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RECAİZADE MAHMUD EKREM

 

ARABA SEVDASI



Okurlara

Malumdur ki insan eğlencesiz yaşayamaz. Bendeniz gibi 
doğası itibariyle yalnızlığı sevenler içinse okumak ve yazmak-
tan iyi eğlence olamaz. Şu kadar ki bu uğraş biçimi, sürekli 
ve özellikle ciddi olunca yorgunluğuna dayanmak mümkün 
değildir. Bu hâlde yorgunluğu az, eğlencesi çok meşguliyetler 
aranması doğaldır. İşte şu ihtiyacın sevkiyledir ki ara sıra böyle 
şeyler yazarak vakit öldürmeye mecbur oluyorum.

İyi bilirim ki içimizde bu türlü meşguliyetleri mesela sat-
ranç oynamaktan on kat saçma, bahçe kazmaktan on kat fay-
dasız sayanlar az değildir. İhtimal ki bu hüküm doğrudur. Ne 
fayda ki ben satrancı merak edemedim... Bahçe kazmaya ise 
mevsimin müsaadesi yok!

Muhsin Bey1 hikâyesi hiçbir şey değilken okurlar tara-
fından epeyce ilgi odağı olduğu için bu hikâyenin de yayım-
lanmasına cesaret edildi. Naçizane niyetim, bunları birkaç 
parçaya çıkarmak ve ondan sonra biraz daha büyüklerini de 
yazmaktır.

İnsanlıkla ilgili cereyan etmekte olan ibret verici olay ve du-

1 Recaizade Mahmut Ekrem’in 1889 yılında yazdığı, sevgilisini kaybeden 
genç şair Muhsin Bey’in ıstırabını konu alan uzun hikâyesi - E.N.



rumlara şiir ve bilgelikle iç içe geçmiş bir gözle bakılırsa hepsi 
de az çok hüzünlü görünür. Bunlardan birtakımına üzüntülü 
gözyaşlarıyla, diğer bir kısmına tuhaf gülümsemelerle bakıl-
masındaki fark; olayların asli unsurlarındaki trajediyle değil, 
algılayış biçimleriyle ilgilidir. Gerçeklik veya imkan sınırların-
da kurgulanıp betimlenme şartına bağlı kalan büyük- küçük 
hikâyelerse olayların ve insanlık hâllerinin birer ibret verici ay-
nalarıdır.

Bu fikre göre Muhsin Bey hikâyesi okurlarca ağlanacak şey-
lerden görülmüş olduğu hâlde, bu Araba Sevdası gülünecek 
hâllerden sayılmaktadır. Fakat dikkat edilirse bu ondan elbette 
daha fazla hüzünlü, elbette daha çok elimdir!

İstinye, 28 Kasım 1899
Recaizade M. Ekrem
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BİRİNCİ KISIM

1

Üsküdar’dan Bağlarbaşı yoluyla Çamlıca’ya gidilirken Top-
hanelioğlu’ndaki dörtyol ağzı mevkiinden yaklaşık olarak bir 
yüz adım ileriye denk gelecek mesafeye bakılırsa o geniş şose-
nin neredeyse sonunda etrafı bir buçuk arşın kadar yükseklik-
teki duvarla çevrilmiş bir ağaçlık görülür.

Bu ağaçlığa varıldığı gibi şose yol, sağ ve sol olmak üzere iki 
kola ayrılır. Duvarla çevrili olan ağaçlığın büyükçe bir kapısı 
vardır ki iki yolun tam ayrılma noktasındadır.

Sağ ve soldaki yollardan hangisine gidilecek olsa diğer ta-
rafı, bahsedilen ağaçlıkla çevrilidir. Ağaçlığın yanındaki duvar 
alçacık olduğundan üzerinden hayvan ve özellikle insanların 
aşamaması için boyunca teller uzatılarak muhafaza edilmiştir.

