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Bitmemiş Defter, Halid Ziya’nın öykülerinden bir derleme. 
Bu kitaptaki öykülerin ortak noktası, hepsinde kadınlara dair 
hikâyelerin anlatılıyor olması. 

Öyküleri seçerken yazarın sağlığında basılan son nüshaları 
esas aldık. Kitaptaki 21 öyküden “Hayat-ı Şikeste”, “Bir Valide 
Tarafından”, “Daire-i İstintakta”, “Rakstan Avdet”, “Raife Mol-
la”, “Çöl Kızı” ve “Güzel Artemisya” eski yazı harflerden yeni 
harflere aktarıldı. Öyküler, dil anlayışlarının sıklıkla tartışıldığı 
dönemlerde yazılmış olduğu için kelime tercihlerinde farklılık-
lar vardı. Yazarın diline en az müdahaleyle günümüzde Türkçe 
sözlüklerden neredeyse tamamen çıkmış kelimeler ve Arapça, 
Farsça terkipler için en uygun karşılıkları bulmaya çalıştık. Az 
da olsa hâlâ kullanımda olan, bağlamdan anlamı çıkarılabilen, 
yeni bir kelimeyle tam olarak karşılanamayan veya karşılığı 
metnin ahengini bozabilecek kelimelere müdahale etmedik, 
bunlar için kitabın sonuna bir sözlük hazırladık. Ayrıca bugün 
sık kullanılmayan Türkçe kökenli bazı kelimelerin, halk deyiş-
lerinin anlamlarını ve öykülere dair bazı açıklayıcı bilgileri de 
dipnotlarda vermeye çalıştık. Kitabı hazırlarken öykülerin son-
raki yıllarda yapılan baskılarından da yer yer yararlandık.

Can Yayınları’nın Notu
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Köprü’den2 tramvaya bindiğim zaman içeride, hare-
ket zamanına kadar on dört saatlik mesai yorgunluğunu 
biraz dinlendirmek için köşeye yaslanarak uyuklayan 
arabacıdan3 başka kimse yoktu. Daha ötede, kadınlara 
mahsus mevkide biletçi sabahtan beri fırsat buldukça 
cebinden çıkardığı gazetesini kim bilir kaçıncı defa tek-
rar çıkarmış, kandilin donuk camından aydınlık bir çir-
kef gibi akan pis ışığa tutarak okuyordu. Benim girişim, 
bu kış gecesinin son arabasında hüküm süren bezgin yal-
nızlığın ortasına umulmadık bir hayat belirtisi atmış 
oldu. Arabacı gözlerini açtı, biletçi gazetesini indirerek, 
şaşkınca, “Son arabaya müşteri gelir miymiş!” sualiyle 
dolu gözlerini bana çevirdi; daha sonra ikisi de arabanın 
buğulu camlarını kamçılayan yağmuru görmek istiyor-
muş gibi dışarıya baktılar, şüphesiz daha hareket vakti-
nin gelmediğini anlamış olmalılar ki biri gözlerini yine 
kapadı, öteki gazetesini yine kaldırdı.

O zaman benim için bir uzun bir bekleyiş başladı; 

1.“Hayat-ıŞikeste”,Solgun Demet,ÂlemKitaplığı,1901.(Y.N.)
2.GalataKöprüsü.(Y.N.)
3.Tramvaylaratlarlaçekildiğiiçinaraçpersoneliatlarısürenarabacıvebilet-
çidenoluşuyordu.(Y.N.)

