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Mürebbiyelere kadınlıkları itibarıyla ihtirama, mü
rebbii etfal olmaları haysiyetiyle şükrana medyunuz. Fa
kat namı zatına nispet edilen bu hikâyemizdeki mürebbi
ye Matmazel Anjel1, yalnız ismen mürebbiye, binaena
leyh ne ihtirama ne de şükrana değeri olmayan bir sefile
dir. Paris’te aguşu süfehadan başka mektebi terbiye, 
histoires grivoises2 denilen asarı biedebaneden gayrı tah
sil görmemişken İstanbul’da her nasılsa namuskâr bir ai
lenin gafletinden bilistifade oraya kendini mürebbiyelikle 
kabul ettirmiştir.

Rabelais’lerin, Crébillon’ların, Boccace’ların, Lou
vet’lerin3 şakirdi edebi olan Matmazel Anjel’in bir nazi
rini daha İstanbul’da değil belki Paris’te bile bulmak 

1.İsmindoğruyazılışıAngèleşeklindedir.EdebiyattarihimizdeAnjelkullanımı
yerleştiğiiçin,bubaskıdasadecebuisimokunuşuylayazılmıştır.(Y.N.)
2.(Fr.)Açıksaçıkhikâyeler.Fransa’damuzırneşriyataverilenad.(Y.N.)
3.FrançoisRabelais(1483-1553):Pantagruel veGargantuagibigroteskmetinle-
riyletanınanFransızyazar.ClaudeProsperJolyotdeCrébillon(1707-1777):
ÖzellikleLe Sopha, conte moral(1742)adlısefahatromanıyladikkatvetepki
çekmişolanFransızyazar.GiovanniBoccaccio(1313-1375):Avrupaedebiyatı-
nınkurucumetinlerinden,erotikhikâyelerdebarındıranDecameron’un(1353)
İtalyanyazarı.Jean-BaptisteLouvetdeCouvray(1760-1797):Romanıniçerisin-
dedegöndermeyapılacakLes Amours du chevalier de Faublas (1787)adlıerotik
romanıylatanınmışolanFransızyazar.(Y.N.)

Mukaddime
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emri asîr olduğu için bir şükûfezarı nezahatte bir baldı
ran yetişmesi badii ifsadı hava olamayacağı gibi, bunun 
vücudundan da sahibei iffet diğer muallimatı muhte
remeye bir şeyn terettüp etmez zannederim.

Fi 18 Teşrinisani 13131

Hüseyin Rahmi

1.30Kasım1897.(Y.N.)
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1

J’aime. (Seviyorum.)
Tu aimes. (Seviyorsun.)
Il aime. (Seviyor.)
Et mon frère vous aime. (Biraderim de sizi seviyor.)

Talebesi Nezahet Hanım’ın müfred üçüncü şahsı 
böyle tazifen hem bir de mefuli sarihle tasrif eylemesi 
Matmazel Anjel’in istiğrabından ziyade memnuniyetini 
mucip oldu. Bu memnuniyeti talebesinin öyle bir tasrifi 
basitte, zamiri fail yerine bir isim istimal eylemek, buna 
bir de meful ilave etmek gibi az vakitte Fransızcada gös
terdiği terakki istidadından ileri gelmiyordu. Matmaze
lin asıl sevindiği cihet, çocuk ağzıyla bir erkek tarafından 
kendisine şu suretle ilanı muhabbet edilmesiydi. 

Maahaza mürebbiye bu sevincini sezdirmeksizin 
çocuktan daha ziyade tafsilat alabilmek maksadıyla sah
te bir hiddet tavrı göstererek pek az aşina olduğu Türk
çesiyle dedi ki:

“Yok... Yok... Yanlış... Fena conjugue1 yaptı. Et mon 

1.(Fr.)Çekimleme.(Y.N.)
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frère vous aime. Bu nasıl ‘bet’ lakırdı? Kim dedi böyle? 
Kitap dedi?”

“Hayır matmazel... Kitap demedi... Ağabeyim Şemi 
Bey söyledi.” 