Hafif eğimli bir yokuş üzerindeki bu yollardan alalade bir 
yürüyüşle dört-beş dakika kadar gidilince tamamen duvarla 
çevrili olan ağaçlık bir meydancığa ulaşılır. Ağaçlığın burada 
da cephede aşağıkine paralel bir kapısı vardır. Yüksekten kuş 
bakışı bir bakışla bakmak mümkün olsa konik bir şekilde gö-
rünecek olan ağaçlık burada bitiyorsa da iki yol yine birleşe-
mez. Meydancığın bir otuz adım ötesinde epeyce geniş ve 
yüksek bir set üzerinde -eski tarz binaları taklit yoluyla yapıl-
mış- enli, saçaklı bir kattan ibaret bir bina ve bunun etrafında 
bazı büyükçe ağaçlar mevcuttur. Onun üst yanında başka bir 
setle başlayan yerse birtakım selvi ve meşe ağaçlarını ve vaktiy-
le kırılamayıp kalmış ve mevkiin Sarı Kaya ismiyle isimlendi-
rilmesine sebep olmuş büyük büyük sararmış kayaları içinde 
bulunduran inişli çıkışlı, terk edilmiş bir mezarlıktır ki geçti-
ğimiz meydancıktan buraya değin olan mesafe de yine bir beş 
dakikalık kadar tahmin olunur.



Araba Sevdası 7

Bu mezarlık da geçildikten sonradır ki iki yol hem birleşir 
hem de düzleşir. Buradan yine bir beş dakika kadar ileri yürü-
nürse artık Çamlıca Dağı’nın eteğinde Kısıklı Köyü’nün çarşı-
sına varılmış olur.

Buraya çıkıncaya kadar yorulmadıysak yine aşağı doğru 
inelim de noktalarını ve sınırlarını tayin ettiğimiz yerleri ince-
leyelim. Doğaldır ki bu incelemelere adı geçen ağaçlıktan baş-
layacağız.

Burası Çamlıca Bahçesi adıyla İstanbul’da ilk olarak dü-
zenlenip açılmış olan bahçedir. Birkaç zamandan beri halkın 
rağbetinden bütün bütün uzak olduğu için çoğu gün kapıları 
kapalı durur.

Yazın ve özellikle baharlarda bu bahçeyi açtırıp da aşağıki 
kapıdan içerisine girerseniz beş-on adım ilerleyerek etrafınıza 
bir bakıverince çok büyük ve bakımlı, iç açıcı bir bahçe içinde 
bulunduğunuzu derhal kabul edersiniz.

Bahçenin yalnız meydana geldiği tarihte güzel görünme-
si fikriyle değil, ileride yani zamanlar gelip geçtikçe ağaçların, 
ormanların büyüyerek kazanacakları hâle göre güzelliklerini 
daima artırarak koruyabilmesi için ileri görüşlülükle yapılan iç 
bölümlerine ve o büyüklü küçüklü tarhlarının1 uyum ve ko-
numlarına bakarak ilk düzenlemesini üstlenen doğasever usta 
kimse sanatını takdir ettikten sonra her tarafına tek tek dik-
katle ve beğeniyle bakmaya başlarsınız.

Dışarının meraklı bakışlarını kesmek için kenarlara hoş bir 
düzenle dikilip gereği gibi gürleşmiş, dal budak salıvermiş sal-
kım, aylandız, at kestanesi gibi gölgeli ağaçlarla orta yerlerde 
yer yer dikilmiş çınar, kavak, manolya, salkım söğüt gibi türlü 
türlü ağaçların ve bazı yerlerde özenli bakışların değil, güneş 
ışıklarının bile içerisine kolaylıkla nüfuz edemeyeceği biçimde 
sıklaşmış ormancıkların etrafında dolaşır, bunları fazlasıyla gö-
nül çelici bulursunuz.

1 (Ar.) Bahçede çiçek dikmek üzere ayrılan yer. – E.N.
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Biraz ilerleyince bir düzlüğün ortasında üstü kapalı, etrafı 
açık çardağa benzer bir şey ve bazı kenar yollar üzerinde kulü-
be tarzında düzgün ve hoş, ufak ufak binalar gözünüze çarpar. 
Bunlardan çardağa benzeyen şeyin -özel günlerde müzik yap-
mak için çağrılacak- çalgıcı takımına özel bir yer ve o kulübe-
lerin de bahçe içinde yiyecek ve içecek satmak için yapılmış 
büfeler olduğunu kavrar, bunları da beğenirsiniz.

Azıcık daha ileri gidince bir büyük lak1, onun ortasında hoş 
bir adacık, bu adayı kenara bağlamak üzere düzensiz bir şekil-
de çitten yapılmış doğal, güzel köprüler ve adanın üzerinde 
yine işlenmemiş ahşaptan yapılmış zarif bir köşk görür; bun-
lardan da aşırı hoşlanırsınız. En son yukarıki kapıdan çıkarak 
adı geçen meydancığı geçer ve set üzerine çıkarak evvelce gör-
düğünüz binayı da yakından seyrettiğiniz ve bunun da bahçe-
ye bağlı bir gazino olduğunu öğrendiğiniz zaman, bahçenin 
her şekliyle kusursuzluğunu kabul edersiniz.

