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ÖZET

ncili Çavu  ya ad  dönem, yer ve bulundu u çevre itibariyle önemli bir yere

sahip, halk n sorunlar  dile getirmi , halk n saraya ait kula  olmu , padi ah n nedim ve

musahibi, f kralar ndan da anla laca  gibi halk-devlet ili kisini ele tirme hakk na sahip,

zeki, haz rcevap ve nüktedan bir ki iliktir.

Bekri Mustafa da ncili Çavu  gibi zeki ve nükteli tav rlar yla padi ah n

dostlu unu kazanm , nedim ve musahip, sarho lu uyla içki yasa na ve yönetimdeki

aksakl klara kar  halk n sesi olmu  bir kabaday  ve döneminin en ünlü ayya r.

Yapt z bu çal ma ile iki Osmanl  nüktedan n hayatlar  üzerindeki sis

perdesi biraz olsun aralanm , onlar n hayatlar  etraf nda te ekkül eden f kralar bilimsel bir

çerçevede incelenmi  ve Türk f kralar n bilimsel dünyas na katk da bulunmaya

çal lm r.
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ABSTRACT

In  consideration  of  his  life  term,  place  and  environment  ncili  Çavu  has  an

important position. He depicts the problems of community, he is the voice of palace  and

the funny man of the sultan, as can be understood from the anectodes he has the right to

criticize the relation between the state and the community.

As ncili Çavu , Bekri Mustafa with his intelligent and humorous behaviours gain

confidence of Sultan and with his drunkness he is against to prohibition of alcohol and also

he is a hector who is the voice of community against  administrative failures. Besides, he is

the most famous drinker in the period he lived.

By this study, we make a little clear the lifes of the two Ottoman humorists; and

the anectodes around their lifes is examined in a scientific frame. Thus, it is strived for

making contribution to the scientific world of Turkish anectodes.
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ÖN SÖZ

Varl klar içinde sadece insana has bir özellik olan gülmenin anlam , içeri ini ve

önemini aç klamak amac yla filozoflar, psikologlar, sosyologlar, yazarlar ve airler ortaya

türlü fikirler ileri sürmü ler ve bu insani özelli i kendi bak  aç lar yla aç klamaya gayret

göstermi lerdir.

Fakat gülmenin fizyolojisi, ruhsal ve toplumsal görevi, insanlar  güldüren her türlü

nesne ve olaylar n tahlili ile ilgilenenler gülmenin ve güldürme unsurlar n tarihte geçirdi i

evreler üzerinde yeteri kadar durmam lar, gülmece unsurunun ait oldu u milletin karakteri

ile güldüren insanlar aras ndaki s  ba  pek belirtmemi lerdir.

üphesiz ki hangi millete ait olursa olsun her milleti ilgilendiren baz  ortak özellikler

vard r. Toplumsal farkl klara ve sosyal de er ayr klar na kar k insanlar n ayn  nesnelere

ve olaylara gülmek ihtiyac  duydu unu söylemek bize göre yanl  de ildir. Fakat genel

çizgilerle beliren bu ortak benzerli in yan nda milletlerin hatta ayn  millet içindeki de ik

kültürel farkl klar n çok ince farklarla da ayr ld  görmekteyiz. Her devir kendi karakter

ve ferdiyle kavrad  ve içine sindirdi i komik durumlar kar nda kendine özgü bir

gülümsemeyle gülmece unsuruna kar k verir. Gülümsememizde ki ili imizin yan nda

içinde ya ad z toplumun da etkisi vard r. Bu gerçe i anlamak için milletlerin halk

mizah  ve zekâs  gösteren gülünç hikâyelere, f kralara ve karikatürlere bakmak yeterli

olacakt r. Bu sebeplerden dolay  her devrin ya ay na uygun,  karakterini yans tan, toplumun

aksayan yönlerini güldürürken dü ündüren, insanlar n belleklerinde ya ayarak geçmi i

günümüze aksettiren güldürü ustalar z vard r.

Neye ve niçin güldü ünü bilen Türk milleti kendi mizahi zevk ve anlay na uyan,

herkesin benimsedi i ortak mizah ustalar  yeti tirmi  ve onlar n hayat , f kralar

benimsemi , hatta o mizah ustalar n f kralar  anlata anlata günümüze kadar ya atm  ve

ya atmaya da devam edecektir. Bu konuda Nasreddin Hoca, ncili Çavu  ve Bekri Mustafa

gibi önemli f kra tiplerini dünya mizah na arma an eden Türk milletinin büyüklü ünü bir kez

daha hat rlatmak isteriz.

Ayn  de erlere sahip olan, ayn  sevinçleri, üzüntüleri, ac lar  ve mutluluklar  payla an

milletimiz, yine ayn eylere gülmekte ve ayn  mizah  ya atmaktad r.

Ünü tüm dünyaya ula an Nasreddin Hoca, ncili Çavu  ve Bekri Mustafa;

bulunduklar  yörelerin gülme ustalar  say lan Karadenizli Temel, Konyal  Tayyip A a, A nl
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bik Day , Mutlu Çivit Emmi, Harputlu Daldiklinin Osman A a, Oflu Hoca, Telve Mustafa ve

ad  sayamad z di er mizah ustalar z bu co rafyada sözleri, haz rcevapl klar  ve

nüktedanl klar  ile tan nmaktad rlar.

