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Küçük Şeyler,2021

SamipaşazadeSezai’ninCanYayınları’ndakidiğerkitabı:



SAMİPAŞAZADESEZAİ,1859’daİstanbul’dadoğdu.BabasıAbdurrah-
manSamiPaşa,annesiKafkasya’dankaçırılmışbirköleolanGülârâyiş
Hanım’dır.Aksaray’dakiTaşkasap’tabulunanvebirkapısıYüksekKaldı-
rım’aaçılanmahallebüyüklüğündekiSamiPaşaKonağı’ndageçenço-
cukluğuesnasındaözeleğitimaldı.Çamlıca’dakiköşklerininyakınların-
daoturanAbdülhakHamidveRecaizadeEkrem’ledostlukkurdu.Ev-
kaf-ıHümayunMektubiKalemi,LondraSefareti,HariciyeNezaretiİs-
tişareOdasıgibikurumlardaçalıştı.II.Abdülhamidmuhalefetineyakın-
laştıve1901’deParis’egiderekJöntürklerekatıldı.Buesnadaİttihatve
Terakki’ninyayınorganıolanŞura-yı Ümmet’tepolitikmakaleleryazdı.
1908’deII.Meşrutiyet’inilanındansonraİstanbul’adöndü.1909-1921
yıllarıarasındaMadridbüyükelçiliğiyaptı.1921’degörevindenazledilip
yurda dönünce yazı hayatı tekrar başladı. 1927’de kendisineTBMM
tarafındancüzibirmaaşbağlandı.OtarihtenitibarenKadıköyMühür-
dar’dabelediyeninkirasınıödediğibirevdeyaşadı.Küçük Şeyler(1891)
kitabıyla hikâyecilikte de gerçekçilik tarzının gelişiminde etkili oldu.
1934-1935 yıllarında yazmaya çalıştığı Konak romanı yarım kaldı. 26
Nisan1936’davefatetti.
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İlk olarak 1888’de Arakel tarafından basılan Samipaşaza-
de Sezai’nin Sergüzeşt’ini yayına hazırlarken romanın yazarı 
hayattayken gerçekleşen son baskısı olan, 1924’te Kitaphane-i 
Sudi’den çıkan ikinci baskı esas alındı. Bu baskıda anlamı etki-
leyen harf ya da ifade eksiklikleri ya da düşmeleri olduğunda 
birinci baskıya başvurularak köşeli parantezlerle eklemelerde 
bulunuldu. Anlamı etkileyecek bir durum olmadığındaysa iki 
baskı arasındaki farklar dipnotlar aracılığıyla belirtildi.

Arap harflerinden Latin harflerine çeviri yapılırken yal-
nızca harfler değil noktalama işaretleri de günümüz normları-
na uygun olarak uyarlandı, para ve zamanla ilgili veriler de 
dipnotlarda günümüz değerleriyle verildi. Romanın geçtiği 
mekânları somutlaştırmak için haritalar ve başka görseller kul-
lanıldı. 1880’li yıllarda geçen romanı yorumlama imkânlarını 
çoğaltmak için tarihsel ve metinsel bağlama dair açıklayıcı 
dipnotlar kullanıldı. 

Destekleyici öğeler olarak kullanılan harita ve görseller 
de mümkün olduğunca romanın geçtiği döneme yakın zaman-
larda üretilen eserlerden seçildi. Harita ve diğer görseller Ek-
rem Hakkı Ayverdi’nin 19. Asırda İstanbul Haritası, C. Stol-
pe’nin Plan de Constantinople, levantineheritage.com, Biblio-
theque National ve British Museum kaynaklarından alındı.

Metnin farklı baskılarının karşılaştırılmasında ve sözlük 
hazırlanmasındaki yardımlarından dolayı Cezmi Aslan’a te-
şekkür ederim. 

Fatih Altuğ

Sunuş
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13051 senesinde Sergüzeşt’in zuhurunu fevkalade bir su-
rette hüsn-i kabul eden müstakbilin, o zamandan istikbali ten-
vire başlamış gençlerdi. Senin kadar veya senden genç olan o 
hem münevvir hem münevverler daima yürüyen o fikir yolcu-
ları pişva olarak Sergüzeşt her gün daha ziyade intişar ve buna 
rağmen sen her gün daha ziyade istitar ediyordun. Cihan-ı ir-
fandan gördüğün bu telakkiye karşı hiç olmazsa beş-on kitabın 
Sergüzeşt’i takip edecekti. Sergüzeşt bir vaatti. Vaadini niçin 
tutmadın?