1 (Fr.) Lac: Uzunca ve dolambaçlı bahçe havuzu, yapay gölcük. – E.N. 
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Şu birkaç sözle nitelikleri kabaca tarif edilmiş olan Çamlıca 
Bahçesi bundan önce şimdiki gibi hüzünlü, sessiz ve ıssız bir 
yer değil; şamatalı bir kargaşa ve neşe şenliğiydi.

Düzenlenip düzeltilmesiyle bir hayli zaman uğraşılan bu 
bahçenin 1870 yılının bahar mevsiminde açılacağı haberi İs-
tanbul ile bilâd-ı selâse1 tabir olunan yerlerin sakinleri arasın-
da duyulunca zevk ve eğlence erbabı olan gençler ve özellikle 
böyle eğlenceleri erkeklerden birkaç kat fazla aramaya doğası 
gereği mecbur olan hanımlar özel bir günün gelip çatmasını 
bekleyerek elbise ve süsle ilgili hazırlıklara gereği gibi şevk-
lenmişler ve bizim memlekette örneği henüz görülmeyen bu 
“moda” eğlence yerinden her vakit ve belki mehtaplı gecelerde 
bile yararlanma amacı kolaylıkla gerçekleşsin diye pek çok aile 
Çamlıca, Bulgurlu, Kısıklı, Tophanelioğlu, Bağlarbaşı içinde 
köşkler, evler kiralayarak bahar gelir gelmez, hemen ve süratle 
taşınmaya girişmişti.

Nihayet o senenin mayıs ayı başlarında (bahçe) açıldı. 
Dinlenme ve dolaşmaya ayrılmış olan cuma ve pazar günleri 
Üsküdar, Kadıköyü, Beylerbeyi gibi Çamlıca’ya yakın sayılan 
yerlerden başka; İstanbul’un uzak yerlerinden, Boğaziçi’nden 
ve diğer yerlerden arabalar, hayvanlarla ve bazen yayan olarak 
gelen kadın-erkek binlerce ziyaretçinin bahçeye hücumu haki-
katen görülmeye değer seyirlerdendi.

Etrafı bir çeyrek saatte ancak dolaşılabilen bahçe, o kadar 
genişliğiyle beraber o insan kalabalığını sığdıramadığından 
halkın birtakımı girdikçe diğer birtakımını çıkmaya mecbur 
ederdi. Bu şekilde gerek yukarıki gerek aşağıki kapıdan dur-
madan girip çıkan ziyaretçilerin sebep oldukları büyük iz-
dihamla o koca bahçe -benzetme biraz kabacaysa da- büyük 

1 “Üç belde” anlamında Galata, Üsküdar ve Eyüp kastedilir. – E.N.
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bir arı kovanını andırırdı. Fakat bu bir kovandı ki arıların bal 
alacakları çiçekler de içinde bulunurdu! İçeride kalanlardan 
-alafranga bir tabirle- tâife-i lâtifeye1 bağlı olanlar bahar çiçek-
leriyle rekabet eder gibi en parlak, en güzel renkler içinde ve 
üçü-beşi bir yerde çiçekler gibi, iki taraflarına salınarak gezi-
nirler ve bunlardan bal almak hevesiyle kararsız kalan eşek arı-
sı mizaçlı genç beyler de çiçeklerin arasında ikişer ikişer dola-
şırlardı.

Bahçenin dışarısına gelince o da bir başka âlemdi: Süslü ha-
nımları, şık beyleri taşıyan birkaç yüz kadar araba bahçenin et-
rafını kuşatarak hareket hâlindeki bir zincir gibi birbiri ardınca 
durmadan ve peş peşe dönerlerdi.