Çal mam n konusunu te kil eden ncili Çavu  ve Bekri Mustafa hem ya amlar  hem

de f kralar  ile Türk mizah dünyas nda Nasreddin Hoca kadar büyük bir öneme sahiptir. ncili

Çavu  ya ad  dönem, yer ve bulundu u çevre itibariyle hat  say r bir yere sahiptir. Halk n

dile getiremedi i önemli konular  anlatan, padi ah n nedimi ve musahibi olup güvenini

kazanan ve böylelikle halk n saraya ait sesi, kula  olmay  ba arm  bir ki ili e sahiptir. ncili

Çavu , f kralar nda da görülece i gibi halk-devlet ili kisini irdeleme hakk na da sahiptir. O

gerek sahip oldu u yetene i ve keskin zekâs yla gerekse padi aha ho ça vakit geçirtmesi ve

lendirmesiyle her zaman ön planda olmu tur. Bekri Mustafa da ncili Çavu  gibi ya ad

dönemin en renkli simalar ndan biri olarak tan nmakta, gerek sarho lu uyla gerek olaylar

kar nda sergiledi i nükteli ve zeki tav rlarla padi ah n dostlu unu kazanm  bir ki idir.

sacas  hem ncili’nin hem de Bekri’nin hayatlar  ve f kralar  onlar n keskin zekâlar n birer

yans mas r.

Çal mam za kaynakl k eden ncili Çavu  ve Bekri Mustafa’n n hayatlar  hakk ndaki

bilgileri yaz  kaynaklardan bir araya getirerek vermeye çal k. Çal mam zda

yararland z f kralar  daha çok yaz  kaynaklardan seçerek ald k ve sonlar nda künyelerini

de verdik. Burada yaz  kaynaklarda bulunan f kralar n hemen hemen hepsinin sözlü

gelenekte de oldu unu ve bundan dolay  sözlü gelenekteki f kralara çal mam zda pek yer

vermedi imizi belirtmek gereklidir. Ayr ca yaz  kaynaklarda yer alan ve birbirinin varyant

durumunda olan f kralara tekrara kaçaca  dü ündü ümüz için bu özellikleri sebebiyle

çal mam zda de erlendirmedik. Yaz  kaynaklardan ald z f kralar n as llar na ba

kalmaya çal k. Fakat f kralar n üslup, dil ve kompozisyon özelliklerine dikkat ederek küçük

düzeltmelerde bulunduk.

te yukar da sayd z sebeplere dayanan ve millî bir görevi yerine getirdi imize

dair inanc zla, Türk halk mizah nda önemli bir yeri olan ncili Çavu  ve Bekri Mustafa’n n

ya amlar  ve f kralar  bilim dünyas na bilimsel bir tutarl kla tan tmak, nüktenin ve

kran n gülen dünyas na bir damla katk da bulunmak gibi temel amaçlarla bu çal mam za

yön verdik.

“ ki Osmanl  Nüktedan n (Bekri Mustafa- ncili Çavu ) F kralar  Üzerine

Kar la rmal  Bir Ara rma” ad  ta yan doktora çal mam z; Ön Söz ve Giri ’in

nda be Bölüm, Sonuç, Kaynakça ve Ekler’den olu maktad r.
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Giri bölümünde f kran n tan , f kra tipleri,  ncili Çavu  ve Bekri Mustafa f kralar

üzerine yap lan çal malar ve bu çal malar n önemi üzerinde durduk. Ayr ca ncili Çavu  ve

Bekri Mustafa ile ilgili yap lan kültürel ve sanatsal çal malar ile ncili Çavu  ad na ba lanan

yerle im yeri adlar na da de indik.

I. Bölüm, ncili Çavu ’un kimli i ve f kralar n tahlilinden olu maktad r. Burada

ncili Çavu ’un do umundan, ad , ahsiyeti ve lakab ndan, ya am ndan, e itiminden,

mesle inden, yak n çevresinden ve ailesinden söz ederek onu daha yak ndan tan tmay

amaçlad k. Ayr ca bu bölümde ncili Çavu  f kralar n olu ma nedenleri; ncili Çavu

kralar n özellikleri; ncili Çavu  f kralar n tahlili (dil ve üslup ile kompozisyon

özellikleri; ncili Çavu  f kralar nda ah slar kadrosu; ncili Çavu  f kralar nda zaman, mekân,

ya, âdet ve inanmalar ile atasözleri ve deyimler gibi ba klarla) bilimsel bir bak  aç yla

ele al nm r.

II. Bölüm’de Bekri Mustafa’n n kimli i ve f kralar n tahlili ile ilgili bilgiler yer

almaktad r. Bekri Mustafa’n n do umu, ad  ve lakab , ya am , e itimi, mesle i, yak n çevresi

ve ailesi ile ilgili verdi imiz temel bilgilerle Bekri Mustafa’n n hayat na az da olsa k

tutmaya çal k. Yine bu bölümde Bekri Mustafa f kralar n olu ma nedenleri, Bekri

Mustafa f kralar n özellikleri, Bekri Mustafa f kralar n tahlili (dil ve üslup ile

kompozisyon özellikleri, f kralardaki ah slar kadrosu; Bekri Mustafa f kralar nda zaman,

mekân, e ya, âdet ve inanmalar ile atasözleri ve deyimler) gibi konular üzerinde durarak Bekri

Mustafa f kralar  üzerinde bilimsel bir tahlil yapmaya çal k.