1305. Otuz üç sene sabah olmak bilmeyen, ufuklarında 
en küçük bir şule-i şafak görünmeyen bir şeb-i yelda içindeydi. 
O şeb-i yeldada doğan tek tük yıldızlar, terk-i diyar ederek 
gurbet ellerinin âfâk-ı hicranında üful ediyor, kalanlar da se-
ma-i vatanda bir müddet parladıktan sonra istibdadın tutuş-
turduğu volkanlardan yükselen bir dûd-ı siyahın içine gömü-
lüyordu. O devirde bir şûriş-i fikr ve kalp efrattan cemiyete, 
cemiyetten memleketlere, memleketlerden bütün vatana sira-
yet ederek düşüncelerin, sakit ve rakit cereyanların menabiini 
ihlal ediyordu. Edebiyatla baş başa kalmak için bütün vatanda 
bir kûşe-i ârâmîde yoktu. Bu hallere karşı tesir-i muhitle geçir-
diğim şedit, yakıcı, muharrip bir hayat-ı asabi içinde yazıhane-
min önünde mülhime-i şiirin fikri taltif ve teşrifini beklerken 
kapımda hafiyelerin ayak seslerini, penceremden beni gözetle-
yen kaplan bakışlı gözlerini görürdüm. Çünkü Sergü zeşt’e esa-

1.Miladi1888.(Y.N.)

Mukaddime
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ret aleyhinde başlamış ve “hürriyetine” diyerek nihayet ver-
miştim.

O devirde milletlere temin-i refah ve ticaret için, ilim ve 
marifet ihracat ve ithalatı için fikir u zekâ mesire ve tenezzüh-
leri için, ummanın üzerinde iyâb ü zehab eden saray-ı cârîlerin 
izleri, hututu, kıtaları birbirine rapt ederken ilme yeni bir 
mek şufe ilavesi emeliyle kutuplara gidip gelinirken Boğaz içi’ 
nin geceleri bir sahilinden diğer sahiline geçmek memnuydu. 
Halbuki o sahiller; bazen rüya-i behiştîye benzeyen Boğaziçi’ne 
hayalin istiğrakı için çiçeklerden yapılmış dünyanın en güzel 
bir bâlîn-i nerminiydi.

O zamanki halimi tasvir için otuz beş sene evvel şöyle 
birkaç söz söylemiştim:

İntizara kalmadı bak iktidar
Kûşe-i uzlette oldum ihtiyar
İntizarım hep vatan ikbalidir
Kaldı bir düşman elinde tarumar
Bu vatanda gördüğüm her gün benim
Ah ü efgân ile hal-i ihtizar
Karşı durdum lütfuna, tehdidine
Mertlikle işte ettim iştihar

Uzun olan bu manzumenin alt tarafını şimdi hatırlamıyo-
rum. Ben istitar etmedim. Küçük Şeyler1 ile Rumuzü’l-Edeb’i2 
neşrederek Paris’e hicretle yedi sene Şura-yı Ümmet gazetesin-
de3 mücadele ettim. O gazetede ve sair yerlerde yazdıklarım 
cem edilse Sergüzeşt gibi birkaç kitap olur.4 Şimdi geçmiş, ma-