“A! Şemi Bey! O çapkın böyle demiş? Daha başka 
bir şey söylemedi?”

“Söyledi. Bana bu cümlenin analizini de öğretti. Bu
rada kardeşim sujet1, aime fiilmiş. Siz de complément di
rect2 oluyormuşsunuz. Ağabeyim, sen matmazele böyle 
söyle, eğer dediğimi güzelce anlatabilirsen bugün mut
lak bon point3 alırsın dedi.”

Nezahet Hanım’ın bon point’a derecei istihkakını 
tayine henüz vakit olmadan Matmazel Anjel’in diğer şa
kirdi küçücük Vahip Bey elinde minimini bir gram mai
re’le4 koşa koşa geldi. Mürebbiyesinin yüzüne bakıp tu
fulane bir tebessüm gösterdikten sonra:

“J’adore. (Perestiş ediyorum.)
Tu adores. (Perestiş ediyorsun.)
Il vous adore. (O size perestiş ediyor.)” diye adorer 

fiilini arada bir mefulı tasrihiyle tasrife başladı. Altı ya
şında bir çocuğun dehanı masumanesinden perestiş et
mek fiilinin sıyagı muhtelifesini işitmek matmazelin 
pek hoşuna gitti. Kendini tutamayıp Fransız kadınlarına 
mahsus şuhane bir kahkaha salıverdikten sonra, “O size 
perestiş ediyor,” cümlesindeki “o” zamirinin mercisini 
anlamak üzere çocuğa sordu ki:

“Il kim?”
Vahip Bey, bu suali mukaddere karşı verilecek ce

vap ve o cevap esnasında alacağı tavrın kendisine evvelce 

1.(Fr.)Özne.(Y.N.)
2.(Fr.)Dolaysıztümleç.(Y.N.)
3.(Fr.)İyipuan.(Y.N.)
4.(Fr.)Dilbilgisikitabı,gramer.(Y.N.)
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mükemmelen talim edilmiş bulunduğunu ima eder bir 
hali tufulaneyle yerlere kadar eğilip perestişkârane bir 
reverans yaptıktan sonra:

“Il... İşte o... Enişte beyim, Sadri Bey!”
Biri ağabeyi, diğeri eniştesine vekâleten bu iki çocu

