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HÜSEYİNRAHMİGÜRPINAR,1864’teİstanbul’dadoğdu.Dörtya-
şında annesini kaybetti. Çocukluğu teyzesinin yanında, Aksaray’da
geçti. Mahmudiye Rüşdiyesi’nde okudu. Hastalığı sebebiyle Mülki-
ye’dekieğitiminiyarımbıraktı.Kısasürelibirkaçmemuriyetdeneme-
si ve bir dönem milletvekilliği haricinde hayatını hep yazdıklarıyla
kazandı.Henüz23yaşındaykenyazdığıilkromanıŞık,AhmedMithat
Efendi’ninövgüleriylekarşılandıve1887’deTercüman-ı Hakikat’tetef-
rikaedildi.Sonrakiyıllardaverimlibiryazarlıkhayatıgeçirdi.19.yüz-
yılsonuve20.yüzyılbaşıİstanbul’ununkonakvesokakhayatınıeser-
lerindeustalıklaişledi.Klasikleşmişbirçokromanınınyanısırahikâye,
oyun,makaletürlerindedeeserlerverdi.Edebiyatımızdagerçekçili-
ğinvedoğalcılığınenönemlitemsilcilerindenbiriolanHüseyinRah-
miGürpınar’ıneserlerindehalkıpozitifbilimlereyönlendirmeisteği
deaçıkçagörülür.1944’teölenyazarınmezarı,hayatınınson31yılını
geçirdiğiHeybeliada’dadır.



Yayıncının Notu
Bu kitabı hazırlarken yazarın diline, üslubuna, kelime ter-

cihlerine müdahale etmedik; sadece imlasını günümüz kural-
larına uyarladık. Artık pek kullanılmayan Arapça, Farsça keli-
meler için kitabın sonunda bir sözlük hazırladık. Yabancı keli-
meleri de özgün şekilleriyle yazmaya çalıştık. Bugün sık kulla-
nılmayan Türkçe kökenli bazı kelimelerin, halk deyişlerinin 
anlamlarını, gündelik hayata ve döneme dair gerekli bazı açık-
layıcı bilgileri de dipnotlarda vermeye çalıştık.

Gulyabani, ilk olarak 1330’da (1915) “Garaib Faturası 
Külliyatı/Birinci Hikâye” notuyla basılmıştı. Elinizdeki kitabı 
yayına hazırlarken yazar hayattayken yapılan, dili sadeleştirile-
rek hazırlanmış Latin harfli 1938 baskısını esas aldık. Bu bas-
kıyı kitabın ilk baskısıyla karşılaştırdık. Sadeleştirmeleri not 
düşmedik, anlama ve cümle düzenine dair değişiklikleri dip-
notlarda belirttik. Gerek gördükçe daha sonra yapılan baskıla-
ra da başvurduk.
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HüseyinRahmiGürpınar.



“Gulyabani”figürüvediğerbazıöğeleriromanlaörtüşen1976
yapımıSüt Kardeşlerfilmininbirafişi.



BAŞLANGIÇ

MünifFehimçizimiyleGulyabani.