1.SamipaşazadeSezai’nin1891’deyayımlananhikâyekitabı.(Y.N.)
2.BuisimpederimintelifettiğiRumuzü’l-Hikem’ebirdesöyleyemediklerime
bir remizdi. (Samipaşazade Sezai’nin notu.)Rumuzü’l-Hikem, yazarın babası
AbdurrahmanSamiPaşa’nın(1792-1881)1871’deŞeyhYahyaEfendiMatbaa-
sı’ndabasılantasavvufivefelsefieseridir.(Y.N.)
3.Şura-yı Ümmet,İttihatveTerakki’ninyayınorganıdır.1902-1910yıllarıara-
sındasırasıylaKahire,Paris,İstanbulveSelanik’tebasılanveII.Meşrutiyet’in
gerçekleşmesindeönemlirolüolangazeteninbaşyazarlığınıbirsüreSamipa-
şazadeSezaiyapmıştır.(Y.N.)
4.ZeynepKerman’ınhazırladığıSamipaşazadeSezaikülliyatınınüçüncücildi,
yazarınçoğunluğuŞura-yı Ümmet’teçıkanmakalelerineayrılmıştır.Bkz.Sami
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ziye münkalib olmuş bir devrin galeyan ve heyecanını bu sahi-
felere getirmek istemem. Bunları söylemekten maksat, malum 
olduğu üzere bir müellifin yazdığı veya daha ehemmiyetli ola-
rak yazamadığı şeyleri anlamak için onun bulunduğu muhiti 
ve muhat olduğu tesirat ve teessüratın nüfuzunu arz etmektir.

O zamanki hayatta Avrupalılarınki gibi roman mevzusu 
bulmak müşküldü. Fakat Avrupalılar gibi yazmak niçin? Sade, 
mahrem ne kadar roman mevzusu bulunurdu. Bir de ben his-
setmediğim şeyi yazamam. Daha doğrusu yazmak istemem. 
Halbuki en büyük eserler histen ziyade fikirle yazılır. Hissin 
galebe ettiği eserler kadınlaşır. Mesela Endülüs’teki Arapların 
bedayi-i mimariyesinde his o kadar galebe etmiştir ki taştan 
duvarlarında kalpleri görülür, saray-ı bedayilerinin menkuşa-
tındaki renklerin boyası hayallerinin girye ve tebessümlerin-
dendir. Bu kadar kesb-i rikkat eden bir büyük medeniyetin ve 
yalnız yüksek ruhların görebileceği bir rüya-i hûş-rüba-i şiire 
dalmış Arapların, benim büyük Sadi’min, “Heme âdemîzâde 
bûdend lîken / Ço gorgân be hûnhâregî tîz çengî”1 dediği in-
sanların arasında bahusus o zamanki haşin İspanyolların içinde 
bekayab olamayarak Endülüs’ü terke mecbur edileceklerini, 
kendi sanayi-i âliyeleri, lisanını bilenlere söyler.

Dünyanın en büyük ve en cani milleti olan Romalıların 
sanayi-i bedialarında hissin hissesi yok gibidir. Kubbe-i semayı 
başında tutacak gibi görünen mermer direkleri birer fikir, birer 
mülahazadır. Mermer direkleri, mermer merdivenleriyle guru-
bun önünde bir reng-i al kesbeden mağrur sarayları ebediyete 
karşı birer tak-ı zafer gibi durur. Namık Kemal’in, Süleyman 
Nazif’in eserleri gibi...

Namık Kemal’in üslubunda ecdadından tevarüs eden bir 
cihangirlik hassası vardır. Kemal, Büyük Britanya sahilindey-
ken İngiltere’yi tarif için diyor ki: (Bu tasvir harfiyen değil fa-
kat meali ayniyle böyledir.) Denilebilir ki ummanın her med-
dinde, dünyanın havâyici küreye İngiltere’den gidiyor, cezrin-

PaşazadeSezai,Bütün Eserleri 3,ZeynepKerman(yay.haz.),TürkDilKurumu
Yayınları,2003.(Y.N.)
1. “Hepsi insanoğluydu ama kan içmede kurtlar gibi keskin pençeliydiler,”
anlamınagelenbubeyitSadi-iŞirazi’ninGülistan’ının“İslamPadişahınınGüzel
Sıfatları”bölümündeyeralmaktadır.(Y.N.)
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de dünyanın hazain-i serveti cezireye dökülüyor.1 Kendi de 
böyledir. Kemal’deki meal, medd halinde olunca Türk fikir ve 
kalbinin bütün malzeme ve ihtiyacı o menba-ı dehadan gidi-
yor. Cezrinde ilhamın bütün hazain ve cevahiri o irfan âlemine 
dökülüyor. O cezr-i mealî ve maanînin kemale getirdiği inci-
lerden bir tanesi de Süleyman Nazif’tir. O da ırkının bütün 
ateşleri kalbinde, Şark güneşinden mamul üslubu kaleminde 
olduğu halde her türlü tecavüze karşı Türk hudud-ı irfanına 
vazedilmiş bir nigehban, edebiyatta mektep gibi gelip geçici 
modalar, itikatlar gibi efsanelerin fevkinde nümayan olur.