Gerçi o tarihte ağaçlar daha pek genç ve belki çocuk, or-
manlarsa pek seyrek olmakla beraber bitki türleri içinde güzel 
bir manzaraya sahip ve bahçeleri süslemeye yarayan ağaçların, 
çiçeklerin ve çimenlerin makbul ve itibarlı olan her cinsi ken-
disinde mevcut bulunduğu için tabiatın bahar ülkesinin özel 
olarak seçilmiş eserlerinden oluşmuş bir derleme gibi bakılma-
ya layık olan ve fazla olarak içinde lak ve köşk gibi, bakanları 
ayrıca memnun edecek şeyleri ve özellikle istirahat ve huzur 
arzu edenler için yer yer sandalyeleri, kanepeleri bulunan bu 
bahçe; halkın diğer gezinti yerlerine olan rağbetini tamamıyla 
kendisine çekmişti. Bu yüzden cuma ve pazardan başka gün-
lerde ve bazen mehtaplı gecelerde bile bahçe ziyaretçisiz kal-
mazdı. Onun için demiştik ki: Çamlıca Bahçesi bundan önce 
şimdiki gibi hüzünlü, sessiz ve ıssız bir yer değil; şamatalı bir 
kargaşa ve neşe şenliğiydi. Gerçekten o ağır başlı ağaçlar vak-
tiyle gençti. Arzuya olan hevesleri önünde kararsızlaşan genç-
ler gibi bunlar da en hafif bir rüzgârla hemen hafif hafif titre-
meye, şevk ve ümide dair dedikoduya başlarlardı.

1 “Güzeller takımı” demek olup kadınlar kastedilmektedir. – E.N.
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O senenin haziran ayı ortalarına doğru sıcaklar günden 
güne şiddetini artırdı. Sıcaklar arttıkça bahçedeki hararet azal-
maya başlamıştı. O esnada bir perşembe gecesi ortaya çıkan 
bir fırtınayı takiben sabaha kadar devam eden yağmur havayı 
temizleyip değiştirdiği ve tozları tamamen bastırdığı gibi dağ-
lara, bağlara da yeni bir tazelik getirdiğinden bir gün sonraki 
cuma günü saat sekiz sularında1 (bahçede) benzeri görülmemiş 
bir kalabalık oluşmuştu.

Bu kalabalığın çoğunluğu -kadınlar ayrı, erkekler yine 
ayrı olarak- üçer beşer bahçenin içinde aşağı yukarı gezinir-
ler, diğerleri de tarhların arasındaki kanepelere, sandalyele-
re oturarak ve çalgıcıların -o zamanlar İstanbulca pek moda 
olan- Belle Helen2 operasından çaldıkları havaları dinleyerek, 
gezinenleri seyrederek zaman geçirirlerdi.

Bu seyircilerin içinde yaklaşık olarak yirmi üç-yirmi beş 
yaşlarında, yuvarlak yüzlü, uçuk benizli, ela gözlü, kara saç-
lı, az bıyıklı, kısaca boylu, güzel giyinmiş bir bey görülürdü 
ki aşağıki kapıya yakın ve kapıdan her gireni çıkanı görmeye 
müsait bir yer tutarak bir masanın iki yanındaki birer sandal-
yeden birisine kendisi kurulmuş, diğerine de yakasının iç tara-
fındaki Terzi Mir3 markası yakından geçenlerin gözlerine çarp-
makta olan pardösüsünü sanki gelişigüzel atmıştı.

1 Alaturka saate göre güneş doğduktan sekiz saat sonrası. – E.N.
2 La Belle Hélène (Güzel Helen): Henri Meilhac ile Ludovic Halévy 
tarafından librettosu yazılan eser, Jacques Offenbach tarafından bestelenmiş 
üç perdelik bir operettir. Truva Savaşı’na neden olan güzel Helen’in Truva 
Kralı’nın oğlu Paris tarafından kaçırılmasını anlatan eserin prömiyeri 17 Aralık 
1864’te Paris’teki Théâtre des Variétés’de sahnelenmiştir. –E.N.
3 Terzi Mir, Osmanlı’nın alafranga biçki dikişlerindeki ustalığıyla tanınan, 
alafranga modaya uyma konusunda bir statü göstergesi olan ilk meşhur erkek 
terzisidir. Günümüzde Beyoğlu Derviş Sokak’ta 2 numaralı dükkanın olduğu 
yerde hizmet vermiştir. –E.N. 
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Masanın üzerinde bir tepsi içinde görülen bir “arpa suyu” 
kadehi hemen bir saatten beri geldiği gibi dolu durmaktaydı. 
Genç beyse oturduğu yerde, sol ayağının üzerine atmış oldu-
ğu sağ ayağını mızıkanın usulüne uygun bir hareketle devam-
lı oynatır ve o ayağı, pek de küçük değilken çok nazik, çok 
biçimli gösteren Herald1 işi parlak botunun sivrice burnuna 
elindeki bağa2 saplı ve sapının üzeri Fransızca M.B. harflerini 
gösteren gümüş markalı bastonuyla sürekli olarak vurur ve en 
az her beş dakikada bir kere uçları altınlı bir siyah ipek şeride 
bağlı mineli saatini beyaz yeleğinin cebinden çıkarıp baktıktan 
ve sabırsızlıkla yerinden fırlayarak kapı tarafına doğru beş-on 
adım gittikten sonra yine sandalyesine dönerek evvelki vazi-
yetini alırdı. Genç beyin bu hâline dikkat edenler kendisinin 
mühim bir bekleyişin rahatsızlığı içinde bulunduğuna hükme-
debilirlerdi.

