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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.

Gönül Ticareti ilk olarak 1939’da, Hilmi Kitabevi’nce ba-
sıldı. Elinizdeki kitabı yayına hazırlarken bu baskıyı esas aldık. 
Yayıncı İbrahim Hilmi’nin “Birkaç Söz” başlıklı yazısını da gi-
rişe ekledik. 1939 baskısında yer alan “Papazın Eşeği” isimli 
öyküyü çeviri olduğu için bu kitaba dahil etmedik. 

Yayıncının Notu
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Büyük milli romancımız Hüseyin Rahmi Gürpı nar’ın son 
yazdığı hikâyelerle sülüs asır evvel yazdığı eski hikâyeler bir 
araya getirilerek Gönül Ticareti ismi altında bu güzel kitap 
meydana gelmiştir.

Eski küçük hikâyeler içinde “Kırço”, “Ecir ve Sabır”, “Er 
Kişi Niyetine”, “Kıpti Düğünü” enfes birer tablodur. Hele “Ke-
dim Nasıl Öldü?” hikâyesi yalnız Türkçede değil herhangi bir 
lisana çevrilse o lisanda dahi bir şaheser yerine geçecek kadar 
güzeldir.

Yeni hikâyeler içinde “Gönül Ticareti”, “Baltayla Doğuran 
Böyle Doğurur!” hikâyeleri üstadın ciltlerle yazı yazmasına 
rağmen düşünce ve tahrir hususunda fikrî ciyadetine, inşa ve 
tasvir cihetinde dimağının kabiliyet ve kudretine en parlak bir 
misaldir.

Bu eserde münderiç eski hikâyelerin bazı Arabi ve Farisi 
terkipleri müellifin müsaadesiyle tarafımdan sadeleştirilmiştir. 
Eski yazıların sadeleştirme keyfiyetinde görülecek hatalar mü-
ellife değil naşire aittir. Sayın okuyucular mütalaa esnasında 
tesadüf edecekleri bu hata ve kusurları naşirin hüsnüniyetine 
bağışlayacakları memuldür.

İbrahim Hilmi
30 Temmuz 1939

Birkaç Söz
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Bir sabah ona Köprü1 üstünde rastladım. Şapka sağa, 
kravatı sola kaymış. Bol elbise içinde kurada2 vücudu 
daha zayıf görünüyor. Ceketinin yan cebinden ağırca bir 
kitap sarkıyor. Öbür cebi de tıkıştırılmış bir alay gazetey
le şişkin.

Serseri bir dalgınlıkla, gözlerini yanından geçen şık 
bir kadına dikmiş. Bu hayranlık yüzüne istihzayla karışık 
bir tahassür süzgünlüğü vermiş. 

Yavaşlamış adımlarla yalpalar gibi yürürken birden-
bire omzuna çatarak, “Nihat,” dedim, “bu dalgınlık ne?”

Bu ani rampadan biraz şaşalayarak cevap verdi:
“İşte, görüyorsun ya! Şu giden nazenine daldım.”
“Yaş altmışı çeyrek geçiyor, hâlâ mı güzel kadın gö-

rünce kendini kaybediyorsun?”
“Yok, hayranlığım bedii değil, tenkididir.”
“Ne demek?”
“Şimdi kadınlara gençliğimdeki düşkünlüğümle bak-

mıyorum. Artık onları hasmane bir görüşle süzüyorum. 
Gözlerimle adeta ısırıyorum...”

1.GalataKöprüsü.(Y.N.)
2.Gelişmemiş,cılızinsanvehayvan.(Y.N.)

GÖNÜL TİCARETİ
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“Bu husumet neden?”
“İhtiyarlık aklımı başıma getirdi de...”
“Demek artık kadınlara mutlak bir kusur bulmak 

hıncıyla bakıyorsun?”
“Bugünkü kadının kusursuzu var mı?”
“Şu giden kadına şıklığını, güzelliğini kusur mu sayı-