ğun daha pek de kuvveti manalarına vâkıf olmadıkları 
efali Franseviyeyle mürebbiyelerine ilanı muhabbet ey
lemeleri hususı mühimi Matmazel Anjel’in pek o kadar 
istiğrabını mucip olmadı. Çünkü bu hal kendisi için ma
lumu ilam kabilindendi. Matmazelin o hanedeki çocuk
lara mürebbiye tayin edildiği bir ay müddetten beri gerek 
Şemi gerek Sadri beyler odada, sofrada, salonda, bahçede 
Anjel’e tesadüf ettikçe sevdaperestane baygın bakışlarıy
la aimer, adorer fiillerinin bugün çocuklara öğretmiş ol
dukları gibi yalnız zamanı halini değil bütün sıyagı ma
ziye, müstakbele ve şartiyesini ve belki de hiçbir lisan 
efalinde bulunmayan her türlü gramer haricindeki gara
betengiz zamanlarını göğüs geçirerek çekmişlerdi. Rüz
gâr zuhur edince deryanın temevvüç edeceği, şafak sö
künce güneş doğacağı nasıl basit hadisatı tabiiyedense, 
Şemi ile Sadri Bey’in gözlerinin karası külliyen kaybolun
caya kadar süzgün nazarlarla bakışlarından mürebbiye, 
bu iki genç tarafından yakında kendisine ilanı muhabbet 
edileceğini işte öyle anlamıştı. Hatta yalnız anlamakla da 
kalmayıp şemi hüsnü etrafında peyda olan bu iki per
vanei âşıkını yekdiğerine çarptırmaksızın idare edebil
mek için mahirane bir de plan tertip etmişti. Anjel’in 
planı pek derindi. O kadar ki bazen en mahir sayyadın 
bile şikâre tevcih eylediği tüfekle kendi kendini vurması 
kabilinden olarak kız, perestiş kârlarının payı gafletleri 
önüne kazdığı, üzeri her biri aşkın bir rengi nazarfiribini 
gösteren çiçeklerle mestur hufrei sevdaya kazaen kendi
sinin tekerlenmesi ihtimalinden korkuyordu. Mürebbiye 
gönlünde şimdilik ne Şemi ne de Sadri için bir istidadı 
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sevda görmüyor, ikisini de sevmiyordu. Fakat sevmekten 
muhafazai nefse itinayla kendini sevdirmeye uğraşmak 
gibi gönül ateşbazlığının pek de tehlikeden salim bir 
oyun olmadığını çocuklara okuttuğu gramer kavaidinden 
daha vazıhan biliyordu. Anjel’in nazariyei sevdası, bu 
emirdeki maksadı külliyen başkaydı. Kız mürebbiyelik
ten ne kazanabilecek? Mahiye dörtbeş lira. Bu miktarda 
parayı kalbinde beslediği tuli emellerin husulü için hiç 
kâfi görmüyordu. Nezdinde mürebbiyelik vazifesini ifaya 
davet olunduğu aile pek zengindi. O hizmetten alacağı 
parayı tazifi teslis belki de terbi’ etmek için yalnız ço
cuklara kavaidi lisan okutmak değil hane derunundaki 
genç beylere aşkın en hıredsûz nüktelerinden dersler 
vermek lazım geleceğini, bu suretle kendine mühim bir 
irad yolu açabileceğini düşünmüştü. Matmazel bir ame
liyatı mühimmeye şürûdan evvel işin enini boyunu he
sap eden mahir bir mühendis gibi exploiter1 edeceği gö
nüllerin sevdaya derecei istidatlarını tetkik ederek her 
birinin nabzına göre şerbet vermeye fakat mahkûmı 
mu habbeti olacak zavallılarda aşk denen maraz müthiş 
bir inbisatı tamla ateşgir oluncaya kadar birine ettiği ilti
fattan diğerinin haberdar olmamasına begayet itina et
meye, teshirine uğraştığı gönüllerin bir kere inanı idare
lerini eline geçirdikten yani ateş saçağı sardıktan sonra 
üftadegânı beynine bir hissi rekabet ve kıskançlık düşü
rüp bu halde hem mahzuz hem de nakden müstefit ol
maya karar vermişti.

Matmazelin tertip ettiği bu dehşetli fethi kulub 
programında evin en küçük beyinden en büyük efendi
sine kadar bütün ricali hane dahildi. Sevmek ve perestiş 
etmek fiillerinin bâlâda gördüğümüz suveri acibesi 

1.(Fr.)Sömürmek,çıkarsağlamak.(Y.N.)
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Dehri Efendi’nin ... karyesindeki yalısında ... bahçede 
ye şilliklerle mestur, denize nazır bir kameriye derunun
da tasrif ediliyordu.

Mürebbiye şakirtlerine ders vermek için ekser zaman 
–Boğaziçi’nin ruhefza mavi seması altında küçücük bir 
kubbei hadra teşkil eden– bu kameriyeyi intihap ederdi. 
Kameriyenin derununda fıstık dalından mamul müdev
ver masanın bir tarafına kendi geçer, karşısına da çocukla
rı oturtur, ders kitaplarını, defterleri, hokkayı, kalemleri 
bir nizamı mahsusla masanın üzerine yerleştirir, şakirtle
rine orada her gün muayyen saatlerde biraz gramer oku
tur, lecture’den1 ders verir, kaligrafi meşk ettirirdi. Çocuk
lar vazifelerini tahrirle meşgul bulundukları esnada ken
disi güneşin nazarrüba iltimaları altında maviyle altın 
renginin bütün derecatı elvanını gösteren mevcelerin su, 
sema, ateş gibi üç anasırın intisacından teşkil eyledikleri 
yol yol harelere vakfı nazar ederek dalıp giderdi. Memle
ketini, Fransa’yı, orada geçirdiği hayatı sefihaneyi, şimdi 
meyanesinde bulunduğu aile nezdindeki sıfat ve vazifesi
ni düşünürdü. Fransa’da fille publique2 denilen nazeninler
denken burada mürebbiyeliğe tayin edildiğine şaşar, des
tin yani nasip denilen şeyin bu yoldaki garaibi ah kâ mına, 
tuhaf cilvelerine mütehayyir kalırdı. Fransa’da natüralizm 
mesleğinin seramedanı üdebası, bu nevi kadınları hilka
tin silsilei hayvaniyesince en aşağı tabakadan bir mahluk 
suretinde bittelakki bunların nasıl yediklerini, nasıl içtik
lerini, nasıl sevdiklerini, nasıl ayrıldıklarını, hasılı bütün 
mahsu satı hayatiyelerini muşikâfane tetkikatla ibreten
li’ssairin meydana koymaya uğraştıkları ve ce mi yeti be
şeriyenin durmayıp akan cerihalarından biri de bu nevi 

