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Bu hikâyeyi vakanın sahibinin ağzından şu şekilde 
işittim ve dinledim ki: Ben dünyanın pek çok iyilik ve 
kötülüğünü görmüş ve her çağını özel bir şekilde geçir-
miş bir adamın oğluydum. Çocukluk zamanlarımda pe-
derim eğitim ve terbiyeden ziyade vaktinden evvel göz-
lerimin açılmasına ve çaya varmaksızın çemrenmek1 
hevesine düşmemekliğime daha çok dikkat ederek, la-
lam yanımda olmadıkça hiçbir tarafa çıkamaz ve belki 
sokak kapısından dışarı bile bakamazdım. Pederimin be-
nim üzerime ne kadar dikkat eylediği şununla dahi anla-
şılır ki beni mektebe göndermek şöyle dursun, kendime 
mahsus bir hocanın eve gelip ders vermesine dahi razı 
olmayarak her sabah ve her akşam beni çağırıp kendisi 
bizzat bana birer ders verirdi.

İşte çocukluk zamanım bu şekilde geçip gittikten 
sonra boyum bosum epeyce serpilip meydana çıktı ve 
ömrümün delikanlılık çağının bahar mevsimi gelip çat-
makla o taze fidanın her dalına sular yürüyerek çiçekle-
nip baharlar açtı.

Bir zaman da bu şekilde geçtikten sonra gençlerden 
hoşlananlar her taraftan etrafıma yığılmak ve özellikle 

1.İşinnereyevaracağıbellideğilkenolmuşgibidavranmak.(Y.N.)
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böyle baharı burnundalara pek ziyade hevesli olan işveli 
kalabalıklar etrafımızda tavafa koyulmaya başladılarsa da 
henüz pek genç ve pek taze bir şey olduğum için gençlik 
ağacımın bir dalına ve tepelerine el uzatmaya kıyama-
maktaydılar. Lakin aradan çok denilecek kadar vakit geç-
meksizin gençlik ağacımın taze dalının meyve vermeye 
başlamasıyla tabiat bahçıvanının düzeni, bana göz diken 
ve gençlik meyveme aşerenleri durumuna akıl erdireme-
diğim bir şekilde gözlerine perde çekerek, güya beni ko-
rumaya başladı. Gerçi bir dereceye kadar başarılı oldu. 
Lakin bunu başarı mı sayarım ki bunlar gençlik bostanı-
ma girebilmekten ve ellerine geçen sebzelerimden topla-
yabilmekten ne kadar mâni olundularsa, hırsları ve aç-
gözlülükleri de o nispette artıp gözümde sihir ve büyü-
den hiçbir farkı olmayan ve utanma denilen meşhur 
perdeyi kaldırabilme imkânını buldukça, pervasızca beni 
taşlamaktan çekinmezlerdi. Evet, inkâr etmeyelim ki 
edep ve namus bahçıvanının eğitimi ve iyiliklerinin kar-
şılığında benim gibi iyi halli taze bir fidana yönelişlerine 
diyecek yoktu. Lakin o dönemde vakitli vakitsiz esmekte 
olan büyük büyük boralara ve fırtınalara değil, gayet ince 
ve tesiri çoğu kimselerce hissolunmayacak derecede esen 
rüzgâra bile direnemeyecek kadar metanetim ve daya-
nıklılığım olmadığından her tarafa pek kolay meyleder 
ve hangi taraftan dalıma basmış olsalar çaresiz ve elimde 
olmadan boynumu bükerdim. Pederim şu halleri gör-
dükçe, beni istediği yola sevk etmeyi artık başaramaz ve 
ailemizin diğer kişileri pederimle hemfikir olarak bana 
bir çare aramaya başladılarsa da bulamaz oldular. Fakat 
şu hal çok bir zaman devam etmeyip, bir-iki sene sonra 
gençlik meyvesi taze halinden çıkıp alelade oldu. 

Eski heveslilerin benden el çektiklerini görünce ben 
onlara el uzatmaya başladımsa da başarı da çoğunlukla 
zorlukla rastlanan bir şey olmaya başladığından, peder ve 
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validemin telaşları arttıkça arttı ve adeta gençliğin heves-
lerinin arkasından gide gide perişan olmam vesvesesine 
kadar vardı. Beni evlendirmeye kalkıştılar. Çok zorladılar. 
Lakin ben çocuksam da süt kuzusu da değilim ya. Olduk-
ça aklım başımda ve bilhassa fikirlerim pek büyük ve pek 
ziyade. Kaleme1 yeni çırak oldum. Elde dört para yok. 
Zaten pederden almakta bulunduğum haftalığı dahi tam 
bir tiksintiyle almaktayım. Hevesim kendim kazanıp ken-
dim yemekte. Şimdi şu fikir ve iddiayla beraber evlen-
mek ve fazla olarak pedere bir de evin masrafları için 
muhtaç olmak akıl kârı mıdır?

Kısacası pederin teşvik ve nasihatlerinden çok kendi 
aklımın ve anlayışımın tavsiyesine uydum, evlenmedim. 
Ve fakat gençlik halinin zorlamasıyla cumaları ve pazar-
ları seyir yerlerine ve kandil geceleri Beyazıt’a ve diğer 
vakitler Kalpakçılarbaşı’na2 devam eder oldum.

Şimdi buraya kadar verdiğim malumattan bundan 
böyle bir zamana kadar bulunacağım hal ve gideceğim 
yol da malum olur ya! Öyleyse sözü uzatmayalım, lakır-
dıyı kısa keselim. İşte biz yirmi bir-yirmi iki yaşımıza ka-
dar bu yolda devam ettik. Ve öyle bir devam ettik ki 
devamı süresince hiçbir kusurumuz olmadı.

Hiçbir kandil akşamı geçmedi ki ben Beyazıt’ta bu-
lunmayayım. Hiçbir cuma olmadı ki ben bir mesireye 
gitmeyeyim. Belki hiçbir sabah geçmedi ki ben kaleme 
giderken ve hiçbir akşam rast gelmedi ki kalemden çık-
tıktan sonra sapağına dahi bakmayarak düzenli olarak 
Kalpakçılarbaşı’na uğramayayım. Bir aralık Beyoğlu’na 
dahi devama başlamıştım. Lakin tiyatrodaki kızlara ağzı-
mın suyu akmaktan ve Alcazar ve Flâmme3 ve diğer ga-

1.Devletdairesi.(Y.N.)
2.Kapalıçarşı’nınenişlekcaddelerindenbiri.(Y.N.)
3.OdönemdeBeyoğlu’nunenönemlivegözdeeğlencemekânlarındanikisi.
(Y.N.)
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