III. Bölüm’de ncili Çavu  ve Bekri Mustafa f kralar n çe itli yönlerden

kar la lmas  üzerinde durduk. ncili Çavu  ve Bekri Mustafa f kralar  “konular ,

ki ilikleri, zaman ve mekânlar  aç ndan” kar la rarak verdi imiz örneklerle ve bilgilerle

ncili Çavu  ve Bekri Mustafa f kralar n Türk f kralar  içindeki yerini belirlemeyi

hedefledik.

IV. Bölüm’de ise ncili Çavu  ve Bekri Mustafa f kralar n Türk f kralar na etkisi

ba  ele ald k. Bu konuda ncili Çavu  ile Nasreddin Hoca, ncili Çavu  ile Bekta i, Bekri

Mustafa ile Nasreddin Hoca, Bekri Mustafa ile Bekta i ve ncili Çavu  ile Bekri Mustafa

kralar n birbirlerinden etkileni ine dair verdi imiz örneklerle konuyu daha da somut hâle

getirdik.

V. Bölüm’de çal mam z s ras nda ula abildi imiz, ncili Çavu  ve Bekri Mustafa

kra metinlerini ald z kaynak kitaplara yer verdik. Burada ncili Çavu  ve Bekri Mustafa
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ile ilgili olarak yararland z toplam 20 kitab n tam künyesine ve bu kitaplardan al nan

kralar n say ; çal mam zda yararland z sözlü kaynaklara ve son olarak da

çal mam zda yararlanamad z kaynaklar n künyelerine yer verdik. Böylelikle de ncili

Çavu  ve Bekri Mustafa’n n usta birer nüktedan ve söz i çisi olduklar , haklar nda ve

kralar yla ilgili çok say da çal man n yap ld ; ancak her iki kahraman hakk nda

kar la rmal  bir bilimsel çal man n ilk kez taraf zdan yap ld  belirtmeye çal k.

Sonuç bölümünde çal mam n genel bir de erlendirmesini yapt k ve ara rmam n

özünü olu turan ncili Çavu  ve Bekri Mustafa’n n Türk f kra kültüründeki yerlerini belirttik.

Çal mam z Bibliyografya ile tamamlanmaktad r. Bibliyografya, yazarlar n

soyadlar na göre alfabetik olarak düzenlenmi tir.

Ekler’de ncili Çavu  ve Bekri Mustafa dünyas ndan resimler yer almaktad r. Onlar

temsil eden resimlerle bu iki f kra tipinin renkli hayatlar ndan kesitler sunulmaya çal lm r.

Çal mamda bana yön veren ve tecrübeleriyle çal mam za k tutan hocam Prof. Dr.

Saim Sakao lu’na; konu seçiminden bibliyografyaya kadar bu çal mamda ve her konuda

benden yard mlar  esirgemeyen, çal mamda büyük eme i ve sabr  bulunan dan man

hocam Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’e; çal mam s ras nda fikirlerinden ve tecrübelerinden

yararland m hocam Doç. Dr. Zekeriya Karadavut’a; her konuda benden yard mlar

esirgemeyen ve tecrübelerinden yararland m hocam Yrd. Doç. Dr. Seyit Emiro lu’na; beni

her zaman cesaretlendiren ve destekleyen, bilgisayar ile ilgili teknik konular ba ta olmak

üzere her konuda yard mlar  gördü üm hocam Yrd. Doç. Dr. Sinan Gönen’e; her zaman

yan mda olan, maddî ve manevî bana her türlü deste i veren e im Mehmet Akçar’a te ekkürü

bir borç bilirim.

                                                                                            Rukiye AKÇAR

                                                                                              26 May s 2010
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I. FIKRA KAVRAMI VE FIKRA T PLER  ÜZER NE

A) FIKRA KAVRAMI ÜZER NE

kra; malzemesi dile dayanan ve bünyesinde gülmece unsurlar n oldukça geni  yer

tuttu u serbest bir halk edebiyat  türüdür. Günlük hayatta çe itli vesilelerle anlatt z veya

dinledi imiz f kralar n geni  halk kitlelerine hitap etti ini dü ünerek çal mam zla ilgili

tespitlerimize yer vermek istiyoruz.

Günümüze kadar pek çok ilim adam , halk edebiyatç , akademisyen ve ara

taraf ndan f kra kavram  tan mlanm r. F kra, kelime olarak dilimize Arapçadan geçmi tir.

Zaman içerisinde farkl  anlamlara gelecek biçimde kullan lan f kra kelimesinin sözlüklerde ve

ansiklopedilerde yap lan tan mlar n hepsi birbirinin ayn r diyebiliriz. Bu kavram n

içeri ini daha iyi anlayabilmek için f kra kavram yla ilgili yap lan tan mlardan birkaç na

da yer verdik:

Divanü Lûgati’t Türk’te f kra kar  olarak kullan lan özel bir kelime yoktur. Ancak

baz  kelimelerin bu kavram  kar layabilece i konusunda görü ler vard r. Bu kelimelerden

üçü a da verilmi tir:

“külünç: Gülünç (Atalay 1941: 174).

külüt: Halk aras nda gülünç olan nesne (Atalay 1939: 357).

kög: Bir ehir halk  aras nda meydana ç karak bir y l içerisinde gülünen ey,

gülmece.” (Atalay 1941: 131).

