sesle] 90k fena!
Ataeh Efendi-

[ Kiyam ile] Allah askma ne istiyorlar?

Merad Efendi [ Etrafma hafifne bakarak] tebdil saltanat!
Ataeh Efendi,- Vay! Oyle ha?
Arif Aga-

Y ok nasil olur?

Hoca Munip Efendi- Ooo ... Bu, ne curet?
ihtiyaralar-

Alcakhk, alcakhk! Nankor herifler.
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Ataeh Efendi-

Merad Efendi rica ederim, tekrar edin, bu isin pek vehim bir kufran oldugunu

onlara soyleyin. Bu fikirden feragat etsinler [ Ser-kerdeler gelir] O! Durunuz.
Merad Efendi-

Iste geldiler. ..

Kazanci Mustafa-

Be devletliler! Bu adamlara o kadar soyledirn, o kadar iknaya cahstim, bir

turlu dediklerinden donmuyorlar, biz Sultan Selim'i istemeyiz deyip dayaruyorlar! Be kuzum,
o yeryuzunu halifesidir; peygamberin vekilidir; bizim vazifemiz onu tahtan indirmek degil biz
onun muhafazasma bakmakla mukellifiz dedim.
Sergerdelerden biri-

Padisahtan emniyet kalkti sanki bizim akhrruz ermiyor mu? Bugun "

evet, evet" deyip bizi dagitacaksimz; yann yoldaslanrmzi yataklannda bogulmus bulacagiz.

Diger Sergerde- efendim, lakirdmin kisasi, bir sultan Mustafa Efendimizi isteriz vesselam
Hoca Murib Efendi-

Lakin Allah buna razi olur mu babayigitler! Siz mertlik davasmdasiruz,

bu is mertlige yakisir rm?

Bir Serkerde-

Birak agamizm beyi! iki ayagin cukurda! Sen git ibadetinle ugras. Ne vakte

kadar bu millet bunaklann gonul eplencesi olup kalacak?
Suleyman <;avu~- Efendiler, acele edelim. Bu ise bir nihayet verelim. Biz bundan sonra
Sultan Selim'i padisah tamrruyoruz. Aramiza bu kadar nefseniyat girdikten sonra ne o bize
padisahhk edebilir ne de biz ona kulluk edebiliriz.

[ Harici'de fevkalade Satamat]

Hoca Munib Efendi- Bu is artik bitti ... Yikilan sey tamir kabul etmez.
Ataeh Efendi-

Simdi ne yapahm?

Kazanci Mustafa-

Ne olacak, aleme efendilerle

gidip Sultan Mustafa Efendimize

biat

edersiniz, otesi kolay.
Ataeh Efendi- Lakin ben yalmz gidemem.
Suleyman Cavus->- iki bin?
Ataeh Efendi-

Pekala. Buyurun efendiler. .. [ kapiya kadar gidip orada tevkifle ilmaye doner]

zillin takdiril azizil alim ... [ Hepsi gider]
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BESiNCi TEMASA: TOPKAPI SARA Yl'NDA BiR ODA

SULT AN SELiM SALiS

Sultan Selim- [ Mahzun] bugun Persembel Muharrimtil haramm besi! ... [ 0 esnada disanda
ogle okunur] Aziz Allah, celle celale ... Iste bu saatte selamhk, padisah, kusanacak! [ Zehir
hande ile] Alemi islam'm halifesi Eba Eyup Ensari'ye karsi tufikat-i semadaniyeden istimdad
edecek ...

Hukumdar, bugun orada saban surecekl Bu sahne i~ kendisine, tebaasmm ikvat yevmiyesi
kazandigmi ogretecek; padisah ibret olacak ... Of, dunya! isvebaz, lakin bi-vefa dunya: snede
dogarlar; sende olurler! Ne o ttildetten bir sefa, ne o irtihallerden bir tesir! Sefil dunya! Sen
camidesin; fakat derav uzerindeki bedayi' pur hayat! insanlan kullanyla, padisahlanyla cezp
ediyor; o kadar sabahati var! [ Muteffekir] Neler soyluyorum, dunya kendi her cahilligini kac
kere isitmis, hem de en buyuk hakimlerden, en talasiz sairlerden! Iste yine o dunya; en eski
insanlara ne kadar gulduyse en son geleceklere de ondan ziyade memasat etmeyecek! Sah
kim? Geda kim? ... [ Gezinerek] hayat, hayat! ... Hissediyorum ki esrar-1 ilahiden bir necis
hayat denilen Sebdir; binlerce seneden beri bedenimizin haricinde, dahilinde aramadik yer
birakmarmslar; fakat yine bulamarmslar? Her zereninsakl-i manzurine mutenazir bir devece
marusi var!