Sergüzeşt’i üstad-ı hassas Ekrem’in nihayetsiz kalbine it-
haf ile ila etmek istemiştim. Bu eserin bir meziyeti varsa onu 
da şimdi zir-i zeminde durmuş fakat bâlâ-i sermediyette 
ebediyyü’l-halecan olan o kalpten almıştır.

Vaniköy, 4 Mart 1924
Samipaşazade Sezai

1.SamipaşazadeSezai’ninmealenaktardığıbufikirNamıkKemal’inİbretga-
zetesindeyeralan“Terakki”makalesinden(4Kasım1872,Sayı45)alınmıştır:
“ThamesNehri’ninkenarındaolanmahzenleregidilsedehergünvukubulan
ithalatveihracatabakılsaâdemderki;nehringündebirkereyükselipbirkere
alçalmasınımucibolancezrümediledünyanınnekadarmahsulatıvarsabu-
rayadökülüpgeliyor, insanınnekadarmamulatıvarsaburadandağılıpgidi-
yor.”Bkz.NamıkKemal,Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri,İsmailKarave
NergizYılmazAydoğdu(yay.haz.),DergâhYayınları,2005.(Y.N.)
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1

Rusya kumpanyasının1 Batum’dan gelen bir vapuru 
Tophane’nin önüne yanaştığı zaman denizin üzerinde 
sabırsızlıkla bekleyen birkaç kişi sandallardan vapurun 
içine atılmışlardı. Bunlardan birisi uzun boylu, geniş 
omuzlu, seyrek siyah bıyıklı, etekleri ayaklarına kadar 
uzun, beli gayet dar bir Çerkes paltosu giymiş, yanında 
kendi kavminin kalpağı, elinde bir gümüşlü kırbacı olan 
Çerkes’e:

“Safa geldiniz, cariyeler nerede?”
“İşte burada...”
“Kaç tane?”
“Üç...”
“Güzel mi?”
Çerkes, esirlerin birisini göstererek:

1.CompagniedeNavigationetdeCommerceadlıRusdenizcilikşirketinin
vapurları her pazarBatum’dan kalkıpTrabzon,Giresun,Ordu, Samsun ve
İnebolu’yauğrayarakİstanbul’agelmekteydi.(Y.N.)
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“Şu mavi gözlere bak. Bir paşa buna bir hazine verir.”
Çerkes’le bu herif bir sandala, cariyeler de diğerine 

binerek Tophane İskelesi’ne doğru vapurdan açıldılar. 
Çerkes’le beraber bulunan ve gayet cesimü’l-cüsse olan 
bu adam Hacı Ömer isminde bir esirciydi ki insan tica-
retinin kalb-i bi-hissine verdiği merhametsizlik, kalbinin 
o büyük yuvarlak gözlerine aksettirdiği bir nevi vahşilik 
asarından olarak bakışı kaplana benzer. Mana-i şümulü 
ile kendisinin de dahil olduğu insaniyetin –menfaat-i 
şahsiyesinden başka– bir kısmına gelen felaketten müte-
essir olmaz; bir hanendenin sesiyle bir kızın ağlamasını, 
bir sazın sedasıyla bir hüsn-i bi-bahanın istirhamını tef-
rik etmezdi. Vezaif-i insaniyesinden iki şeyi takdis eder-
di. Biri ticaretinin taziyane-i terakkisi olarak odasının 
duvarına asılan kırbacı, diğeri evine giren mahlukat-ı za-
ifenin kimsesizliğiydi.

Sandalın içindeyken o büyük yuvarlak gözleriyle 
Çerkes’e bakarak ve birer küçük yelpaze kadar büyük 
olan ellerini sallayarak esirleri pazarlık ediyordu. Pazar-
lık yolunda gitmeyince kırk beş yaşı ile elli arasında ol-
duğunu gösteren ve siyahtan ziyade kirli bir renge mail 
olan kır sakalıyla esmer çehresinde bir-iki kaba buruşuk-
luğu şayan-ı nefret bir suret kesbederdi.