Divan’da yedi ayr  anlamda geçen kög kelimesinin f kra konusuyla ilgili olarak

kullan na u cümleyi örnek gösterebiliriz: Bu y l kög geldi: Bu y l gülmece geldi; bu y n

gülmecesi budur (Sakao lu 2001: 85).

slamiyet’in kabulünden sonra f kralar daha çok “lâtife” ad yla bilinmi ; 16. yüzy ldan

itibaren de f kralardan olu an eserlere “letâif” veya “letâifname” ad  verilmi tir. 19. yüzy n

sonlar na do ru da bu eserlere “f karât (f kralar)” denilmi tir. Ayn  yüzy lda Avrupa’da ise

kra kelimesi “anecdot (anekdot)” ad yla incelenmi ; bizde de bu sözcü e günümüzde sözlük

ve ansiklopedilerde f kran n kar  olarak yer verilmi tir (Albayrak 2004: 173).

Türk Dil Kurumu taraf ndan haz rlanan Türkçe Sözlük’te f kra; “1. K sa ve özlü

anlat  olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot. 2. Gazetelerin veya dergilerin belirli

sütunlar nda, genel ba k alt nda gündelik konular  bir görü  veya dü ünceye ba layarak

yorumlayan ciddî veya e lendirici yaz  türü. 3. Kanun maddelerinin kendi içlerinde sat r
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ba lar yla ayr ld klar  ufak bölümlerden her biri.” olarak tan mlanm r (TDK Türkçe Sözlük

1998: 778).

Türkiye d ndaki Türkler aras nda f kra kavram ; Azeri Türkçesinde “latifa”, Ba kurt

Türkçesinde “kölamas, maraka”, Kazak Türkçesinde “küldürgi”, K rg z Türkçesinde

“anekdot”, Özbek Türkçesinde “latifa”, Tatar Türkçesinde “mazak, K kl  (kölkili) hal”,

Türkmen Türkçesinde “anekdot, yomak” ve Uygur Türkçesinde ise “latipa, anekdot” gibi

kavramlarla kar lan r (Türk Lehçeleri Sözlü ü 1991: 244).

Türk Dünyas  Ortak Edebiyat /Türk Dünyas  Edebiyat Kavramlar  ve Terimleri

Sözlü ü’nün f kra maddesinde f kran n lehçelere göre tan  verildikten sonra öyle bir

aç klama yap lm r: “Arapça f,k,r kökünden gelen f kra, kelime olarak omurga

kemiklerinden bir bo um, omur, alamet tepe, nükte demektir. Ço ulu f kar ve f karâtt r.

kraya Klasik Türk edebiyat nda lâtife, daha sonralar  da anekdot, güldürücü hikâyecik ve

akal  öykücük de denmi tir. Terim olarak f kran n yedi ayr  anlam  vard r: 1. Türk halk

edebiyat n sözlü gelene inin bir ürünü olan f kra, tek bir olay ve motife dayal  k sa mensur

bir hikâyedir… 2. Gazete ve dergi gibi süreli yay nlarda bir yazar n periyodik olarak genel

bir ba k alt nda günün sosyal ve siyasî olaylar  kendi bak  aç na, siyasî, ideolojik

ilimine ve dü ünce yap na göre de erlendirdi i k sa yorum yaz lar na, küçük makalelere

de f kra denir. Bunun musâhabe, kronik ve kö e yaz  gibi kar klar  vard r… 3. Kanun

maddelerinin cümlelerden olu an daha alt birimlerine f kra denir. 4. Paragrafa, yaz n bir

bölümüne, bende ve maddeye de f kra denir. 5. Tanzimat döneminde ortaya konan piyeslerin

meclis, sahne bölümlerine de f kra denmi tir. 6. Edebiyat-  Cedide devrinde küçük hikâyeye

de f kra ad  verilmi tir. 7. Secii meydana getiren cümleciklerden her birine f kra denir.”

(Çetin 2003: 489-490).

Sözlük uzman  Ferit Devellio lu’na göre f kra; “1. Omurga kemiklerinden her bir

bo um. 2. Hikâye. 3. Bölüm” eklinde tan mlanm r (Devellio lu-K kç  1983: 91).

Halk Edebiyat  ve Terimleri Sözlü ü’nde f kra; nce anlaml , nükteli, akal ,

güldürücü ve dü ündürücü k sa hikâye; sözlü gelenekte önemli bir yeri olan edebiyat ürünü;

ders vermek, bir konuyu aç klamak için olu turulan ve bir gerçe i ortaya koyarken kaba,

 olmadan, mizah çerçevesi içinde söylenmek isteneni vermeyi amaçlayan halk ürünü”

olarak tan mlam r (Baba 2001: 35).