Ruhu bilmiyoruz. Lakin iste asann hayati ! [ Pencerenin onunde bir muddet harice baktiktan
soma ] beyaz sacli bas ile sanki yerlerde kabrini anyor! Her adimda titreyen bacaklan o nas-i
sefili tasimaktan aciz! Gittigi yolun nihayeti mezara cikmak umidi olmazsa bir hufve daha
atmayacak
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Bu kim ... bilse ki fakir bir peder!

Ailesi

ti<; gunden beri ac! ... Belki sefil bir dilenci!

oguklarda balnnacak bir kulubesi bile yok! Kim bilir, belki bir hizmetci! Gah mukabilinde
dayak yer, gah hizmet ugrunda ac kahr da yine hayatm bu alcak rabitasnu kmp atmaz ... Her
lahza olur, hafidinden kucuk bir cocugun tahakumu altmda olur. Kansi aciz bir gencin sillesi
altmda olur! Ey zalim hayat! Onun yaradihsta benden ne farki vardi? [ Aynamn onunde] fark
rm? 0 bir usak, vicdanen hur, lakin hatirada ebedi bir iz birakir. Saadet ve ya felek-i hayat! ...
0 mahiyetine tabidir. Benim hatmma mazimin biraktigi izler pek takatsiz! ... Daha bir hafta
once sultan idim. Altmis milyon halk nufuzum altmda duruyordu. Dunyarun bir tarafmda
hurbeler okunurdu. Sultan Salis idim. Halife-i cihan idim! Ancak ben onunla iftihar etmedim.
Kendi nefsime bir kere:

Bu cihanm devletine eyleme hirs ve tema
Pek sakin ilharruz yarabbi bu kadar saltanat

Diye nasihat ettim; fikrimce hukumdar tebaasmm sadrk bir hizmetkanndan ibaretti. Bu dostun
kendime

rehber

hareket-i

izhar eyledim,

A vrupa'nm terakkisini

gordum;

gorenlerden

degildim. Onlarm, tatbikattaki faydalan takdir ettim. Muvaffak da oldum. Bunlan yapmakla
ihaneti ettim, halkm mutelasmi iltica ederim. Fakat riyakar, murhalann garezkar muharirlerin
degil! Efalim atalar mebrehen! ihlaf onlan muhakeme edecek karanm verecek. Su halim
bilhassa onlar icin muessir bir ibret levhasidir! Ben burada Sultan Mustafa Salis k1l19
alaymda, fakat guvenme, ey benden, halifelerimden sonra bu mevkiye gececek olan sahis!
Bu guzel bir ruya gibi gecer! Hakikat bir gun kefeniyle, tabutuyla karsina cikarl 0 vakit geri
donulmez, ileri gidilmez! Her taraf kan ... Ates ... Felaket ... Kabristan kesilir[ Natuvan oturup
oh! Millete zulum eden ihlafe lanet! Memleketin zorla kopanlan her parcasma, bir uzuv
kesilmis kadar muteessir olmayan ihlafe, ilelebet lanet! [ Yastigm ustundeki kitabi acar] Koca
Fuzuli benim icin mi soylemis? Hayir, ey ihlaf! Ben de hepiniz icin bir hisse-i i,bret var:

Bir hevap ve hayal imis bu alem
Bu hevap ve hayale olma harem!
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FASIL-1

RA.Bi

Birinci tema~a- Tuna Ordugaln, Serdar Ekrem'in Cadrri

[ Hilmi Pasa->- Ramazan Efendi- Tahsin Efendi- Hamit Bey- Eyiip Aga- Erkan-1
Askeriye]

Hilmi Pa~a-

Harp uzerindeyiz,

dusrnan karsimizda

duruyor! Fakat mea- tesif bugunku

ictimaimizi Mevat Harbi'nin rnuzakeresi icin degildir. Devlet-i Ali'ye bu sirada dahili, harici
birtakim hastahkla melul, ikisini de tedaviye cahsmak elzem dahili marazlar ise tahrip vucutta
digerini rnuthis surette getirmistir. Bunun icin evvel omur dahiliyemize ehemmiyet vermek
rnecburiyetinde kahyoruz. Der- saadette olan vekaiden hepiniz haberdarsimz zannederim.
Tahsin Efendi-

Evet Karadeniz Bogazmda yamakalr isyan etmis; nizam-1 cedid tarafi dusa-i

habdan refulga yorulmus ...
Hilmi Pa~a- Halbuki Y eniceri Agasi Pehlivan Aga malum olan sebeplerden dolayi devr-i
hazir nicin tehlikeli add olunur. Bu meyilde dun bir tahrirat aldim. Hamit Bey okusun da
dinleyiniz.