Halayıkların ikisi on altı-on yedişer yaşında Kafkas-
ya’nın iki parlak mahsul-i hüsnüydü. Üçüncüsü tahmi-
nen sekiz-dokuz yaşında bir küçük esirdi ki saçlarıyla kaş-
larının arası biraz yakınca, ağzı gayet küçük, yuvarlak olan 
omuzlarına nispetle beli incecik, hele o siyah gözlerde 
pertev-i zekâ bir letafet-i namütenahi gösterirdi. Bir dest-i 
üstadaneyle hutut-ı mütenasibesi çekilmiş fakat rengi ve-
rilmemiş bir tasvirdi. Zira küçücük dudakları pek renksiz, 
bakılmamaktan saçları seyrek, sefalet ve meşakk-ı seferin 
tesiriyle rengi uçuk, gözlerinin etrafı ince bir siyah dairey-
le çevrilmiş, nazarında kafesin içine konulmuş bir kuşun 
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ara sıra semaya bakışını andırır surette hafi bir hüzün ve 
teessür meşhuttu. Bu küçük kızın üzerinde dar ve serapa 
ilikli bir Çerkes paltosu, başında bir küçük eski kalpağı 
vardı. Sandallar sahile yanaşarak bu kızları bir eve götür-
düler. Eve girdikleri zaman esircinin karısı karşılayarak, 
“Bu ikisi güzel, bu küçük kız hastalıklı bir şeye benziyor, 
bunu buraya ölsün diye mi getirdin?” dedi.

Hacı Ömer de, “Biz de bunu bin liraya1 almadık a. 
Tamam Yüksek Kaldırım’daki2 Mustafa Efendi haremi-
nin istediği gibi bir küçük...” cevabını verdi. O gece Çer-
kes o evde kalarak üç gün muhayyer olmak üzere üçü-
nün de pazarlığı bitti.

Bu evde kızlar geceleri bir odaya toplanır birbirle-
riyle konuşurlardı; fakat çok gülmek, Çerkesçe söylemek 
yasak ve bir müşteriye gidip de her ne sebepten dolayı 
olursa olsun beğenilmeyerek gelen esirlere on-on beş 
kırbaç muhakkaktı.

Bu eve vusullerinden birkaç hafta sonraydı ki bir sa-
bah Hacı Ömer o küçücük esire Çerkesçe, “Haydi kalk 
gideceğiz,” dedi. Çocuk kendi sinnindekilere mahsus bir 
tavırla hemen yerinden kalktı. Koşarak beraber geldiği 
kızlardan birinin boynuna sarıldı. Birbirleriyle öpüşüp 
ayrıldıkları zaman çocuğun gözünde küçücük ruhunun 
ıstırabına delalet eden bir damla yaş gözüktü; sonra bir-
denbire hayatın bâr-ı ıstırabını hissetmeye başlayan 
adamlar gibi minimini kaşlarını çatarak ciddi, müessir, 
mütefekkir bir çehreyle esircinin o cesim ellerinden tu-
tarak evden çıktılar. Yürüyorlardı. Çocuk sokakta gider-
ken etrafından geçen arabalara, tramvaylara hayran hay-
ran bakıyordu. Tophane Meydanı’na geldikleri zaman 

1.Günümüzdeyaklaşıkolarak350.000TL.(Y.N.)
2.GünümüzdeFındıkzadeileHasekiarasındayeralaneskibirmahalle.Gala-
ta’dakiYüksekKaldırım’lakarıştırılmamalıdır.(Y.N.)
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orada birçok çocukların gülüşerek, haykırışarak oynadık-
larını görür görmez –güzergâh-ı hissiyat olan kalplerin-
den geçen arzulara hiç tetkik etmeden hemen tâbi ol-
mak– hasais-i etfalden bulunduğu cihetle kendisinden 
geçerek yerde koşuşan bu mahlukatın semada uçuşan 
kuşlara olan münasebeti olmalı, kendilerinden bir cemi-
yet gördükleri zaman iltihak etmek sevdasının sevkiyle 
hemen onların yanına doğru koşmaya başladı. Birdenbi-
re esircinin o büyük o korkunç gözlerini açarak, “Gel bu-
raya... Şimdi kırbacı çıkarırım!” dediğini işitir işitmez 
yavaş yavaş geri döndü. Yanındaki gulyabaninin ellerini 
tutarak kendisinin nasıl bir dest-i âhenin-i esaret içinde 
olduğunu birinci defa olarak hissetti. Yürüyorlardı.