Pertev Naili Boratav da f kran n tan  olabilecek görü lerini öyle belirtmektedir:

 “Bu kümedeki anlat lar f kra, latife, nükte ve birçok hâllerde de sadece hikâye

deyimleriyle gösterilirler. Bunlarda, t pk  hayvan masallar nda oldu u gibi k sa, hatta

onlardan daha yo un bir anlat  tekni i uygulanm r. S ras  dü ünce, herhangi bir konuyu
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örnek vererek güçlendirmek, kar ndakini ona inand rmak, ya da direni inde yan ld na

tan k göstermek, herhangi bir durumu aç klamak gibi vesilelerle anlat r bu hikâyeler.”

(Boratav 1999: 85).

Boratav’a göre f kra hem sözlü, hem de yaz  gelenekte anlat lan zengin; fakat

kavram olarak üzerinde yeterince durulan ve de erlendirilen bir anlat  türü de ildir (Boratav

1999: 85).

Boratav, f kralar n hem k sal klar  hem de tekerleme tipi anlat m tarz  göz önüne

al p f kralar  hayvan masallar na benzeterek as l özelliklerinin biti lerinde oldu unu öyle dile

getirmi tir: “Bu anlat lar k sal klar ndan ba ka uzun masallardaki tekerleme tipi anlat m

kal plar na ba vurmalariyle de hayvan masallar na benzerler. As l özellikleri biti te nüktenin

bütün gücünü duyurmak için ‘veciz’ az kelimede çok anlaml  ve oldukça örtülü anlat ml

olmalar r. Dinleyicilerinden mizah n inceli ine varacak, nüktenin de erini tartacak bir

zekâ, anlay  olgunlu u bekler f krac . Tatl  f kra anlatan kimseler, t pk  iyi masalc lar gibi,

bu yeterlikleriyle çevrelerinde ün alm lard r; ayn  f kralar  bilen birçok ki iler içinde,

onlar n tad  ç kararak anlatan aran r.” (Boratav 1999: 86).

Yukar daki aç klamadan da anla laca  üzere biz de f kralar n en can al  noktas n

son k mlar n oldu unu ve f kra anlat n da çok farkl  olmas  gerekti ini belirtmekten

yanay z.

Bu noktadan hareketle f kralar n tespit etti imiz önemli özelliklerinden birisi de

kolay anla r bir dile sahip olmalar  ve genellikle yeti kin erkek çevrelerinde

anlat lmalar r. “F kralar bütün bu nitelikleriyle, kolay anla laca  üzere, çocuk ve kad n

çevrelerinin de il de, yeti kin erkek çevrelerinin anlat  da arc nda yer al rlar.” (Boratav

1999: 85). Biz de Boratav’ n söyledikleriyle ayn  görü teyiz.  Fakat özellikle Nasreddin Hoca

kralar n çocuklar aras nda yayg n olarak anlat  da inkâr etmemek gerekir.

Halk edebiyat  üzerinde önemli çal malar yla tan nan ükrü Elçin, Halk Edebiyat na

Giri  adl  eserinde f kray , nesir türleri ba nda ele alm  ve “Umumiyetle gerçek hayat

hâdiselerinden hareketle ‘hisse’ kapmay  hedef tutan ve temelinde az çok nükte, mizah, tenkid

ve hiciv unsuru bulunan sözlü, k sa, mensur hikâyelere ‘f kra’ ad  verilir. F kra kelime olarak:

Omurga kemi i; bir makale veya yaz n bütününden ayr labilen parças ; ilmî ve fennî

kitaplarla kanunlarda, yönetmeliklerde vb. fikirleri ard-arda s ralayan cümleler; bend,

madde; Tanzimat’dan sonra bat  tesirinde meydana getirilen tiyatro eserlerinde perdenin

ayr ld  bölümlerden biri ve Edebiyât-  Cedîde devrinde ‘küçük hikâye’, ‘kronik’

mânâlar nda kullan lm r.” eklinde tan mlam r (Elçin 1986: 566).
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Nail  Tan  da Folklor (Halkbilimi) Genel Bilgiler adl  çal mas nda; Kültür Bakanl

Millî Folklor Ara rma Dairesi Ba kanl  (Kültür Bakanl  Halk Kültürlerini Ara rma ve

Geli tirme Genel Müdürlü ü) taraf ndan haz rlanan ve 1976 y nda uygulamaya konulan

Türk Folklor Ar iv K lavuzu’na göre 100’lük kodlama seviyesinde Türk folklorunun konular

içerisinde “E. Anlatmalar” ana ba nda “E 600 F kralar” (Tan 1997: 11) alt ba

vermi tir. Buradan hareketle f kran n folklor içinde bilimsel bir kimlik kazand  ve önemli

bir ba k olarak s fland ld  da özellikle vurgulamak isteriz. Ayr ca Nail Tan’ n,

Derlemeler/Makaleler adl  eserinin 4. cildinde Kayserili Tipi, Karaku , Nam k Kemal ve

Karagöz f kralar  ile ilgili makaleleri bulunmaktad r (Tan 2004: 81-106).