 

1 Kunduracı Herald, Beyoğlu’nda dönemin meşhur ayakkabıcılarından 
–E.N.
2 Kaplumbağa kabuğundan yapılma (eşya). –E.N.
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Muhteşem Bihruz Bey eski vezirlerden vefat etmiş (...) Pa-
şa’nın oğludur.

İlden ile taşınarak on beş sene boyunca aralıksız olarak İs-
tanbul’a ayak basmamış olan babasıyla küçük yaşlarında mem-
leket memleket dolaştığından dolayı Bihruz Bey bir çocuk için 
uygun seviyede öğrenilmesi gereken bilgilere on altı yaşına ka-
dar ulaşamamıştı. Sonunda babasının bir görevinden alınması 
üzerine İstanbul’a dönmesiyle küçük beyin bir ortaokula ko-
nulmasına nasılsa gayret edildi. Aradan altı ay geçmeden Paşa 
yine bir il valiliğine memur olmaya ve İstanbul’dan tekrar ay-
rılmaya mecbur kaldıysa da artık bu defa Bihruz Bey eğitimin-
den geri kalmaması için annesiyle beraber İstanbul’da bırakıl-
dı.

İki sene sonra Paşa yine görevinden alınarak İstanbul’a gel-
diği zaman küçük beyi dört işlemden, imladan, okumadan 
bizzat imtihan ederek bilgilerini yeterli düzeyde görüp, öğreni-
mini tamamlayıp da bir diploma alıncaya kadar okula devam 
ettirmeye gerek duymayarak çocuğu kendi arzusuyla Babıali1 
kalemlerinden birisine çırak ettirmiş ve beyefendi için öğre-
nimi artık doğal olarak gerekli görünen Fransızca’yla beraber, 
ikinci derecede gerekliliği kabul edilen Arapça ve Farsça’yı öğ-
renmesi için Bihruz Bey’e farklı farklı maaşlı hocalar bulmuş-
tu.

Bihruz Bey ilk hevesle beş-altı ay kadar kaleme devam ede-
rek daha Fransızca bir ibare okumaya gücü yetmeden, ağızdan 
bellediği bir hayli laf ve kalıpla en alafranga genç beylerin ta-
vır, kıyafet, hâl ve hareketini taklitte doğrusu büyük bir yete-
nek sergiledi.

1 Osmanlı Devleti’nin İstanbul’da bulunan başbakanlık, içişleri ve dışişleri 
bakanlığı ve danıştay gibi önemli bakanlıklarının bulunduğu idare merkezi. 
–E.N. 
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Bihruz Bey anne babasının tek evladı olduğu için zaten pek 
şımarık büyümüştü. Babasının serveti ve gücü küçük beyin 
her arzu ettiği şeyi kolaycacık elde edebilmesine müsait olduğu 
gibi gençliğin gerektirdiği türden eğilimlerine de hiçbir taraf-
tan bir günden bir güne engellenmediği için Bihruz Bey son-
raları kaleme gidip gelmeyi pek seyrekleştirmişti.

Kaleme gitmediği günlerse saçlarını kestirmek, terziye kı-
yafet ısmarlamak, ayakkabıcıya ölçü vermek gibi hiç eksik 
olmayan bahanelerle Beyoğlu’nda, ötede beride vakit geçirir; 
cumaları, pazarları da sabahleyin hocalarıyla yarımşar saat ders 
çalışmasından sonra evinden çıkar, akşamlara kadar gezinti 
yerlerinde dolaşırdı.

Şehirlerde bulunduğu zaman en büyük zevki sırmalı kıyafet 
içinde, midilli veya at üzerinde, arkasında çifte çifte uşaklarla 
sokak sokak gezip dolaşmaktan ibaret olan bu beyin İstanbul’a 
geldikten sonra merakı üç şeye çevrildi ki birincisi araba kul-
lanmak; ikincisi alafranga beylerin hepsinden daha süslü gez-
mek; üçüncüsü de berberler, kunduracılar, terziler ve gazino-
lardaki garsonlarla Fransızca konuşmaktı.