KIRGIN HAYAT1



14

bu tramvay, hususuyla şu, saatlerden beri yorulmaz, ara-
lıksız bir yağışla boşanan yağmurun altında çamurlu tah-
talarıyla, sisli camlarıyla, kirli ziyasıyla hazin ve melül 
bekleyen bu soğuk tramvay ne kadar kasvetli; sıcak ahır-
larına gitmek için sabırsızlanan beygirler, yorgunluktan 
kırılmış vücudunu derin bir uyku için atacak yer beklen-
tisiyle şurada şimdiden bastıran uykuya mağlubiyetini 
ilan eden bu arabacı, her gün sabahtan akşama kadar 
hayatının yegâne sahnesi olan şu tramvay hattının değiş-
mez seyrinden biraz hayalen çıkabilmek için gazetesine 
dalan şu biletçi ne kadar hüzün vericiydi.

Şemsiyemin etrafında akan sulardan birikmiş küçük 
göle bakarak kendi kendime, “Bunlar, şu binlerce insan-
ların yorgunluklarını vekâleten yüklene yüklene ezilmiş, 
yıpranmış görünen şu arabayla o iki sefil hayvan, bu iki 
bedbaht adam, daha sonra buradan ta Çemberlitaş’a ka-
dar çamurların içinde kendisine yol açarak uzayıp giden 
demiryolu, bu akşam beni, yalnız beni kırk para için ta-
şımakla mükellef!” diyordum. Ansızın düdük çalındı, 
arabacı gözlerini açtı, gününü tamamlamak için henüz 
yapılacak iş olduğuna hayret eder gibi etrafına baktıktan 
sonra gerinerek kalktı, ellerini ovuşturarak ilerledi, kapı-
yı açtı, içeriye bir soğuk rüzgâr dalgası hücum etti, sonra 
kapı yine kapanarak dalgaların dehşetle çarptığı noktada 
yalnız o kaldı.

Bu iri, ağır araba, o da uykudan uyanıyormuşçasına 
silkelendi, gerindi, sarsıldı, sonra yerinden oynayarak si-
nir bozucu bir gıcırtıyla –sanki çalışacak olmanın ıstıra-
bından yakınarak– sürüklenerek camlarının zelzelesini, 
biletçisi ile yegâne müşterisinin saralı bir titremeyle tit-
reyen vücutlarını çekip götürdü.

Para ile üzeri, bir sayfada bir araya getirilmiş takvi-
me benzeyen rakam ve işaretler altında gizlenmiş kâğıt 
parçasının alınıp verilişi tam bir sessizlikle ifa edildi, bi-
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letçi gazetesine, yolcu şemsiyesinin altındaki göle geri 
döndüler.

Bir aralık gıcırtı daha ağırlaştı, güya arabanın, –bu 
ağır mahlukun– demirden dişleri demir rayları daha zi-
yade bir hırsla ısırdı. Sirkeci’ye gelmiştik. Biletçi bu son 
araba için duraklamaya lüzum görmeyerek düdüğüyle 
tekrar hareket emrini veriyordu, arabacının dışarıdan 
boğuk sesi işitildi:

“Adam var!”
Araba durdu, kendi kendime, “Bir kişi ne kadar ra-

hattım!” dedim, o anda kapı açıldı.
Başımı kaldırdım, bir saniye evvelki içimden geçen 

düşünceyi çürüterek, “Fena değilmiş, bilakis...” dedim. 
Bu son arabanın ikinci yolcusu, genişliği vücudunu koru-
maya kifayet edemeyen şemsiyesi altında sırılsıklam ol-
muş bir genç kızdı.

Benzi soğuktan uçmuş, titreyen dişlerini zapt etmek 
için dudakları kısılmış, siyah yünlü etekliğiyle bu sene ge-
çirmeye çalıştığı kışın birinci kışı olmadığında tereddüt 
edilemeyen koyu kahverengi kalın ceketi ıslanmış, acıklı 
ve yoksul haliyle karşı tarafa oturur oturmaz uçlarının 
yırtıkları beyaz tireyle1 dikilmiş eldivenlerinin içinde şüp-
hesiz donmuş olan parmaklarıyla etekliğinin yanındaki 
cebinden para çantasını aradı. Evvela bir buruşuk beyaz 
mendil çıktı, daha sonra kullanıla kullanıla rengi değişmiş, 
bir tarafı patlamış bir siyah çanta çıkardı, iki eliyle bunu 
açmaya çalıştı, şüphesiz vidası da bozulmuş olmalıydı. 
Açılmamakta ısrar ediyordu. Biletçi ayakta, yeniden sarsı-
larak yürümeye başlayan arabanın içinde sallanarak, kol-
tuğunun altına eğreti sıkıştırdığı gazetesiyle bekliyor, ben 
karşıdan şemsiyesinin altındaki gölden usanmış da yeni 