Hanımnineden muharrire mektup

Bey Oğlum!
Romanlarınızı seve seve okuyanlardan biri de be-

nim. Hele bazılarını defaatle okudum. Ve elan da canı-
mın en sıkıntılı zamanlarında okur, size dua ederim. Fa-
kat darılmayınız bir-iki şikâyetim var. Meşrutiyetimiz-
den1 sonra daha güzel, daha eğlenceli eserler okumaya 
hazırlanırken keyfiyet pek umduğum gibi çıkmadı. Dü-
şünce tarzımız değişti. Lisanımız hemen bambaşka bir 
şey oldu. Alafrangalaştı, inceldi. Bu değişme az çok sizin 
eserlerinizde de hissolundu. Eski hikâyeleriniz ile yenile-
rini tasvir, tasavvur ve üslupça mukayese ederseniz bu 
farkı tasdike siz de mecbur olursunuz. Birçoklarınca bel-
ki bu bir terakki eseridir. Fakat bu baptaki bazı düşünce-
lerimin beyanına müsaade ediniz. Sizin en büyük ihtisas 
ve iktidarınız mahalle karılarını, hele aileler arasındaki 
çeneleri düşük kocakarıları söyletmektedir. Milli ve ha-
kiki bir felsefeyi tekmil çıplaklığıyla o satırlarda gösterir-
siniz. Serde kocakarılık var. Bendeniz de en ziyade o nevi 
tasvirlerinizden mahzuz ve münşerih olurum. Yeni edep 
ve felsefe vadisine kapılıp kaleminizle cidden lezzet ve 
letafet bahşettiğiniz, size has olan milli ve samimi ze-
minlerden pek uzaklaşırsanız şahsiyet-i edebiyenizi kay-
betmenizden korkarım. Bu hem sizin hem de bizim için 
büyük bir zıyadır. Her romanınızda mutlaka benim gibi 
bir kocakarı bulup söyletmenizi bir tahrir şartı hükmüne 
koymak da istemiyorum. Lakin kendinize has olan ze-
minlerden pek uzaklaşmamak daima en büyük sanat en-
dişeniz olmalıdır. Bu zeminleri siz herkesten iyi bilir ve 
tayin edersiniz.

1.II.Meşrutiyet.1908Devrimi.(Y.N.)
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âcizenin de sevincine payan olmaz. Fakat bizde maattees-
süf her kadın nine Schopenhauer’ın1 dünyayı siyah göz-
lükle gösteren melal verici felsefesine makes olan satırlar-
dan meal çıkarabilecek zihnî bir terbiyeye malik değildir. 
İşte sizden bu ümmi hanımninelerin daire-i musahabele-
rinde okunacak, yani bu tandır küllerini2 neşelendirecek 
bir hikâye yazılmasını rica ediyorum. Müfekkireleri gibi 
eğlenceleri de pek mahdut olan bu zavallılara edeceğiniz 
bu hizmetin ecri büyüktür.

Bu eseriniz romanla masal arasında bir şey olmalıdır. 
İşte en büyük maharetiniz bu hikâyenizde görülecektir. 
Çünkü ya masalı şimdiki romanlar sırasına yükseltmek 
derecesinde bir sanat gösterecek veyahut ki kadrini ten-
zil ve mahiyetini küçültmeksizin romanı masal merte-
besinde sadeleştireceksiniz. Kaleminizin kudretine gü-
venerek sizden bu harikaya intizar ediyoruz. İlmî, fennî 
ve içtimai zeminlerden kaçacaksınız. Mevzunuz esraren-
giz cin, peri garabetleri veya bir çarşamba karısı3, bir dev, 
bir gulyabani4 olacak... Vaka o kadar merak verici bir 
maharetle tertip edilecek ki biz hep müştaklarınız koca-

1.ArthurSchopenhauer(1788-1860):Almanfilozof.(Y.N.)
2.Tandırbaşındasöylenen,aslıesasıolmayanmasalanlamınagelentandırna-
mekelimesinegöndermeyapılıyor.(Y.N.)
3.Saçıbaşıkarmakarışık,üstübaşıözensizkadın;alkarısı.(Y.N.)
4.Karanlıkveıssızyerlerde,insanıngördüğünüsandığıkorkunçhayalet.(Y.N.)

Beni vaktiyle okuttular. Biraz mürekkep yalattılar. 
Her eserinizden az ve çok münbasit olurum. Fakat benim 
bir merakım vardır. Sevdiğim hikâyeleri kendi kendime 
okumam. Hem-sinnim birkaç hanımnineyi etrafıma top-
layarak yüksek sesle onlara okurum. Romanın onların saf 
müdrikelerini zevklendiren açık, samimi noktalarında bu 
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karılar hikâyenin alt tarafı acaba ne çıkacak intizarıyla 
tandır başında titreşeceğiz. Zaten sarsılmış asabımızı bu 
merakla büsbütün sarsacaksınız. İşte sizden bunu bekli-
yoruz. Rica bizden, lütuf sizden. Baki çok dualar, senalar 
evladım...