Bey kışları Süleymaniye’deki konaklarında, yazları da Kü-
çük Çamlıca’daki köşklerinde ikamet ederdi. Kendisi gibi sos-
yete sınıfının rağbet göstereceği hiçbir gezinti yeri bulunmazdı 
ki bu beyefendi en son modaya uygun biçimde giyinmiş ol-
duğu durumda bazen yağız ve bazen kır bir çift beygir koşulu 
dört tekerlek üzerinde üstü ve yanları açık, süslü bir peykeden1 
ibaret olan ve seyis oturma yeri arka tarafında bulunan araba-
sıyla orada hazır bulunmasın.

Kışın, mesela karakış içinde bir açık hava görünce arka-
sındaki basit süse zarar vermemek için dar ve incecik jaket2, 
dizlerinin üzerindeyse sadece süslü görünmek için bir kadife 

1 (Fa.) Peyke: Dar ve alçak, üzerine minder ve yastıklar koyulmuş tahta 
sedir, divan. –E.N. 
2 (Fr.) Jaquette: Ceket. –E.N.
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örtü bulunarak Beyoğlu caddesinde, Kâğıthane yollarında ara-
ba kullanmak hevesiyle en şiddetli poyrazın karşısında tiril tiril 
titreyen Bihruz Bey, yazın da otuz-otuz beş derece sıcak gün-
lerde Çamlıca, Haydarpaşa, Fenerbahçesi yollarında yine o he-
vesle en kızgın güneşin altında haşım haşım haşlanır fakat bu 
azabı kendisi için en büyük zevk kabul ederdi. Bihruz Bey her 
nereye gitse, her nerede bulunsa maksadı; görünmekle beraber 
görmek değil, yalnızca görünmekti.

Sonunda ... Paşa’nın dünyadan göç etmesi üzerine küçük 
bey birden yirmi sekiz bin liralık bir mirasa kavuşmuş olarak 
işlerinde de serbest kalınca o büyük serveti az zaman içinde 
yok edecek bir zevküsefaya koyuldu. Çünkü valide hanımefen-
dinin küçük bey üzerinde eskiden beri hiçbir hükmü, hiçbir 
tehdidi etkili ve iz bırakır olamazdı. Babasının ölümüyle oğlu-
na geçen servetin doğru idare edilmesi yolunda akrabalardan 
bazı saygıdeğer kimseleri işe karıştırmak gibi tedbirlere teşeb-
büs etmişse de sonuçsuz kalacağını anladığı gibi çocuğu bütün 
bütün kendi arzusuna bırakma iradesizliği göstermiş ve fazla 
olarak genç beye, o yönden de bir sıkıntı çektirmemek üzere, 
konağın mutfak masraflarını ve hizmetlerinde tuttukları bazı 
emektar hizmetçilerin maaşlarını kendi gelirinden ödemeye 
razı olmuştu.

Mirasyedi beyefendinin kendi zevküsefasından başka hiçbir 
masrafı olmadığı hâlde her ay eline geçen yüz elli lira kadar bir 
para o zevküsefaya yetmezdi.

Bu aradaydı ki beyin Arapça ve Farsça hocaları birer birer 
aşağılanmaya maruz bırakıldıklarından konağa gelmemeye 
başladılar. Yalnız Mösyö Piyer adındaki Fransızca hocası beyin 
nabzına göre şerbet veren kurnaz bir ihtiyar olduğu için onun 
eskisi gibi devamına müsaade edildi ve hatta dört liradan iba-
ret maaşı altı liraya yükseltildi.

Genellikle mirasyedilerin düşündüğü gibi Bihruz Bey de 
servetini yemekle bitmez tükenmez zannederdi. Bu yüzden 
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ulu orta giriştiği harcamalara nakitle başlandı. Onlar bitince 
İstanbul tarafındaki en az gelir getiren dükkânlar birer birer 
elden çıkarıldı. Daha sonra Beyoğlu’ndaki önemli mağazalara 
sıra geldi. Bunlar da elden çıkarıldı. Gelir namına Galata’da 
bir han kalmıştı. Sonunda o da satıldı. Mülk olarak elde Sü-
leymaniye’deki konakla Küçük Çamlıca’daki köşkten başka bir 
şey kalmadı. Bununla beraber Bihruz Bey dalmış olduğu zevü-
sefa hatasında arabasıyla, hizmetçileriyle, şatafatıyla batmaya 
devam ediyordu. Çünkü valide hanımın renk renk kadife ke-
seler içinde çekmeceleri süsleyen mücevher ve takılarına henüz 
el sürülmemiş ve hanımın kendi sorumluluğunda bulunan di-
ğer beş-on parça gelir getiren mülküneyse hiç ilişilmemişti.
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5