İkisi de hiçbir lakırdı söylemiyordu. Köprü’nün1 üze-
rinden geçerken iki tarafa yanaşıp kalkan vapurlardan gö-
zünü ayıramıyordu. Birkaç adım daha ileri gidip de vapur 
düdüğünün sesini işitir işitmez bulunduğu yerde vücudu-
na titremek geldi. Zira memleketinden ayrılıp gelirken 
Batum’da duran vapur düdüğünün aksi hâlâ kulağında 
kalmıştı. Karşı tarafta semanın mavi gölgesi altında dûş-
ber-dûş itila olmuş dağların üzerinden dökülüp gelen bir 
rüzgâr saçlarını dağıtarak görmüş olduğu bir rüyayı yani 
memleketini ihtar ile kalb-i mustaribine anlaşılmaz bir 
surette teselli-bahş oluyordu. Yürüyorlardı. Köprü’yü ge-
çip de Yeni Cami’nin önüne geldikleri zaman çocuk rengi 
büsbütün uçmuş yüzünü havf ve tereddüde delalet eder 
bir halle kaldırarak Çerkesçe, “Karnım aç,” dedi. Esirci ko-
lunu çekerek düşürecek gibi olduktan ve yine itip doğ-
rulttuktan sonra, “Yürü!” dedi. Yürüyorlardı. Biçare çocu-
ğun o güzel fakat renksiz dudakları titriyordu. Çakmakçı-
lar Yokuşu’nu çıkarken ayaklarının sızladığını hissediyor 
fakat korkusundan söylemiyordu. Gözüne karşısındaki 

1.GalataKöprüsü.(Y.N.)
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on adımlık yer yürümekle tükenmez bir mesafe-i b[i]ni-
haye görünmeye başladı. Ayakları dolaşıp düşecek gibi 
oldu. Sonra yine doğruldu. Yürüyorlardı. Beyazıt Meyda-
nı’na geldikleri zaman gözünü çevirip de bir tarafa bak-
maya mecali kalmamıştı. Bacakları güya vücuduna bağ-
lanmış birer kurşun gibi ağır gelmeye başladığından vücu-
dundaki bütün kuvveti sürüklemeye ancak yetişiyordu.

Hele şükürler olsun, Beyazıt’ta tramvay mevkisinin 
yanındaki bir kahvede oturdular. Yorgunluktan tâb ü ta-
kati kalmayan çocuğa o hasır iskemle bir kraliçenin taht-ı 
saltanatına cülusu kadar huzur ve safa verdi. Esirci bir si-
mit biraz da peynir aldı. Çocuk bunları yedikten ve bir 
bardak da su içtikten sonra tramvaya binerek Aksa ray’a, 
oradan diğer hattın tramvayıyla Yüksek Kaldırım’a indiler.

BibliothèqueNational’danalınanStolpe’unİstanbulharitasında 
(1880)HacıÖmervekölekızınyolculukgüzergâhı.
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Esirci küçük bir sokak, tenha bir mahallenin içinde 
bir evin kapısını çalıyordu.

Öğleye müsadif olan bu esnada şarkın parlak güneşi 
bu küçük, bu tenha sokağı tenvir ederek kapısını çaldık-
ları evin üst kat pencereleri saçağın gölgesi altında kalır 
ve alt kat pencerelerinin kafeslerinden süzülerek giren 
şua-ı şems evin iç tarafına doğru nüfuz ettikçe sönüyor 
gibi görünürdü. Yine o esnada öteki sokaktan zuhur eden 
bir âmâ elindeki değneği fasılayla bir usulde kaldırımlara 
vurarak, “Devr-i la’linde baş eğmem bâde-i gülfâ ma ben”1 

1.HacıFaikBey’in(1831-1891)tahirbuselikmakamındakişarkısı.Kimeait
olduğubilinmeyengüftesişöyledir:
Devr-ila’lindebaşeğmembâde-yigülfâmaben
Sâye-yipîr-imugândaminnetetmemcâmaben
Anber-izülfüngetirdibaşımasevdaları
Yoksanerdendûşolurdumbuhayal-ihamaben
İşvebazım,çaresazım,gelefendimbenişâdet.(Y.N.)