Okuyucularınızdan 
Bir Hanımnine

Cevap

Muhterem Hanımefendi Hazretleri,
Müştaklarım siz hanımninelerimi memnun etmek 

için muhale bir imkân şekli vermek cüretine kalkıştım. 
Fakat bu güç işe ilk teşebbüsümde çektiğim müşkülatı 
tarif edemem. Çünkü ömrümde cin, peri görmedim, in-
sana guna gun cilveler gösteren bu hayat, şimdiye kadar 
beni bir dev, bir gulyabani, bir çarşamba karısının görül-
mek şevk veya musahabesiyle müşerref etmedi. Böyle bir 
lütuf göstermedi. Talihin bu müsaadesine mazhariyetle-
rini yeminlerle temin eden bazı kimselere tesadüf ettim. 
Bunlar cin, peri, cadı hatta gulyabani gördüklerini ciddi-
yetle iddia ediyorlar. Fakat bu zatların samimi ifadelerine 
rağmen sözlerine inanamadım. İçlerinde yalan söyleme-
yecekleri de var. Bu gibilerinin ani bir vehim rüyete uğra-
mış olduklarına hükümde tereddüt etmem. Serbesti-i 
mat buatı1 müteakiben “ispritizma”ya2 ve ervahla müna-

1.Basınözgürlüğü.İstibdatrejimininardındansansürünkalkmasıylaheryılın
24Temmuz’undakutlananbasınbayramı.(Y.N.)
2.Ruhunölmediğineinanan,gereğindeölülerinruhlarıylailişkikurulabileceği-
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sebatlara dair birçok eserler neşredildi. Garibelere karşı 
daima rağbet gösteren halk, bu eserlerden bekledikleri 
şifa-i sadriyeye eremediler. Arkadan “Nat Pinkerton”1 ye-
tişti. Harika-i efali pek de peri işinden geri kalmayan 
Amerikalı bu muhayyel hafiye üstadından sonra matbuat 
sahasına bir gulyabani de ben salıverirsem zaten siyaset 
ve buhran dağdağasıyla yorgun düşen okuyucularımın 
zihinlerini büsbütün karıştırmış olmaz mıyım?

Hanımefendi; romanlar hakkında beyan buyurdu-
ğunuz muhtasar fakat müfit mütalaanın derin bir teteb-
bu mahsulü olduğu görülüyor. Hanım okuyucularımın 
içinde sizin gibi fazıllar bulunduğunu görmek âcizlerince 
hakikaten fahr ve meserreti muciptir. Tavsiyeniz veçhiy-
le masalı şimdiki romanlar mertebesine çıkarmaya yahut 
romanı “mahiyetini ihlal etmeksizin” masal derecesinde 
sadeleştirmeye uğraştım. Meydana şu eser geldi. Bu hi-
kâ yede garabetler ve tabiat fevkinde hadiselere teşne zi-
hinleri memnun edecek kamet ve heybette bir gulyaba-
ni ile bir alay da cin ve peri var. Eserin yazıldığı tarihte 
bu acayip ve mahuf mahlukatla o kadar meşgul oldum 
ki bazı akşamlar hane halkı uykudayken gecenin sükûneti 
içinde bana yazı odamda gürültüler, patırtılar oluyor gibi 
gelirdi. Kendi kendime, “İşte periler geldi. Roman müs-
veddeleri içinde haklarındaki tavsifatımdan memnun 
olmadıkları sahifeleri alıp götürüyorlar,” derdim. Sabah-
leyin kalkınca ilk işim tehalükle müsveddelerimi saymak 
olurdu. Bütün kâğıtlarımı numara sırasıyla tamam bu-
lunca, “Oh! Hele dokunmamışlar!” diye geniş bir nefes 
alırdım.