Dursun Y ld m ise edebî bir kavram ve teri olarak öyle tarif etmektedir: “F kra,

hikâye çekirde ini hayattan al nm  bir vak’a veya tam bir fikrin te kil etti i k sa ve yo un

anlat ml , be erî kusurlarla içtimaî ve gündelik hayatta ortaya ç kan kötü ve gülünç

hadiseleri, çarp kl klar , z ddiyetleri, eski ve yeni aras ndaki çat malar  sa duyuya dayal

ince bir mizah, hikmetli bir söz, keskin bir istihzâ yoluyla yans tan; umumiyetle bir f kra tipine

ba  olarak nesir diliyle yarat lm , sözlü edebiyat n müstakil ekillerinden ibaret yayg n

epik-dram türündeki realist hikâyelerden her birine verilen isimdir.” (Y ld m 1999: 3).

kralar z üzerinde geni  çal malar yla tan nan ve bu konu üzerinde s kça

duranlardan biri olan Saim Sakao lu, f kralar n “tek motife yer veren anlatmalar” oldu unu

belirtmektedir (Sakao lu 1992: 13).

Biz de tarif ve aç klamalardan yararlanarak f kray öyle tan mlamaya çal k: F kra;

konusunu günlük ya amdan alan, as l unsuru insan olan, genellikle tek olaydan olu an,

zamanla anonimle en, insanlar  güldüren ve e lendiren, ayn  zamanda dü ündüren halk

anlatmalar na denir.

kralar n genel özellikleri üzerinde de durmak gerekmektedir. Çal mam za konu olan

kralar da dâhil olmak üzere kar la z tüm f kralar n özelliklerini öyle s ralayabiliriz:

a) kralar n konular  her türlü hayat hadiseleri te kil eder. Bundan dolay

insan-toplum ili kisindeki dü ünce ve davran  farkl klar ndan do an

çat malar, insanlara ait kusurlar ve gülünç hakikatler f kralar  meydana getirir.

b) kralarda konular; idare edenlerle, idare edilenler aras nda; inançlarla dinî

âdet ve törenlerle yasaklanan davran lar üzerinde; toplumsal, ekonomik ve

siyasi görü  ayr klar ndan do an çat malar üzerinde toplanabilir.

c) kralar ba lang çta ferdî karakter ta yan; ama zamanla anonimle en bir anlat

türüdür.
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d) kralar sade, ya ayan dille, geçmi  zaman n hikâyesi, soru ve emir cümleleri

ile anlat rlar.

e) kralar, genellikle yeti kin erkek çevrelerinde anlat lagelmektedir.

f) kralar, genellikle tek olaya dayan rlar.

g) kralar n güzelli i tez, kar  tez ve sonuç olmak üzere üç asli unsura dayanan

gülünç konu ma metninden meydana gelir.

h) kralarda; ayr nt lar, tasvirler ve uzun anlat mlardan kaç r.

i) kralarda; giri , geli me ve sonuç bölümleri iç içe bulunur.

j) kralar, bünyesinde gülmece unsurlar n oldukça geni  yer tuttu u serbest bir

anlat  türüdür.

k) kralar n as l unsuru insanlard r.

l) kralar, toplant larda konu malara renk katmak, ileri sürülen dü ünceleri

desteklemek amac na hizmet eden k sa hikâyelerdir.

m) kralar; insanlar  güldürürken dü ündürür, terbiye eder ve halk n keskin

zekâs , ortak hayat görü ünü, mant k ve esprisini dile getirir.

n) kralar; bütün Türk boylar nda, türlü a z ve lehçelerde, sözlü gelenekte k sa

olmalar  sebebiyle haf zalarda kalma ve yay lma gücü gösteren bir türdür.
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B) FIKRA T PLER  ÜZER NE

kra konusu, ara lar taraf ndan daha ziyade f kra tipi ad  verdi imiz f kra

kahramanlar na göre ele al nm r.  Türkçenin ana dil olarak konu uldu u yerlerin geni  bir

co rafi alan oldu unu dü ündü ümüzde, f kralar n konular na göre tasnif edilmesinin ya da

konular na göre adland lmas n zorlu u ve zaman n yorucu olaca  kabul edilen bir

gerçektir. Bu konuda Dursun Y ld m “Türk f kralar  tiplere göre tasnif etmek, di erlerine

nispetle daha kolay ve daha pratiktir.” (Y ld m 1999: 18) demektedir. Bu nedenle f kralar n

kra tiplerine göre s fland lmas n daha kolay olaca  söyleyebiliriz. Biz de

çal mam zda bu yönteme ba  kalarak bir f kra tasnifi olu turmaya çal k.

Türk f kralar  üzerindeki çal malar yla tan nan Pertev Naili Boratav, Dursun

ld m, Nevzat Gözayd n, Saim Sakao lu gibi adlar  sayabiliriz. Bu adlara f kralarla ilgili

önemli çal malar  olan ve eser veren ükrü Elçin, ükrü Kurgan, Abdülbaki Gölp narl ,

Ahmet Kudsi Tecer, Fikret Türkmen gibi ara lar  da ekleyebiliriz.

Türk F kralar n S fland lmas

Lâmiî Çelebi’nin ba lay p o lu Abdullah’ n tamamlad  Türk f kra ve masallar ndan

olu an Lâtifeler adl  eserin ba nda içindekiler diyebilece imiz bölümde derlediklerini

adland rarak adeta s fland rlar. Bu adland rma, çok geni  bir çerçevede ele al nm r ve

öyledir:

1. Birinci Bölüm: lim ve hikmet sahibi kimselerin aka ve cevapla malar

hususundad r.