1.Dikiştekullanılanpamukipliği.(Y.N.)
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ortaya çıkan şeye bakan bir adam sıfatıyla bakıyordum. O 
galiba sıkılıyordu, çantasını adeta kırmak isteyerek zorlu-
yordu, nihayet çanta açıldı. Parmağını soktu, arabanın şu 
yarı aydınlık halinde göremeyerek aradı.

Ben uzaktan hissediyordum: Çantanın içinde arana-
cak şeyler çok olmamalıydı. O yırtıkları beyaz tireyle 
dikilmiş eldivenler içinde parmakları, çantanın ta en de-
rinlerine sıkışmış bir küçük şeyi arıyordu. Ah, zavallı, 
fakir, yırtık, eski çanta...

Nihayet o iki küçük parmak arasında küçük beyaz 
bir şey parlayarak çantadan çıktı. Parayı almadan önce 
teneke kutusunun içinde eliyle tuttuğu bileti kesmeyen 
biletçiye uzattı. O vakit mühim bir vazifeden kurtulmuş 
gibi rahatça soluklanarak daha çok güvenle bir küçük 
hareket ederek yerleşti. Rengini tayin edemediğim göz-
lerini kaldırdı, kendisine, bana karşı bir kaygısız bir vazi-
yet vermek için araba yürüdükçe yukarısındaki demir 
çubuktan sallanan kayışlara baktı. Sonra tavanın bir tara-
fından sızan yağmura dikkat etti. Kendi oturduğu yere 
de yağmur akıp akmadığını güya merak ederek başının 
üstüne de bir göz attı. Daha sonra gözlerini sürerek kan-
dili seyretti, bundan da sıkıldı ve varılacak yere yaklaşıp 
yaklaşmadığını görmek için elinin tersiyle buğulu camı 
silerek sokağa baktı. Bu karanlık, yağmurlu gecede nadir 
dükkânların pencerelerinden çamurlara akan ışık parça-
larıyla fenerlerin bir bulut içinde kaybolan titrek alevin-
den başka bir şey göremeyerek en nihayet, güya burada 
görülebilecek şeylerden nazara çarpma ihtimali en son 
olan şeye, bana baktı. Yalnız bir saniye... sonra bunu da 
diğer gördüğü şeyler gibi üzerinde durmaya değer bul-
mamış olmalı ki arkasına yaslandı, birisinin iki düğmesi 
düşmüş, ötekinin bir iliği yırtılmış eski fakat zarif potin-
lerini uçlarının sağlamlığı şüpheli olan lastikleriyle uza-
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tarak birbirinin üstüne koydu. Küçük astragan1 taklidi, 
kenarları kıvrık bir takkeye benzeyen başlığını elleriyle 
düzelttikten sonra başını arkasına dayadı, bekledi...

Güzel miydi? Zannetmem fakat bütün küçüklük-
lerden bir araya getirilmiş, hurdacı bir sanatkârın garip-
liklere düşkün hevesinin bir eseri olarak vücut bulmuş 
zannedilen bu genç kız, küçük gözleri, ufak ağzı, sivri ve 
ince burnu, söbü2 ve süzgün çehresiyle hoş bir şeydi. Bu 
ufak şeylerden oluşan bütünde yalnız uzun görünen bir 
boyuydu. Küçük küçük azalarıyla pek uyuşmayan bu 
boy, bütün görünümüne bir orantısızlık veriyordu ki ga-
rip olduğu için hoşluktan uzak değildi.