yorsun?”
“Ne şekilde olursa olsun, sahtekârlık ahlakça men-

fur, kanunen de cezayı müstelzimdir. Bu cezadan yalnız 
kadınlar, bu aleni sahtekârlar muaftır. Kadının yüzünde 
menşurun güneşten tahlil ettiği yedi renkten hiçbiri ek-
sik değil... Bu renkler de ahlakı gibi çabuk uçar. Bir dü-
ziye1 tamirle uğraşılır. Belediye bu badigeonnage’dan2 
vergi alsa ihya olur. Yüzünü bandıra3 gibi ala, mora kı-
sım kısım boyar, inceltmek için kaşlarını yolar. Topuk 
tarafından boyuna sekiz santim ekler. Tabiatın verdiği 
sima ve endamla görünmeye razı olamaz. Renk kendi 
rengi değil. Boy kendi boyu değil... Yaş kendi yaşı değil. 
Acaba bütün şahsiyetinde kadının halisiyetle kendinin 
olarak bulabileceğimiz nesi vardır? Yani içten, dıştan 
tam ayar hilesiz kadını nerede bulacağız? Boynundaki 
inci kendi gibi –ekseriyetle– yalancıdır. Çorapları yap-
ma ipektir... Göstermeye uğraştığı ruhi ve mali bütün 
varlıkları da hep birer balondur. Böyle kadının hali, sah-
te etiketle boyalı yağ satan bakkalın hilekârlığına benze-
miyor mu? Bu yapmacıklar arasında onda sahici bir yü-
rek bulunur mu?”

“Haksızsın... Çok haksızsın Nihat... Bu yaştan sonra 
da genç kadından kendine, doğru yürek arıyorsun. Gü-
zel bir kadının makyajını bakkalın yağ boyamasına ben-

1.Kesintisiz,sürekli,ardıarkasıkesilmeksizin.(Y.N.)
2.(Fr.)Badanalama.(Y.N.)
3.Bayrak.(Y.N.)
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zetmek de sade bediilikten uzaklaşmak değil adeta kü-
fürdür.”

“Azizim, bu oyunda ben yandım. Kadın beni bedii 
güzelliğiyle değil hilekârlığıyla yaktı...”

“Kim bu kadın?”
“Eski eşim...”
“Ayrıldınız?”
“Başka çare var mı?”
“O halde ıstırabınız dinmiş olacak?”
“Hayır... Aile namusuna öyle bir kir bulaştırıp gitti 

ki yedi deryanın suyu temizlemez.”
Böyle hem konuşuyor hem de İstanbul tarafına doğ-

ru ağır ağır yürüyorduk. Anlattıkça muhatabımın soluk 
yüzü ateşleniyor, gözleri parlıyor, sözleri ağzından kıvıl-
cım gibi saçılıyordu. Bu, sokak ortasında anlatılmakla 
bitecek şöylece bir macera değildi. O yüreğini boşaltmak 
ihtiyacında görünüyordu, bende de dinlemek için bir 
merak uyandı. Ta Yeni Cami’nin arkasındaki sıra kahve-
lere kadar gittik. Kuşçu dükkânlarındaki kanaryalar tiril-
lerini çekerken Nihat da içten bir feryada benzeyen 
menkıbesine başladı:

“Genç yaşımda evlendim. Bu hemen herkese olağan 
bir kazadır. Karım güzel, çok da zeki... Acı bir tecrübe-
nin verdiği uğursuz neticeyle söylüyorum ki güzellik ile 
zekâvetin birleşmiş olduğu bir kadınla evlenmeye kimse 
özenmesin. Erkek akılca daima dişisinden üstün bulun-
malıdır. Bu izdivaçtan üst üste iki oğlumuz oldu. Sermet 
ile Suat... Bu çocuklar bana çok benzerler. Esmerlikleri, 
gözlerinin renkleri, kaşları, elleri, parmakları, tırnakları 
hep ben... İkisi de küçük mikyasta benim birer modelim 
gibidir. Derken efendim, dünyaya bir üçüncü velet geli-
yor. Bunun bizim soya andırır en küçük bir tarafı yok... 
Tıpkı kuluçka tavuğun altındaki yumurtalara karışarak 
civcivler arasında çıkan bir ördek yavrusu gibi... Büsbü-
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tün başka bir cins... Şunu söyleyeyim ki biz ailece, vücut 
ve çehrelerinin tenasübüyle övünecek bir güzellikte de-
ğiliz. Tabiatın her gün tezgâh tan itinasız çıkardığı kaba-
taslak yaratılmışlardanız. Üçüncü oğlumuz Nüzhet’te 
renk duru beyaz, gözler koyu mavi, saçlar lepiska. Resim 
gibi, aristokratik beauté’de1 bir bebek... Gelgelelim ki bu 
güzellik yılan yavrusu tesiriyle beni zehirliyor. Yüreğimi 
burkturan şüpheyi bir türlü yenemiyorum. Bu şüphemi 
kadına açmaktan uzun bir dirliksizlik rahatsızlığından 
başka ne çıkar? Tabii cürmünü şiddetle inkâr edecektir. 
Ben onun karşısına günahını reddedemeyecek bedahet-
te, kati bir ispatla çıkmalıyım. Fizyoloji kitaplarını araştı-
rıyorum. Profesörlerden soruyorum: Babadan evlada es-
mer bir aile içinde sarışın bir çocuk doğabilir mi? Evet 
diyorlar. O ailenin geçmiş azası arasında sarışın bir fert 
bulunursa bu hilkıyet birkaç göbek atladıktan sonra ge-
len bir çocukta da kendini tekrar gösterebilir. Bu temin 
hiç de yüreğime su serpmiyor. Büyükannemden bir tah-
kik yapıyorum. Soyumuzda hiç mavi gözlü, sarışın kim-
se var mıydı? İhtiyar kadın epeyce düşündükten sonra 
buruşuk dudaklarıyla anlatıyor:

‘Dedelerimizden Hasekizade Muhiddin Efendi’nin 
torunu Çelebi İbrahim’in oğlu Enver Molla galiba kum-
ral bir adammış...’

Ho ho hooo... Bu galiba şekki o kadar ezgili bir şey 
ki bu küçük ihtimalin kuvvetine dayanarak karımın bü-
yük günahını affetmek için çok deryadil olmalı... Muam-
manın düğümünü çözecek falcıyı nerede bulayım?

Baba dostu tecrübeli birkaç ihtiyardan soruyorum. 
Beni vesveseden öldüren bu şüphe ıstırabına bir çare bu-

1.(Fr.)Güzellik.(Y.N.)
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lunuz. Bu esmer gönüme1, bu kaba suratıma bakınız. 
Ben den Meryem’in kucağındaki yavru Mesih’e benzer 
melekiyette bir çocuk olabilir mi?

Sorguma gülümsemeyle cevap veriyorlar: ‘Oğlum, 
deli olma! Her doğan çocuk babasının ayniyetle benzeri 
olmaz ya? Tabiatın bu şaşırtmalarına akıl ermez. Baba 
soyunda sarışın kimse yoksa belki ana tarafında vardır. 
Böyle renk başkalığından kuşkulanıp da kadının ithamı-
na yürümek insaf değil...’

Her sözün rüzgârına dönen bir şaşkınlıktayım. Bizim 
soyumuzda yoksa belki karımın geçmiş akrabalarında 
kumrallar vardır. Münasebet düşürerek Bahire’nin ağzını 
arıyorum. O ağır şüphemden hiçbir şey sezinlemez bir 
saffet ciddiyetiyle, ‘Bizim soyumuzda sarışın çok,’ diyor.

‘Ben bir tekini görmedim de...’
‘Nereden göreceksin... Anneannem saraylı Nevres 

Hanım’ın saçları mısır püskülü gibiymiş. İhtiyarlığında 
ak pak oldu da öldü. Ondan öncekilerin de sarışın olduk-
larını söylerler.’

Nevres Hanım’ın mısır püskülünden davamın lehi-
ne ispat çıkarmak güç... Karımın aldığı bu saffet tavrı 
gerçek mi? Zihnimi kemiren şüphenin esasından şimdi-
ye kadar onun hiçbir şey hissetmemiş olması da müm-
kün değil... Bazı sinirli saatlerimde yüreğimin bu acısını 
başa kaka, ona anlatırcasına taşıyorum. Fakat o hiç ora-
larda olmuyor. Ağır ihamlarımı hiç üzerine almıyor. Bu 
renk vermemek kurnazlığındaki metaneti beni ürkütü-
yor. Büsbütün apaçık bir hücuma da cesaret edemiyo-
rum. Haklı davamda beni haksız çıkaracak bir şirretlikle 
ilzam ederse... Elimde Nüzhet’in sarı saçlarından başka 
tutunacak bir delil hüccetim yok.

1.Deri.(Y.N.)
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