2. kinci Bölüm: Divânelerin aka ve lâtifeleri hususundad r.

3. Üçüncü Bölüm: Di er zamâne erbâb n söyle meleri hakk ndad r.

4. Dördüncü Bölüm: Aile akala malar  hususundad r.

5. Be inci Bölüm: Tuzak ve tane (yem) sâhiblerinin konu malar na aittir (Çal kan

1978: 25).

Türk f kralar n konular na göre daha geni  bir s flamas  Faik Re at taraf ndan da

yap lm r. 31 ba ktan olu an bu s flamada f kralar; baz  ba klarda tip, baz  ba klarda

da konusuna göre de erlendirilmi , hem bundan dolay  hem de madde say n çoklu u

flaman n kar mas na yol açm r (Y ld m 1999: 20-21).

Tük f kralar yla ilgili bir tasnif denemesi bulunan Nevzat Gözayd n’ n ise s flamas

daki ekildedir:

1. E itleyici tip
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2. Kötüle tirici tip

3. Gerginle tirici tip

4. Çözümleyici veya aç klay  tip (Gözayd n 1977: 204-207).

Halk edebiyat  alan nda ilk doktora çal mas  yapan Mehmet Tu rul, Mahmutgazi

Köyü’nde Halk Edebiyat  adl  çal mas nda f kralar  kahramanlar na göre iki gruba ay r:

1. Ad  bilinen ah slarla ilgili f kralar (Nasreddi Hoca gibi)

2. Türlü tiplere ba  f kralar (Hoca, Bekta i, h rs z gibi) (Tu rul 1969: 344-364).

Halk edebiyat ndaki önemli çal malar yla tan nan Pertev Naili Boratav, f kralar n

kra tiplerine göre s fland lmas  konusunda da geni  bir çal ma yapm r. Boratav, f kra

tiplerini 2 ana ba kta incelemi tir:

I. Ki ileri belli halk tipleri olan f kralar: Boratav, bu ba  da kendi içinde 2’ye

ay rmaktad r:

a. Ünlü adlar ta yan ve gerçekten tarihe mal olmu  say lan ki iler: Bekri Mustafa,

ncili Çavu  gibi…

b. Özel adlarla an lmay p bir toplum zümresini temsil eden ki iler: Bekta i, Tahtac ,

Yörük gibi…

II. Belli bir topluluk tip, ünlü bir ki i söz konusu olmaks n, ortadan insanlar n

güldürü maceralar  konu edinen f kralar: Kar -koca, çocuklarla ana-baba, u ak-efendi,

asker-subay vb. rt  ve e lendiricili i sadece aç k saç k olmaktan gelen f kralar da bu

bölüme girer (Boratav 1999: 86-87).

kra tipinin tan  ve s fland rmas yla ilgili yap lan çal malar gözden

geçirildi inde Dursun Y ld m’ n f kra tipi ile ilgili tan u ekildedir: “Türk edebiyat nda -

ister sözlü, ister yaz  gelenekte olsun – bütün f kralar u veya bu ekilde halk n yaratt

herhangi bir f kra-tipine ba  olarak anlat r. F kralar n temel hususiyetlerinden biri de

budur. F kra tipi, f kran n bir kahraman r; ama tek kahraman  de ildir. Çünkü f krada yer

alan ba ka kahramanlar da bulunabilir. F krada yer alan tek tip de olmad na göre, halk n

kendisini temsil etme gücünü verdi i bu ah s kimdir? te bu durumu aç k bir ekilde ortaya

koyabilmek için f kralardaki ana tipe “f kra-tipi” ad  veriyoruz. F kra türünde tiple me

temayülü gösteren ki ilerle gündelik hayat n çe itli sahnelerinde kar la z ikinci

dereceden tiplere de ‘alt tipler’ ad  verilebilir. Böylece her f krada bir ‘f kra-tipi’nin

olabilece ini kabul etmi  oluyoruz.” (Y ld m 1999: 18).
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Dursun Y ld m’ n f kra tiplerine göre yapt  Türk f kralar n tasnifi öyledir:

1. Ortak ahsiyeti temsil yetene i kazanan ferdî tipler: ld m, bu bölüme giren

kralar  da alt  ba a ay r:

a) Türkçenin konu uldu u co rafî alan içinde ve dünyada ünü kabul edilen tipler:

Nasreddin Hoca.

b) Türk b oylar  aras nda tan nan tipler: ncili Çavu , Bekri Mustafa gibi.

c) Türk boylar  aras nda halk n veya zümrelerin ortak unsurlar n

birle tirilmesinden do an tipler: Bekta i, Aldar Köse gibi.

d) Ayd nlar aras ndan ç kan tipler: Ha met, Koca Rag p Pa a gibi.

e) Mahalli tipler

f) Belli bir devrin kültürü içinde yarat lan tipler: Karagöz.

2. Zümre tipleri

3. Az nl k tipleri

4. Bölge ve yöre tipleri

5. Yabanc  f kra tipleri

6. Gündelik f kra tipleri

a) Aile fertleriyle alâkal  tipler: Ana-baba, kar -koca, kaynana gibi.

b) Mariz ve kötü tipler: Deli, hasis, cimri, kör, topal, sa r gibi.

c) Sanat ve meslekleri temsil eden tipler: Ressam, air, doktor, hâkim, asker gibi.