1.(Fr.)Okuma.(Y.N.)
2.(Fr.)“Sokakkızı”,fahişe.(Y.N.)
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kadınlar olduğunu gösterdikleri halde işte o güruhtan 
olan Matmazel Anjel hasbahçenin baldıranı, mezbelenin 
gülfidanı olur kabilinden olmak üzere sevki kaderi, 
daha doğrusu kendisini o sıfatla kabul edenlerin eseri 
gafleti olarak Dehri Efendi ailesi nezdinde birkaç masu
mun emri tedris ve terbiyesine muallime tayin olun
muştu. 

Anjel, hini tevellütlerinde nüfus defterine yalnız 
valide ismiyle kaydolunan evladı tabiiyedendi. Mahsuli 
sefahat olan bu gibi çocukları ekseriyetle babaları kabul 
etmediği gibi anneleri de tehlikesinden hafven ıskatı ce
nine cüret edemedikleri veya ettikleri halde muvaffak 
olamadıkları için istemeye istemeye tevlit eylediklerin
den validelerinin rızaları hilafına dünyaya gelen bu müs
teskal çocuklar temyizi nik ü bed edecek bir sinne vasıl 
olup da ortada namını taşıyacak bir “peder” bulamadık
ları zaman cemiyeti beşeriye içindeki bu mevkisizlikle
rinden tevellüt eden bütün felaketlerini validelerinden 
bilirler. Her bahtsızlıklarına sebebi yegâne meydanda 
yalnız onu görürler. Validesine karşı bu nazarı husumet 
Anjel’de de vardı. Fransa’da beraber bulundukları zaman 
bazı günler saç saça baş başa dövüşürlerdi. Anjel, valide
sini, “Babamın ismini söyle!” diye sıkıştırırdı. Validesinin, 
o zavallı kadınınsa dünyada katiyen bilemediği, düşünüp 
düşünüp de bir türlü kestiremediği bir şey varsa o da 
kızının baisi vücudu olan zattı. Anjel’in ibramatından 
pek ziyade bizar olduğu günler kadıncağız, “Kimin kızı 
olduğu[nu] ben ne bileyim?” diye haykırırdı. 

Anjel, Paris’in mezbelei fuhşu içinde fışkıda yetişen 
mantar gibi neşvünema bulmaya başlayınca daha kadın
lık çağına girmezden birçok zaman evvel o da anasının 
sanatına süluk etti. Henüz küçüktü. Fakat fuhuşta ırsen 
haiz olduğu istidat hasebiyle o sanatta validesinden daha 
üste çıktı. 
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Paris’in dad ü sitedi rezailinde bir hayli müddet pu
yan olduktan sonra nihayet bir gün o da validesinin uğra
mış olduğu kazaya uğradı. Yani hamil(e) kaldı. Birkaç ay 
evvel amant1 ittihaz etmiş olduğu Mösyö André isminde 
bir herife müracaatla karnındaki çocuğun babası kendisi 
olduğunu iddia eyledi. Fakat André bu isnadı şiddetle 
reddetti. Bu redde mukabil Anjel kameti azıştırdı. Kızın 
yaygarayı ayyuka çıkardığını görünce André kemali hid
detle, “Ben seninle serbest bir rabıtada bulundum. Bu 
mü nasebetten tevellüt edecek nik ü bed sana aittir mat
mazel! Bahseylediğin çocuk üzerinde hakkı übüvvet 
iddia etmek arzusunda bulunsam bile diğer amant’ları
nızdan birinin hakkını gasp etmiş olmayacağımdan emin 
değilim,” cevabı şafisini verdi. Mukabeleten gösterdiği 
şe rirliğe asla ehemmiyet vermeyerek “matmazel” cenap
larını kapı dışarıya tard etti. Anjel çocuğun babası André 
olduğunu biliyordu. Lakin herif babalığı kabul etmedik
ten sonra çocuk anasının bu bilgisi ne kadar katiyet dere
cesinde olursa olsun para eder mi?