AyverdiHaritası’ndaAksaraysemtivealttaYüksekKaldırımMahallesi.
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gazelini okuyarak geçiyordu. Evin kapısın da bir köpek 
uyuyor, komşunun damında bir-iki kedi dolaşıyordu. İn-
san bu sokaklarda yürüdükçe; sükûnetine ve suret-i tan-
zim ve inşasına bakarak kendini kurun-ı vustaya doğru 
seyir ve seyahat ediyor sanır.

Evin kapısını açan bir Arap halayık, “Safa geldiniz 
Hacı Ömer Efendi, buyurun!” dedikten ve hanımına gi-
dip haber verdikten sonra bunları hanımın odasına götür-
dü. Bir başörtüsüyle köşede oturan hanım –şişman, es-
mer– kaşlarına bir parmak enliliğinde rastıklar sürmüştü; 
kaba bir hilkat, çirkin bir kıyafete girmişti. Odaya girip de 
esirci, “Git hanımın eteğini öp,” dediği zaman küçük esir 
gidip kadına sarılmak isteyince hanım gayet sert bir tavır-
la geriye doğru itti. Kız mahzun mahzun geri çekilerek 
mindere oturdu. Hacı Ömer şiddetle, “Senin mindere 
oturmak haddin mi? Sen esirsin! Kalk ayakta dur!” dedik-
ten sonra hanıma doğru dönerek, “Kusuruna bakmayın, 
daha acemidir. Geleli birkaç gün oldu, siz istediğiniz gibi 
terbiye edersiniz,” yolunda arz-ı mazeret etti. Çocuk bu 
emirlere bir hüzün ve hayret içinde itaat ederdi. Bir taraf-
tan hanım, çocuğun vücudunu eliyle yoklayarak ucuz al-
mak için birçok kusurlar bulur, diğer taraftan Arap hala-
yık muayene-i müdekkikanesini ifayla, “Hanımefendi bu 
nafile, zayıf, bu ölür,” derdi. Velhasıl iki tarafın bir mahluk-ı 
zi-şuurdan istifade için saika-i hırs ve sevda-i menfaatle 
saatlerce ettikleri pazarlık kırk lirada1 karar buldu.

Çerkesü’l-asl dokuz yaşında kul cinsi2 bir esiri ilel ve 
eskâmdan salim olarak Harput Mal Müdürü sabık Mustafa 

1.Günümüzdeyaklaşıkolarak7.000TL.(Y.N.)
2.Kölelikstatüsünüanasındanbabasındandevralan,ailesideköleolankişi.Ha-
kanErdemTarih-lenk’te“[B]azıÇerkesesircilersattıklarıkişiningerçektende
kulsınıfındanolduğuyolundakimuhtemelşüpheleridağıtmakvetabiikilegalbir
şekildebuticaretiyaptıklarınıgöstermekiçinalıcıya,aldıklarıkişinin‘kulcinsi’
olduğunadairyazılıgarantidahiveriyordu,”diyebelirtmektedir.(Y.N.)
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Efendi’nin haremine kırk adet lira-i Osmani mukabilinde fü-
ruht ettiğimi mübeyyin işbu senedim bi’t-tahrir hanım-ı mu-
maileyhaya teslim kılındı.

Esirci Hacı Ömer

Hasıl ettiği meleke cihetiyle bu senedi süratle tahrir 
ederek evden çıkıp gitti.