Hikâyeme fennî, ilmî, içtimai nazariyat karıştır ma-

niilerisüreninanış,ruhçağırma.(Y.N.)
1. PinkertonNationalDetectiveAgency.1850’dekurulanbirdedektiflikşirketi.
Polisiyeöykülere,romanlara,çizgiromanlara,filmlerekonuolmuştur.(Y.N.)
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[ma]mı tavsiye ediyorsunuz. Zaten dev, gulyabani çar-
şamba karısı gibi avamın muhayyilesi mahsulü garibeler 
ilim ve fen hududuna ithal edilemez. Bunların yakaların-
dan tutup da bir ameliyathaneden, bir darülistihzardan 
içeri sokmak, bir fizyolojistin, bir kimyagerin, bir operatö-
rün, bir âlimin, mütefenninin huzuruna çıkarmak kabil 
olsa hasepleri nesepleri, asılları, fasılları, icikleri cicikleri 
hakkında kati malumat edinilir, halk arasında leh ve 
aleyhlerinde deveran eden şayialara artık hatime çekilirdi. 
İlim, mevzuatını zir-i zemine inerek, göklere çıkarak te-
leskoplarla, mikroskoplarla her yerde, her zerrede arıyor. 
Bu garibelerin, bu yabanilerin aslı olsa elbette bunlardan 
birini çalyaka eder, üzerlerinde mikrobi aşı ameliyatı icra 
ettiği tavşanlar, fareler gibi kafese kordu.

Ah hanımnineciğim; dürbünlerden, Kodak makine-
lerinden, her türlü fenni takibattan kaçan gulyabaniyi 
ben, âciz bir romancı nerede yakalayıp da hakiki tavsif-
leriyle istiğrap içinde bırakacak, gözünüzün önüne koya-
bileceğim! Bendenize pek müşkül bir vazife tahmil edi-
yorsunuz. Fakat güzel hatırınız için işte bu muhale saldı-
rıyorum. Şu hikâyemde tabiatın fevkinde mahlukatla 
sizi görüştüreceğim. Sair memleketler romancılarınca 
rağbet temini hususunda edebî iktidar kâfi sayılır. Lakin 
bizde revaca mazhariyet için “huddam1 sahibi” olmak la-
zım geliyor.

Fen ve ciddiyet erbabının tenkit ve tazir nazarlarını 
celbetmeksizin sizi âlem-i maneviyatın kendimce olan 
serairinde dolaştırdıktan sonra yine maddiyatımıza rücu 
edeceğiz. Roman bir garabet mecmuası olmakla beraber 
yirminci medeniyet asrının zihinler için tayin ettiği ma-
kulat dahilinde neticelenecek...

1.Cintaifesindenolanhizmetçi.(Y.N.)
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Hanımnine, affedersiniz, beni çok sıktınız amma 
buna da eyvallah. Peki, dediğiniz gibi olsun... Hikâyenin 
sizi heyecana düşürecek kadar meraklı olmasını istiyor-
sunuz. Bazı sahifelerde eğer heyecanın şiddetinden tan-
dır mangalını devirmez veyahut bozayı üstünüze dök-
mezseniz her türlü tekdirinize razıyım.

Tahrir esnasında iyi saatte olsunlar rüyama girdiler. 
Bakalım mütalaadan sonra size neler olacak? Baki tazimat.

Hüseyin Rahmi1

1.1915baskısınınsonunayazarşunotueklemiştir:“Hanımnineninşumektu-
bupiş-itefekküratımakendimcenâ-reftebirsaha-yıhikâyataçtı.GaraibFatu-
rası külliyatını tesisemedar-ı teşvik oldu. Bu külliyat zemininemünasebet
alacakmevzulardahikâyeleryazılacak.FakatGaraibFaturasıyalnızgulyabani
veemsalimahlukat-ı fevkattabiayıtemsilemünhasırdeğildir.Garabetahvali
“gul”lardan,cinlerdenefzunbinaenaleyhbufaturaidadınagirmeyeliyakattar
pekçokbeniâdemdevardır.(Y.N.)
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GULYABANİ 



Gulyabani’ninilkbaskısınınkapağı.



“GaraibFaturasıKülliyatı,BirinciHikâye:Gulyabani.
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1
Muhsine Hanım

Bu saf, muhterem kadın, kınalı saçlarının üzerine 
kundakladığı çimenî tırtıl oyalı koyu şarabi yemenisiyle1, 
parlak dikişli lacivert lahurakiden2 geniş hırkasıyla, etrafı 
kırmızı kaytan3 çevrili aba mestleriyle4 hâlâ gözümün 
önündedir.