Bu kış gecesi, şu arabada, bu genç kızla yapayalnız 
bulunmakta bir tuhaflık keşfediyordum ki anlaşılmaz şi-
irlerde hissolunan ve hem güzelliğe benzeyen meçhul 
bir zevkle hayalime garip bir tesiri vardı. Bir aralık sabır-
sız bir tavırla doğruldu. Bu kadar geç kalmış olduğuna 
artık sıkılmış bir ifadeyle camın buğu[su]nu tekrar sildi, 
uzun uzun baktı, galiba çifte havuzlardan dönüyorduk. 
Kendi kendime, “Bu vakitte, böyle havada bu kız nereye 
gidiyor?” diyordum. O ansızın bir hayretle döndü, biraz 
eğildi, içeride şimdi gazetesini yüzüne kapayarak galiba 
uyuklayan biletçiye bir şey sormak istedi. Sonra cesaret 
edemeyerek bana baktı. Bir şey sormak istediği pek açık 
anlaşılıyordu. Ben suale davet eder bir simayla bekliyor-
dum fakat bir türlü kuvvet bulamıyordu, ayağa kalktı, 
pencereden bir daha baktı, bu defa dönünce sapsarı ol-
duğunu hissettim, dedim ki: 

“Matmazel, bir şey mi sormak istiyordunuz?”
Vücudunun bütün azaları gibi ufak bir sesle, biraz 

1.Karakulkuzusununkıvırcıkveparlakpostu.(Y.N.)
2.Uzun,dar,ince.(Y.N.)
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sakıngan ve ürkek bir edayla, “Affedersiniz efendim,” 
dedi, “Köprü’ye daha çok var mı?”

“Köprü’ye mi? Yanılıyorsunuz matmazel. Bu araba 
Aksaray’a gidiyor.”

Anlamıyormuşçasına bir donuk vaziyetle yüzüme 
baktı. Bir vakit hayretinden ötesini sormaya kuvvet bu-
lamayarak öyle durduktan sonra, “Demek şimdi Köprü’ye 
gitmiyoruz?” dedi.

Bu sualin içinde öyle bir telaş, o kadar büyük bir 
korku vardı ki bu zavallı kızın nasıl bir hataya uğradığını 
anlayarak hakkında birden derin bir merhamet duydum, 
dedim ki:

“Teessüf ederim matmazel, siz Köprü’ye gitmek 
üzereydiniz fakat tersine hareket eden bir arabaya tesa-
düf etmiş oldunuz. Gecenin karanlığı, yağmur telaşı sizi 
yanıltmış olacak.”

O beni dinlerken adeta ağlamak istiyor, kendi ken-
disine nakarat gibi, “Ah, ne kadar geç kaldım!” diyordu. 
Sonra bir ümitle, “O halde ilk duraktan geri dönerim,” 
dedi. Şimdi Salkımsöğüt1 durağına gelmiştik. Kılavuzları 
takmakla uğraşılıyordu.

“Yayan dönmeye mecbur olacaksınız. Bu son tram-
vay ve zannetmem ki bu yağmurda araba bulabilesiniz.”

O vakit büsbütün telaş etti.
Şimdi biletçi de uyanmış, yanımıza gelerek bahse 

karışmıştı. O kendisini aklamak için, “Neden gideceğiniz 
yeri söylemediniz!” diyordu. 

Zavallı kız bu suale cevap vermeyi fazla bularak yar-
dıma muhtaç, perişan bir nazarla bakıyor, “Aman Yarab-
bi, bu saatte, bu yağmurda, bu tenha sokaklarda nasıl 
cesaret edeceğim!” diyordu. 

1.EskitramvayhatlarındaSultanahmetyönünegiderkenSirkeci’denikison-
rakidurak.(Y.N.)
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