Hanımın verdiği emir üzerine Arap halayık yanında 
bir sükûnet-i mutavaatkâraneyle giden küçük kızı mut-
fağa indirdi, kendi yemek pişirirken ona da su taşıttırdı. 
Hanım evin idare ve intizamını kemal-i dikkatle ifa ve 
muhafaza eder fakat çok bağırır, pek çabuk hiddetlenir-
di. Kaşlarını çatarak sönük siyah gözleriyle bakışında bir 
çocuğu ağlatacak, bir adamı korkutacak kadar merha-
metsizlik görünürdü. Yalnız on iki yaşında Atiye ismin-
deki kızını mektepten avdetinde kucakladığı zaman 
nezaket-i hilkat, rikkat-i kalp gibi kadınlara mahsus olan 
hasâyis garip bir surette kendisini gösterirdi.

Bu hasisa tamamıyla kızına mahsus ve münhasır ola-
rak, yoksa zaten hiç çocuk sevmez, hiç kimseye acımazdı. 
Gençliğinde ara sıra kendisini döven kocasının muamelat-ı 
vahşiyesini görmüş ve en nazik yaratılan bir kadını bile en 
azgın hayvana tahvil edecek kadar müessir olan kıskançlı-
ğı çok çekmiş, hele bir zamandan beri su-i idare ve irtika-
bından dolayı hükümet-i seniyyenin hükm-i adaletiyle 
kocasının mazuliyet ıstırap ve kederini hissetmiş ve bun-
ların cümlesi kalbine bir merhametsizlik, bir neşesizlik 
getirmişti.

Hayat-ı manevi olan iştigalat-ı zihniyeden ve bir 
heyet-i içtimaiye içinde valide olmak için lazım gelen 
terbiye-i medeniyeden mahrum bulunduğu cihetle dai-
ma halayıklarla uğraşır, merhametsizcesine döver, kom-
şularının aleyhinde söylenir dururdu.

Kocası tebriye-i zimmet ve istihsal-i memuriyet için 
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gündüzleri dolaşır, akşamları geç gelir, sabahları erken 
giderdi.

Akşam olunca Arap cariye –ki ismi Taravet’ti– ken-
disinin yattığı mutfağın üstündeki odaya gayet ince bir 
şilte, katı bir yastık, kirli bir yorgan koydu. Sabahtan beri 
yürümekten takati kesilen bu esir yatağın içine girdi, 
evin yukarı kattaki penceresinden bahçedeki nar ağacı-
nın dallarına akseden bir şamdanın hafif ziyasına gözle-
rini dikerek serair-i hilkatin anlaşılmaz bir hissine tebai-
yetle, “Gece,” dedi. Yorganı başına çekti, sakit, derin bir 
hab-ı masumaneye daldı.

Sabahleyin erken gözlerini açtığı zaman karşısındaki 
nar ağacında bir kuş nağme-sâz oluyordu. Bir kuşun nağ-
mesiyle bir çocuğun ruhu beyninde münasebet vardır. 
Yatağından kalktı, başını pencereye dayayarak kuşu sey-
retmeye başladı. Bu kuş tulû etmekte olan güneşin ziya-
sına karşı kanatlarını sallayarak uçtukça, göğsünde şafak-
tan iktibas ettiği al, mavi birtakım renkler temevvüç eder, 
ağaca konduğu zaman yeni açılmış bir çiçeğe benzerdi. 
Bu temaşaya o kadar dalmıştı ki içinde bulunduğu hay-
ret-i meftunaneden Taravet’in, “Gel yatağını kaldır!” di-
ye bağırarak ettiği tekdir uyandırdı. Eline bir süpürge 
vererek süpüreceği odaları, edeceği hizmetleri, yukarıya, 
mutfağa taşıyacağı suları gösterdi. İsmini Dilber koymuş-
lardı, zira hanım kendisini bu namla çağırmaya başladı. 
Biçare Dilber sabahları erken kalkar, incecik şiltesini bin 
belayla kaldırır, odaları süpürür, kovaların içine birer 
parça su koyarak yukarı çıkarırdı.

Bir sabah yukarısını süpürürken Atiye Hanım’ın oy-
nadığını görünce süpürgesini olduğu yere bırakarak ya-
nına gidip oturdu. Oyuncağa hayretle bakarken, hanı-
mın o korkunç sesiyle, “Dilber, Dilber!” diye bağırdığını 
işiterek bulunduğu yerde kaldı; hanım içeriye girip bu 
halayık parçasının kızıyla oynamak istediğini görünce, 
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