Hamit Bey-

[ Huzur-1 Asfiye: pay-i taht saltanati seniyede azim bir fetert izhan mukadimet-i

sekde ve ocak zorbalar, dakika, bir dakika, harc-1 iztihmal, teklifat ile sersefit devlete sada
vermektedir. Luvay ihtisas Karadenezi Bogazindan zahir olup istanbul'a tecve etmis; Himmet
Padisahi ile o kadar emek sarf olunarak vucuda getirilen buna Turkiyat-i askeriye tekamtilat-1
Medine'ye bir gun icinde tame-i lehip ihtilal olup gitmistir, Fiyevmena hezar devi boyunda
bir mevki muhim isgal etmekte olan Y eniceri Agasi Pehlivan Aga fikren veli ahit taraftan
olmak ve minel kaim nizam-1 cedid alehtan bulunmakla meshur ve mumi ileyhin boyle
mesvas bir bigatten der- saadet gelip milletin basma yeni bir hengarne acmasi ihtimaline
rnebni

ebka-i

munasebetsiz

memuriyeti
vaziyetten

vucuh

mezrolmak

ihraci mevkinin

dahi

kendisini

bir

Padisahmnz

vuzu
Suktan

munasebatryla
Selim

Han

bu
Salis

Efendimizx Hazretlerine Ferit-i sadakatle magruf tefvizi vesair erkam mutesabahe-i mebvkep
humayunun

luzum-i tebdil ve tahvil-i mutelaki bulundugum

sabah Eyup Agayi cagirtrms; tahrirat-1 aliyeyi
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irade-i seniyeyi padisahialil

7

endisine gosterip Yeniceri Agaligma fikrimce muvaffak oldugumu soyledim. Biliyorsunuz

.endisi iki halde Yeniceri Agasidir. Lakin selefi rahat durmuyor. Karalasta isyan cikardi:
'enicerileri azdirdi. Maksat benim azahrn degil ocagi busbutun kaldirmakn.

Ocagi topa

rutmus, simdi sira bize gelmis" dedi. Daha neler dediyse dedi. Iste Silistre'ye yigildi: pehlivan
Agayi isteriz diyorlar; ordugahi yagma edecekler. Bircok Y enicerinin kamna girecekler. Ne
dersiniz; uzerlerine muvafakat edelim mi?
Ramiz Efendi-

Afedersiniz Pasa Hazretleri! Meham-1 Emure her halde efensdimiz vakif

degilsem de kulunuza oyle geliyor ki zorbalann en ceza-i bir arzusuna mehaset etmek onun
daha buyuk kustahliklara tesciya demek olur ... Fesada guruhnen malimata karsi da serat,
mahlik bulunur. Halbuki siddete karsi halim, acizdir! Evliya Emir Efendilerimize

hafi

degildir, Milletin bagnnda derin bir yara acan Edime vakiasi az bir musamaharnn netice-i
mulemesiydi.

Ac1 henuz yuregimizden

cikmadi. Inayet buyrulsun. Bizden biraz metanet,

onlardan ilelebet kurtulalim.
Eyup Aga-

Ocakhya tecevezat-1 lisaniyede bulunmaktan sakmmahyiz. Vakia muzakererniz

ise de ... Kim bilir. .. Belki!
Ramiz Efendi-

Sizi Yeniceri Agalig: mevkiine tavsiye eden, zannederim, o makamm sende

kalmasmi arzu etmis! Yoksa icinden yetisme oldugunuz icin ocaklmm derece-i faziletini
takdir etmeniz lazim gelirdi! Hem camm aga hazretleri! insan takdire aciz olsa yine kendi
mevkiinin mudafaasi icin aslan kesilir. Bir kedi bile timaklanm ilistirdigi yerden kolayhkla
atilabilir ya tavsiye size Y eniceri Agasi nasip ettiler; maksat yalmz hil 'at kimin degildir; onu
muhafaza yinenin vazife-i sirasmdadir.
Hilmi Pa~a- Efendim, meseleyi o kadar uzatmaym.( Ramiz Efendi'ye) Sizin rabrta degil mi?
Simdi meclis erkam da millahazalanm soylesinler; ona gore karar verelim.