Kapı dışarıya olan o matrudiyeti nevmidanesinden 
sonra matmazel düşünür. Çocuğu André’ye kabul ettire
bilmek emrindeki müşkülatı yegân yegân nazarı tetkik 
ve muhakemesinden geçirir. Artık André’den kendine 
bir fayda olmayacağına, işi aher bir kalıba dökmek lazım 
geldiğine hükmeyler. Anjel bu emirde kendi kanaati 
vicdaniyesine tevfikan doğru bir harekette bulunmuştu. 
Fakat bu gibi hususatta doğrulukla iş yürür mü? Bu gûne 
umurı müşkülede en doğru hareket temini maksada 
kifayeti en ziyade meczum olan harekettir. İşin içinde ne 
kadar yalan dolan, eğrilik büğrülük olursa olsun. Siz ne
ticedeki husuli maksada bakınız. Hakikat işte odur. An

1.(Fr.)Âşık.(Y.N.)
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jel karnındaki çocuğuna bir baba aramıyor mu? Maksat 
işte o babayı bulmak. Ve neticei maksat da çocuğu o 
babaya kabul ettirmektir. Keyfiyet pek sade. Bir maksat 
bir de neticeden ibaret. Bir muadelei riyaziye gibi bir 
kere mesele şu iki basit esas üzerine kuruldu mu bunun 
fasılpezir olması için ihtiyar olunacak hileler, yalanlar 
teferruat kabilinden kalır. Anjel, André’ye müracaat et
mezden evvel bu dakikayı düşünememiş olduğuna çok 
hayıflanır. O matrudiyeti neticesi olarak hasıl eylediği 
tecrübe üzerine kendi kendine, “Çocuk André’nindir. 
Buna hakikat derecesinde kaniyim. Lakin işe yaramayan 
hakikati ne yapmalı? İşe yarayacak surette tahrif etmeli. 
Hiç André gibi haşin, maddiyundan bir herif benim gibi 
bir kadının batnındaki bir çocuğun babalığını kabul eder 
mi? Erkek olur ki benim gibi bir kadın tarafından mer
hameti übüvvetine takdim kılınan bir çocuğun kendi 
sulbü evladı olduğuna karine hasıl eylese de André gibi 
bu asrı medeniyetin maddiyatperestane ahlakı icaba
tından kendini kurtaramayıp öyle bir çocuğa aguşu pe
deranesini açmayı nefsince bir belahet, belki de büyük 
bir zül addeder. Fransa’da yine erkek olur ki sulbi aher
den gelme bir çocuğun fuzuli pederliğiyle şerefyab olur 
da übüvvet istihkakı maddisinin kime ait olduğunu dü
şünmekten kendini azade addeyler, o tatlı gafletle yaşar 
gider. İşte bana böyle bir baba lazım,” yolunda düşünür. 