Çocukluğumda, o zaman sinni altmışı geçkindi. Fa-
kat mukavvesiyetleri ortalarına doğru eğri büğrü olmuş 
porsuk kaşlarının üzerine rastık5 şerbeti gezdirmek, ger-
danda, yanakta renksiz kalmış eski benlerini tazelemek, 
kirpiksiz göz kenarlarını sürmeyle gölgelendirmek itiya-
dında, bu tekaüt-i şuhisinden sonra hâ lâ sabitkademdi. 
Zevci Hacı Hasan Efendi’ye dilaşup görünmek hususun-
daki bu süslenme âdetine karşı latife gûluktan kendileri-
ni alamayan komşu hanımlara, “Kardeşler, viran evi gös-

1.Üzerinekalıplabasılıpelleboyananvekadınlartarafındanbaşabağlanantül-
bent.(Y.N.)
2.Hindistan’ınLahorşehrineözgübirtürkumaş.(Y.N.)
3.Pamukveyaipektensicim.(Y.N.)
4.Kundurayahutlastikiçinegiyilen,aptesalırkenüzerinemeshedilmesidinen
caizolanhafifyumuşakbirtürayakkabı.(Y.N.)
5.Kadınlarınkaşlarınıveyasaçlarınıboyamakiçinsürdüklerisiyahboya,sür-
me.(Y.N.)
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teren biraz boya, biraz badana, biraz temizlik, derlilik 
topluluktur,” mukabelesinde bu lunurdu.

Onun etli vücuduyla romatizmalı kalçaları üzerinde 
sendeleye sendeleye, “of” diyerek, “Bana da yer açın ca-
dalozlar!” şakasıyla tandır başında bir mevki alışı vardı... 
Cuma ve pazartesi kış geceleri Aksaray’daki evimizde 
büyük bir “boza” müsameresi kurulurdu. Müsamerenin 
ruhu, en büyük hatibesi, en tatlı hikâyecisi Muhsine Ha-
nım’dı. Hep hazırun dört gözle gelmesine intizar eder-
dik. O, kendine olan bu düşkünlük ve merakımızı bildi-
ğinden ziyaret saatini kasten geciktirir, en sonra gelir, 
huzurundan mahrumiyet endişesiyle bir müddet yürek-
lerimizi oynatırdı. Ümit kesme ıstıraplarıyla bizi iyice 
üzdükten sonra nihayet kapı tokmağı tak ederdi. Onun 
zevci Hacı Efendi’nin tek vuruştan ibaret bir kapı çalışı 
vardı. Gelen[in] onlar olduğunu hep anlar, bütün masal 
müştakı çoluk çocuk sevinçle merdivenlere istikbale ko-
şuşurduk. Muhsine Hanım avluya girince, “Hacı pek ge-
cikme,” tembihiyle zevcini savdıktan sonra mavi zemin 
üzerine iri sarı sopalı, ipekleri sağılmış1 Şam mamulatın-
dan eski çarşafının yukarı kısmını omzundan aşağı atar, 
eteklerine basarak yuvar yuvar yürür; hemen koltuklayıp 
tandır başındaki mevki-i ihtiramına oturturduk. Artık 
bütün gözler büyük bir tecessüs ve intizarla onun buru-
şuk dudaklarına dikilirdi.

Masalcı hanım kendini ağır satmak için türlü tered-
düt ve istiğna zeminlerinde dolaşarak, “Bu gece hunna-
kım2 var. Yutkunamıyorum. Halim yok. Bu akşam da siz 
söyleyiniz, ben dinleyeyim,” nazlarından sonra birçok 
ricaları müteakiben bir bardak boza başlangıcıyla hikâye -

1.Kumaşınbirtarafındaniplikçıkması,çözülmek.(Y.N.)
2.Boğazhastalığı,nefesalamamahissi.(Y.N.)
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