Hazurundan

Biri-

Ordu, efradm mecmuundan

ibarettir; bu fertler rabrta-i itaatle yem

olmazsa mecmuun kiymeti hice iner; halbuki Y eniceri taifesi hala isyanda!
Hazurundan Digeri->- Evet ve mutehadden istedikleri sey ise pehlivan agamn memur-1 ebkasi!
0 halde bu kapiyi demek lazim gelir.
Tahsin

Efendi-

Oyle yapahm;

bakalim

Allah ne gosterecek!

dusuncemizi.

21

Fakat

aym zamanda

Allah bu alemi bir emirle yaratmis, maddeye bir isaretle kutencas olmus; iste o vakitten
beri kainatta layitgir bir kanun hukum suruyor. 0 kanun intizam ceryam icin bir omr-u sani
istemez. Zira ona (oll) buyurulmus o da anbean tekamul etrnekte! Inanacagiz ki bir mesyet-i
ilahiye vardir: Hudayi Lemyezel hazretleri onun haricine cikrnazlar! Muhallat-1 akliyeyi
Bektasi' den biri "Hoca Efendi ! Camm Allah Allah deyip duruyorsun." Demis, " Bu Allah her
seye muktedir midir?" Hoca Efendi de "hay hay" cevabim vermis, 0 zaman Dervis Baba ona
demis ki: "Allah bu dunyayi igne deliginden gecirebilir mi?"

Digeri->- [ Gulerek] ask olsun Baba Efendi'ye. Filhakika bir mesyet-i ribaniye vardir; ama
benim akhm o kadar ince noktalara ermez. Oralanm pek kanstirmaya gelmez.
Hilmi Pasa->- Ey ne dersiniz?
Vallahi efendimiz bu devir acayip bir devir! Soz ayaga dusunce basi kesmek

Hamdi Bey-

gerektir! Derler ama oyle muskulata tesaduf ediyoruz ki artik ayagin bas olmasi zaruri
gorunuyor.

Ramiz Efendi-

Gorunuse aldanmamali, kuvvet, mukavemetle olculur; hicbir sebat yoktur ki

karsismda gayri kabul tezlezil bir hail-i me'sur olmak mumkun olsun ... Evet, luzumuna gore
hiddete hiddetle mukabale

farz olur; tasvir ediniz! istanbul'da sefine-i devlet siddetli

firtmalara tutulmus, idare edenlerde sebat, metanet kalmamis.

Ordu ise serhadde, koye

mudafaa-i vatan vazifesi ile mukellef. .. 0 ordu ki dusmana mukevat degil. Kendi cikarlanm
kemiren hayvanat ihtilale bile tahammul edemiyor! Kaciyorlar; belki muharebe meydanma
kadar yagrna emeliyle ihtiyar-i zahmet ediyorlar! iyi dusunelim; mudbirane hareket edelim ...

Hilmi Pa~a- Peki! Oyle yapahm; fakat ne yapalim?
Ramiz Efendi-

Sebat edelim; mukavemet gosterelim. Azim-i kuvve-i ashabi olmayanlarm

rnaglup olmaz dusmam sebat ve metanettir; simdiki ocak asirlanndan
yoktur. Az bir merdane mukavemetle,

goreceksiniz

ise azim zayif bile

ki en buyuk hadiseler bile teskin

olunabilir.

Hamit Bey-

Mantik, tatbikatta pek muhteremdir!

Faaliyete gelince, icab-i hale iktifa en

kuvvetli kuvvat mantiktan olur. Simdi icab-i hal zaman nedir. istanbul 'dan emir gelir.
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Ramiz Efendi-

Insan-i kamil odur ki ne cikardigi hilat icin mliteesir olur; ne de tug ile

muftehilul kemalat-1 insaniye o maneviyedir: calinamaz, gasp olunmaz! Bilakis sarf edilince
artar; sahibinde kiymeti artmr.
Hilmi Pa~a- simdi Agaya bir tezkire yazip buraya davet edelim

[ Ebubekir Pasa gelir]

Ebubekir Pa~a- Evet, gelsin ve emr-i biat icra edilsin.
Hizar-e-Ne? biat rm?
Ebubekir Pa~a- [ Bir kagit cikanp] Sultan Selim hal'a olunmus; Sultan Mustafa Han Rabi'
Hazretleri ci.ilus buyurmus! Iste hatt-1 Humayun,
Ramiz Efendi-