Çamlıca Millet Bahçesi’nin açılacağını yakınlığı vesilesiyle 
elbette herkesten evvel haber alan Bihruz Bey mart gelir gel-
mez validesini zorlaya zorlaya yazlığa taşınmaya razı etmiş ve 
köşke taşınmalarının ertesi günü hemen Jarden Publik’e1 koşa-
rak içini ve dışını kontrol edip buranın pek a la mod2 ve özel-
likle kendi arzusu yönünde süs göstermeye pek favorabl3 bir 
prömonad4 yeri olacağını anlayınca ekipajını5 biraz daha süs-
lemek için Beyoğlu’ndan bulduğu bazı araçlarla Bender6 fab-
rikası mallarından olmak üzere gayet hafif ve zarif bir arabayla 
hazırda bulunanlarına oranla ikişer parmak daha boylu bir çift 
eğitimli Macar araba hayvanı ısmarlamıştı.

Araba ile hayvanlar bahçenin açıldığının ikinci haftasında 
geldi, yetişti. Bihruz Bey de hemen o haftadan itibaren her 
cuma ve pazar günü Millet Bahçesi ziyaretçileri arasında gö-
rünmeye başladı.

Araba doğrusu o senenin moda rengi olan gayet açık tatlı 
sarıya boyanmış, yan tarafları beyin isim ve lakabının ilk harf-
lerini içeren yaldızlı birer markayla süslenmiş, tekerleklerinin 
çubukları incecik, fakat kendisi fazlasıyla yüksek, zarif, nazik 
ve basit bir tabirle kız gibi bir şeydi.

Macar cinsinin en güzellerinden olan kır hayvanlara gelince 
bunların da gerek boyları gerek renkleri arabayla uyum hâlin-
de olduğu gibi koşum takımı da doğal olarak en iyisindendi.

1 (Fr.) Jardin Public: Halka açık bahçe, umumi park. –E.N.
2 (Fr.) A la mode: Usulüne uygun olarak, moda. –E.N.
3 (Fr.) Favorable: Uygun, elverişli. –E.N.
4 (Fr.) Promenade: Gezinti yeri. –E.N.
5 (Fr.) Equipage: Araba takımı. –E.N.
6 Bender fabrikası, dönemin araba üreten ünlü Fransız fabrikası. –E.N.
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Mevsimin modasına göre bazen koyu bazen açık renkte ga-
yet dar elbisesi, bal renginde eldivenleri ve ufakça fesiyle yan 
taraftan yüzünün bir yarısı frenk gömleğinin dimdik duran 
yüksek yakasıyla örtülmüş, bileğinden aşağı ellerinin yarısın-
dan fazlası yine o gömleğin uzun kolları içinde saklanmış va-
ziyette Bihruz Bey arabanın ön tarafında bulunarak hayvan-
ların terbiyesini tutar; parlak düğmesi, lacivert setresi,1 malta 
renginde açık ve dar pantolonu, diz kapaklarına kadar çıkan 
uzun konçlarının yukarıdan tersine kıvrılmış tarafı beyaz, ora-
dan aşağısı siyah çizmeleri ve beyinkinden daha açık büyükçe 
fesiyle seyis de kendisine ayrılmış özel yerinde oturarak beye-
fendinin işaretlerine dikkat ederdi.

Bundan dolayı Bihruz Bey’in ekipajı -yukarıda tarif edildiği 
biçimde- bahçenin etrafında durmadan ve peşpeşe dönen ha-
reketli zincirin birinci seçkin halkası sayılmaya layıktı.

Bihruz Bey bahçe gezintisinde araba kullandığı zamanlar 
bir kimseyi çiğneyip de bir kaza çıkarmamak, arabayı bir yere 
çarptırıp da bir sakatlığa meydan vermemek için kendi hay-
vanlarının ve özellikle öndeki ve gerideki arabaların hareketle-
rine sürekli olarak dikkat etmek mecburiyetinde olduğundan 
dolayı hiçbir şey göremez, hiçbir kimseye bakamazdı. Ancak 
görmek, bakmak da istemezdi. Çünkü tek amacı süs ve ihti-
şam konusunda hayranlıkla seyredilerek anlatılan seçkin ara-
balar içinde birinciliği elde etmekten ibaret olup bu maksadın 
gerçekleşeceğineyse kendisi tamamıyla emindi. Şu kadar ki 
o kıyafetle, o vaziyette ve özellikle o kalabalık içinde saatler-
ce araba kullanmak yorgunluğuna tahammül edemediğinden 
hem dinlenmek hem de ekipajının ziyaretçilerde oluşturduğu 
efeyi2 bizzat gözlemlemek için ara sıra bahçenin üst tarafındaki 
meydancığın -gelen geçen arabaları görmeye, içindekileri seç-