Her nefes aldıkça karnında büyüyen o sıkleti müzi
ceyi yüklenmek için parası çok aklı az, merhameti hassa
siyetine galip, hassas, seriü’tteessür, evlat canlısı bir pe
der araştırır. Bu taharrii zihnisinde uzun müddet beyin 
patlatmaya hacet kalmaksızın Anjel aradığı babayı bulur. 
Anjel’in çocuğuna baba mı yok? Paris mösyölerinin he
men üç rubu o istihkak emrinde mesbukü’lhi[d]me 
am  ma sözü kime anlatırsın! Keyfiyet bu babalar meya
nında bir munsifine tesadüf edebilmekte. İşte evsafı 
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matlubeyi haiz, o munsif, o hassas babayı Anjel zihnin
den şiirde nazik, nadir bir kafiye keşfeder gibi arar bulur. 
Çocuğunun babalığına layık gördüğü bu zat meşahiri 
muharrirînden Mösyö Baudelaire isminde birisiydi. Hiç 
muharrir olup da hassas olmamak, hassas olup da mun
sif bulunmamak, insaflı olup da icabına tevfiki muame
leden çekinmek kabil midir? Hem muharrirler dalgın 
adamlardır. Hele romancı, tiyatrocu güruhunu iğfal ko
laydır. Bunlar eserlerinde her gün bir türlü yalan yaza 
yaza kizbi sahihten, vakiyi gayrivakiden, hakikiyi hilafın
dan fark edemeyecek bir hale gelirler. Bütün menazırı 
hayata roman mevzusu nazarıyla bakarlar. Her keyfiyeti 
düruğamizi hakikat şeklinde göstermeye, her hakikati 
roman vadisine sevk etmeye uğraşırlar. Yalanın şifahisi 
bir fazihayı ahlak addolunurken kalemîsi hüner sayıl
mak, kitap şeklinde parayla satılmak, terakkiyatı mede
niyenin muharrirlere bahşettiği garip bir imtiyazdır. İşte 
Mösyö Baudelaire de yazdığı yalanlara kendisi gülüp 
âlemi ağlatan bu zümrei ehli kalemdendi.

Matmazel Anjel’in hembezm olmuş bulunduğu bi
hesap mösyöler içinde çocuğuna baba olmak üzere 
André’den sonra Baudelaire’i intihap eylemiş olması bu 
zatın muharrir olmasından ve muharrirliğin bir hasisai 
gayri müfarıkası zannolunan hassaslığından, rikkati 
kalbiyesinden istifade garazında bulunmaktan ziyade di
ğer mühim bir sebep tesirinden ileri gelmişti. O sebebi 
mühim de Baudelaire’in Etfal-i Sefile veya Evlad-ı Tabiiye 
namında beş perdelik bir facianın muharriri bulunması
dır. Bu dram Paris’in tiyatro sahnelerinde yüzlerce defa 
mevkii temaşaya konmuş ve her defa oynanışında fartı 
tesirle temaşageranın gözlerinden çeşme gibi yaş boşan
mış. Bu eser Baudelaire’in badii iştiharı olmuş. Muhar
rir bu piyesinde sefil anaları, ahlaksız babaları, Fransa 
sekenei hazırasının beşte iki kısmını hukukı kanuniye
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ce meşkûk bir halde, cemiyeti beşeriyeye karşı raptsız 
bir mevkide bırakan o canavarları layık oldukları lisanı 
teşniyle teşhir etmiş. Hilafı kanun bu gibi münasebatı 
âşıkanenin insanlarca badi olduğu fenalıkları felsefe, ah
lak, hukuk, daha bilmem ne fenleri nikatı nazarından 
yegân yegân muşikâfane teşrih eylemiş, bu yoldaki re va
bıtı hafiye veya aleniyenin semeratı müellimesi olan 
etfali zelileyi bazı müessesatı hayriye veya kilise kapı
larında büyüterek bunların ellerine vasıtai taayyüş ol
mak üzere katl, sirkat, yankesicilik alatı verip müddeti 
ömürlerince envaı mefasid içinde yüzdürdükten sonra 
biçarelerin akıbetü’lömür küreklerde, prangalarda nasıl 
can verdiklerini seyredenlerin dehşetten tüylerini ürper
tecek bir sureti faciada tasvir eylemiş. Müellif bu eserde 
gösterdiği kudreti edebiye ve mahareti tedkikiyeye 
âlemin ağladığını görünce kendisi de zabtı dumûa muk
tedir olamamış. Baudelaire, kendi belagati kalemiyesine 
yine kendisi sade bir seyirci sıfatıyla ağlamış. Fakat işin 
asıl ağlanacak ciheti oyun bittikten sonra birçok seyirci 
mösyölerin yine metreslerini kollarına takarak tiyatro
dan çıkmalarıdır. Galiba Mösyö Baudelaire de o acıklı 
piyesin mevkii lu’ba konduğu ilk gecenin bakiyei tees
süratı içinde Anjel nazeniniyle sehpayı zevk ü ülfeti kur
muş, o gece tiyatrodaki seyircilere gösterdiği nazari yei 
edebiyeye onlarla beraber kendisi de ağlamışken besbelli 
âlemin bu ağlayışına yine o gece içinde Baudelaire met
resiyle beraber pek çok gülmüş, eğlenmiş, Avrupa ahlak 
ve âdâtı hazırası bir nazarı müdekkikane ile sencidei 
muhakeme edilirse bu gibi ahvali acibede insan şaşacak 
veya gülecek bir cihet göremez. İşte bu nok tai nazardan 
bakılırsa ne muharririn hareketi sezayı takbih görülür 
ne de halkın o haline gülünür. Baudelaire o piyesi muk
tezasına tatbiki hareket etmek kastıyla değil para ka
zanmak emeliyle yazmıştı. Onu seyre gelenler de oraya 
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tehzibi ahlak etmek için değil hoşça bir vakit geçirmeye 
gelmişlerdi. Ama o kadar kişi ağladı denecek. Ağlasınlar. 
Tiyatroda ağlamak gülmenin nevi diğeri demektir. Za
ten fizyoloji noktai nazarından dıhk ile giryenin bazı 
ahvalde farkı yok gibidir. İkisi de sinir zaafından ileri ge
lir. Eğer ağlamakla tehzibi ahlak kabil olaydı dünyada 
çocuklardan uslu akıllı kimse bulunmazdı. 