Ya! Zaten belli idi; Allah emanet olunuz efendim. Zavalh vatan! Zavalh

millet, hep Allaha emanet! [ Aglaya aglaya gider]
Tahsin Efendi-

Millete hiyanet! Vatana hiyanet! Mustafa Rabi' Padisah oyle mi? Bekle

Ramiz Efendi! Fi-mabiat bu yerler bize haramdirl [ cikar]
Ebubekir Pa~a- Buyuk tezkireci efendi gitti; Hatt-1 Humayunu kim okuyacak?
Hilmi Pa~a- Hamit Bey! Okuyunuz, sizi Ramiz Beyin yerine buyuk tezkireci nasip ettim.
Hamit Bey-

[ Telsim ile acar] tevki' rafi' ...

[ Muit Serdar Erkemi iceriye dolar bircok sesler]

Pehlivan Aga firkasi isyan etmis, Serdar Ekrem'i istemeyiz diye geliyorlar!
Hilmi Pa~a- Hamit Bey! Bu i~i tehir edelim. Bakayim su herifler ne istiyorlar...

[ Acele

cikar]

Ebubekir Pa~a- Serdar Ekrem kacti !
Serdar'm muiti- hayir, serdar Ekrem kacmaz!
Ebubekir Pa~a- Tahkik-i muskil degil a, gidip araym.
Hizardan Birtakimr->- Hakikat gidip bakalim. [ Cikarlar]
Ebubekir Pa~a- Ben Hilmi Pasa'yi evvelden beri tamnm; nerede sukut orada Hilmi Pasa.

Nerede yatirdi; cins Kuheylan Pasa'yi coktan kacirdi!
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[ Y eniceriler iceriye hucum ederler]

erdar Ekrem! Nerede Serdar Ekrem? ... Hilmi Pasa nerede?
Ebubekir Pa~a- Oo, gee kaldiruz cocuklar! 0 gitti, yerine yerlesti, siz baskasim o mevkiye
cikann da gidip istirahatimza bakin!
[ Pehlivan Aga gelir]

Yeniceriler-c-Aga!

Serdar Ekrem kacmis!

Pehlivan Aga- Nereye kacrms?

[ Gidenlerle beraber Hamit Bey gelir]
Hamit Bey- Ruscuga kacrms; alemdanm yaruna!
Pehlivan Aga- Cehenneme gitsinl Simdi yerine Pasayi Serdar Ekrem yapmak istiyoruz.

Ebubekir Pa~a- Mealmemniye kabul ederim; Jakin evvel istanbul'a yazrnah ... Ben simdilik
levayi saadet kaymakamhgi ile iktifa ederim; Serdar Ekremligi de vekaleten der-ahde
edeyim ...
Umum- Ala, ala ... Yasayin Sultan Mustafa ...

rxlxct TEMA~A RUS<;UK'TA ALEMDAR'IN <;iFTLiGi
[ Alemdar, Behic Efendi ile gelir]

Alemdar- A be anma o miskinin admi ! Gel bakahm arkadas, senin Refik Moskoflara elci
gitmis. Onu da gorseydim daha memnun olacaktim
Refik Efendi- Iltifatimza can u dilden tesekkurler ederim Pasa Hazretleri. Ah, Tuna boyunu
dusmana karsi muhafaza eden mevkeb-i Humayan degildir. Sizin kuvvetiniz, sizin
heybetinizdir.
[ Ramiz Efendi gelir]
Alemdar- Iste Hoca Efendi de geldi
Ramiz Efendi- Vay. Refik Efendi gelmis oyle mi? Artik kimseden korkmayiz. Yalmz
istanbul 'dakiler biraz insan kadri bilse, Iiyakat kimdedir, bir anlasa!
Reis Efendi- Misal, Pehlivan Agaya vezaret verirken biraz dusunse!
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-iNDEKS-

Albermanke s.3 , s-4 , s-5
Mosyo Vanderhub s-3, s-4, s- 5
Madam Vanderhub s- 3 , s- 4

Matmazel Zizi s-4
Hulagur s-9
~ ieron s-9
Timur s-9

Lorin s- 10 , s-11 , s- 12 , s- 13 , s- 14
Eyzidur s- 10, s- 11 , s- 12, s-13, s-14

1.Ziya s-13
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