1 Avrupa tarzı kesimli, düz yakalı, önü ilikli, uzun etekli bir tür çuha 
ceket. –E.N.
2 (Fr.) Effet: Etki, tesir. –E.N.
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meye müsait- bir noktasında arabasını durdurur ve bazı vakit 
arabadan inerek bahçenin içerisinde bir tur atmaya da yönelir-
di.

Yine bir defa o şekilde araba içinde dolaşanları seyretmek-
le zaman geçirirken kalem arkadaşlarından kendisi gibi epeyce 
süslü fakat arabalı değil, hatta hayvanlı da değil, yaya bir genç 
bey, Bihruz Bey’in arabasına yaklaşarak beyefendiye a la mod,1 
yani kısacık bir selam vererek el de verdikten ve arabanın, hay-
vanların övgüsüne dair birkaç sözden sonra Bihruz Bey’in da-
veti üzerine arabaya çıkmış; ötekinin yanına oturmuştu.

İki arkadaş hem konuşurlar hem de gözleri önünden geç-
mekte olan arabaları izlerlerdi. Bu arabalardan bir tanesi ikisi-
nin birden dikkatini çekti. Çünkü bu araba güzel bir çift doru 
beygir koşulu büyükçe ve yeni bir lando’ydu.2 Çünkü lando-
nun syej’i3 üzerinde özel bir ağırbaşlılıkla oturmakta olan ko-
şe,4 yani arabacı parlak düğmeliydi. Çünkü landonun içinde 
bulunan iki beyaz baştan bir tanesi beylerin bulundukları nok-
taya gelince arabadan dışarıya doğru kendine özgü bir tarzla 
uzanarak başta arabaya, hayvanlara, sonra da beyefendilere 
farklı bir dikkatle gözlerini çevirmişti.

Lando ikinci defa geçtiği sırada o beyaz baş yine evvelki ha-
reketi tekrar edince Bihruz Bey’in söze başlamasıyla iki genç 
arasında şu konuşma geçti:

- Tre şik!5

- Trez elegant!6

1 (Fr.) A la mode: Usulüne uygun olarak, moda. –E.N.
2 (Fr.) Landau: Karşılıklı ikişer kişilik oturma yerleri olan, körüklü, dört 
tekerlekli binek arabası –E.N.
3 (Fr.) Siége: Oturma yeri. –E.N.
4 (Fr.) Cocher: Arabacı. –E.N.
5 (Fr.) Trés chic: Çok şık. –E.N.
6 (Fr.) Trés élégant: Çok zarif. –E.N.
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- Mon şer1, kimin bu lando?
- Landoyu tanıyamadım...
- E la blond?2

- Blond’u tanıyacağım gibi...
- Kim bakayım?
- Fakat pek sür3 değilim. Bilmem, benzetiyor muyum?
- Kem port, dit!4

- Zannederim ki bizim köyden. Belki de bizim kartiye-
den...5

- Drol!6 Dünyada ne kadar güzel varsa hepsi de sizin köy-
den mi olur? “

- Hepsi değil ama bazıları. Ne zannettin ya? Bizim köy cen-
netten bir parça... Bunlar da hurileri!

- Fenerbahçe’den dolayı mı?
- Hayır, kuş dilinden dolayı.
- Ben o dilden anlamam. Fener âlemi nasıl gidiyor? Mond7 

geliyor mu?
- Ne gezer! Sizin bu jardeniniz8 yok mu? Papazın bağını da 

kuruttu, Fener’in parlaklığını da söndürdü, Moda’yı da eskitti! 
Şimdi buradan başka her yer dezer!9

1 (Fr.) Mon cher: Efendim. –E.N.
2 (Fr.) Et la blonde: Ya sarışın? –E.N.
3 (Fr.) Sûr: Emin. –E.N.
4 (Fr.) Qu’importe, dites: Olsun, söyleyin! –E.N.
5 (Fr.) Quartier: Semt. –E.N.
6 (Fr.) Drôle: Komik! –E.N.
7 (Fr.) Monde: Sosyete. –E.N.
8 (Fr.) Jardin: Bahçe. –E.N
9 (Fr.) Désert: Çöl. –E.N.