Anjel, Evlad-ı Tabiiye müellifinin nezaketi his, zaafı 
asabından istifade edebileceğini ümitle çocuğu Baude
laire’e mal etmek için ne yolda düşünüp delaili muknia 
serd edeceğine, “Ben sana eylülün yirmi dördüncü günü, 
saat üçte Boulevard des Italiens’da1 köşe başında rast 
gelmedim miydi? Bir arabaya binip tenezzüh için filan 
ormana gitmedik miydi? Hatta o günü orada filan filan 
madam veya mösyölere de tesadüf ettikti. Canım, hatır
lamıyor musun? Ormanın bilmem kaç numerolu kesta
ne ağacı altında filan filan maddelere dair uzunca bahis
ler yürüttüktü. İşte o akşam filan lokantada taam edip 
geceyi de filan yerde beraber geçirmedik mi?” tarzında 
birçok istifhamı inkarilerle tasdikatı havi o kadar mahi
rane bir muhtıra tertip eder ki çocuğun babası Baudelaire 
olmak lazım geleceği hususunda Anjel’in kendisinin bile 
şüphesi kalmaz.

Bir sabah Anjel karnında çocuğu, elinde edillena
mesiyle Baudelaire’in ikametgâhına dayanır. Herif mu
harrirse karı da nazeninlerden. İkisi de nazik birer sanat 
sahibi. Beriki kurnazsa öteki de fettan. Biri kalemiyle 
halkı aldatıyorsa öbürü de diliyle âlemi iğfal ediyor.

Anjel muharriri mühim bir eser tahririyle meşgul 
bulur. Baudelaire eline kalemi almış –hangi yanlışı, hangi 
iftirayı, hangi haksızlığı tahrir cihetine sevk etsek yaz

1.Paris’inanabulvarlarındanbiri.(Y.N.)
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mam demeyen o kalemi– parmakları arasına sıkıştırmış, 
kendisi adamlıktan, beşeriyetten tecerrüt etmiş, göklere 
çıkmış, oradan kuşbakışı bir nazarı istihfafla bütün reza
il ve seyyiatı insaniyeyi, parlak renkler, beliğ tabirlerle 
tasvir ediyor.

Ne hassaslıkta ne dessaslıkta ikisinin birbirinden bir 
çekirdek geri kalmadığını söylemiştik ya. Anjel vereceği 
haberi bir müjde suretinde vermek ve ona mukabil ala
cağı cevabın da bir cevabı kabul olacağına hiç şüphesi 
olmadığını göstermek yani katiyen naümitlik eseri sez
dirmemek üzere saffeti tamme irae eder bir çehreyle 
söze başlayıp der ki:

“Bonjour1 ‘Alexandre Dumas!’2 ne yapıyorsunuz? 
Les Trois Mousquetaires3 mi yazıyorsunuz? Kalkınız, is
tikbal ediniz. Matmazel ‘MarieCatherine’ geldi. Size bir 
La Dame aux Camélias4 muharriri takdim edecek!”

Fransız edebiyatına vâkıf olmayan karimizce A n
jel’in kendine Matmazel MarieCatherine namını verme
si, Baudelaire’e Alexandre Dumas ismiyle hitap eylemesi 
pek garip ve belki de manasız gibi görünüyorsa da Marie
Catherine denilen kadının Üç Silahşor hikâyesi müellifi 
meşhur Aleksandre Dumas’nın metresi olduğu ve La 
Dame aux Camélias romanının muharriri benamı Du
maszade’nin dahi bu münasebeti gayrimeşrudan mah
sul bir veledi tabii bulunduğu Baudelaire’ce malum ol
duğundan Anjel’in bu tevcihi acibden maksadı ne oldu
ğunu vehleten pekâlâ anlamış ve tutturduğu şu mukad
dimeden karının içinde boşaltacak daha birçok şeyler 

1.(Fr.)Merhaba.(Y.N.)
2.AlexandreDumas(1802-1870):Monte Kristo Kontu(1846)veÜç Silahşor 
(1844)romanlarıylatanınmışFransızyazar.(Y.N.)
3.(Fr.)Üç Silahşor.(Y.N.)
4.(Fr.)Kamelyalı Kadın.AlexandreDumas’nın(oğul)1848tarihliromanı.(Y.N.)



23

bulunduğunu derhal hissetmişti. Fakat iki kişi beyninde 
görülecek sühuleti tefhim ve tefehhüm bazı mertebe 
mukareneti fikriyeye delalet edeceği cihetle Baudelaire 
bu sürati teferrüsünü karıya anlatmış olsa bilaistibad ve 
bilaistiğrab nevanma çocuk babalığını yüklenmiş addo
lunacağından Anjel’in söylediği o muammai muğlaktan 
güya hiçbir şey anlayamamış gibi bir ruyı beht ü hayret 
göstererek:

“Matmazel, MarieCatherine kim? Bu odada Alek
sandre Dumas nerede? Onun oğlu kime takdim olunu
yor? Önümdeki eserin Les Trois Mousquetaires’e benze
tilmesindeki vechi münasebet nedir? Şimdiye kadar 
pek çok lugaz işittim fakat her kelimesi bir lugazı diğer 
olan bu söylediğiniz kadar çapraşığına hiç tesadüf etme
miştim.”

Anjel safdilane bir kahkaha salıvererek:
“İkramiyesi büyük olan lugazlar biraz muğlak olur. 

İşte bu da öyle!”
“Acayip, bunun ikramiyesi de mi var?”
“Evet var. Torba içinde. Durduğu yerde kendi kendi

ne nemalanıp büyüyen bir ikramiye!”
“Hayret matmazel, hayret!”
“Bunda hayret edecek hiçbir şey yok. Dur sana bil

meceyi halledivereyim de ikramiyeyi beynimizde payla
şalım. Alexandre Dumas sen, MarieCatherine ben, Du
maszade de karnımda! Bilmecenin zannettiğin kadar 
muğlak olmadığını şimdi anladın mı?”

“Ma parole d’honneur1 anlayamadım. Haydi beni ha
yalperestlikle itham edip de Alexandre Dumas’ya ben
zetsinler. Fakat Dumaszade, o koca edip evvela cenin 
haline, sonra da senin karnına girip nasıl oturabilir? Ni

1.(Fr.)Yeminederim.(Y.N.)
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