7. Moda tipler (Y ld m 1999: 25-32).

Dursun Y ld m’ n s flamas  da f kra tiplerine göre yap lm r. Y ld m, f kra

tasnifi yapmadan önce f kra tipleriyle ilgili görü ünü “F kra-tipleri ya am  ki iler

olabilece i gibi, çe itli zümrelerin, az nl klar n, bölge ve yörelerin, kültürlerin ortak

hususiyetlerinin bir araya gelmesinden meydana gelen, fizik ve ruhî portre kazanm , ortak

yap  hususiyetlerini belli bir ahsiyet halinde meydana koymu , ki ilik vasf  belirmi  tipler de

olabilir.” (Y ld m 1999: 18) dile getirmektedir.

Saim Sakao lu’nun Türk f kralar yla ilgili yapt  f kra tasnifi de dikkat çekicidir:

1. Tarihte ya am ah slar etraf nda te ekkül eden f kralar

a) Her bölgede tan nan ünlü tipler (Nasreddin Hoca, ncili Çavu , Bekri Mustafa

gibi)

b) Sadece ya ad klar  bölgede tan nan tipler (Tayyip A a “Konya”, Niyazi Dede

“Sivas”, Murtaza “Kastamonu”, bik Day  “A n-Elaz ” gibi)
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2. Bir toplulu u temsil eden tipler etraf nda te ekkül eden tipler

a) Din ve inan  sistemiyle ilgili olanlar (Hoca, Kad , Bekta i, Tahtac  gibi)

b) Bir bölge halk  ile ilgili olanlar (Laz, Karatepeli, Kayserili gibi)

c) Bir karakter veya meslek grubu ile ilgili olanlar (Ahmak, deli, cimri, sarho , h rs z,

doktor gibi)

3.  kahramanl  f kralar (Hoca-talebe, usta-ç rak, ebeveyn-evlat, komutan-asker,

efendi-u ak gibi) (Sakao lu 1992: 43-44) eklindedir.

Sakao lu, Alptekin ve Karadavut’un 8 ana ba k alt nda yapt klar  f kra s flamas

dad r:

1. Türk Dünyas nda Oldu u Kadar Ba ka Ülkelerde de Tan nan Tipler: Nasreddin Hoca.

2. Türk Dünyas n Belirli Bölgelerinde Tan nan Tipler

3. Bir Toplulu u veya Zümreyi Temsil Eden Tipler

4. Dar ve Geni  Bölge Tipleri

5. Yerel Tipler

6. Ayd n ve Sanatç  F kra Tipleri

7. Yabanc  ve Az nl k F kra Tipleri

8. Öbür F kra Tipleri (Alptekin vd. 2010).

Ayr ca Türk f kra tipleriyle ilgili önemli bilimsel çal malar da yap lm r. F kra

tipleri ile ilgili yap lan belli ba  doktora ve yüksek lisans tezleri unlard r:

a) Doktora Tezleri:

1. Altunel, brahim (1990), Anadolu Mahallî F kra Tipleri Üzerinde Bir Ara rma

nceleme ve Metinler), Konya (Yay nlanmam  doktora tezi).

Giri , üç bölüm, sonuç, bibliyografya ve eklerden olu an bu çal mada, 515 tipe ba

811 mahalli f kra toplanm  ve mahalli f kra tiplerinin 71 ile göre da  yap lm r

(Altunel 1990: 2-17).

2. Gök en, Cengiz (2002), Temel F kralar  Üzerine Bir Ara rma, Konya

(Yay nlanmam  doktora tezi).

Bu çal ma; giri , dört bölüm ve bibliyografyadan olu maktad r. Ayr ca Temel

kralar n incelenmesinin yer ald  bu tezde 530 f kra metni bulunmaktad r (Gök en 2002:

1).
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b) Yüksek Lisans Tezleri

1. Emedov, amuhammet (2004), Türkmen F kra Tipleri Üzerine Bir Ara rma,

Kayseri (Yay nlanmam  yüksek lisans tezi).

2. Meyermanova, Jannet (2001), Kazak F kralar  ve F kra Tipleri, Konya

(Yay nlanmam  yüksek lisans tezi)

2. Günk l, Duygu (2005), Bölge ve Yörelerle lgili F kra Tipleri Üzerinde Bir

Ara rma (Rusya'da Çukotya Azerbaycan'daki eki ve Nehrem ve Türkiye'de Karadeniz

kralar  örnekleri), zmir (Yay nlanmam  yüksek lisans tezi).

Yapt z incelemelerin ve ara rmalar n ard ndan f kra tipi ile ilgili kendi

tan z öyle olu tu: F kra tipi, ki ilik özelli i beliren; do du u ve ya ad  toplumun

ortak yönlerini temsil eden, bu ölçüde yay lan, kal k vasf na ula an, temsil etti i tipi halk n

kazand rd , insani ve sosyal unsurlar  bünyesinde bar nd ran; halk n kendi içinde kabul etti i

için halk n sesi, gözü, kula , zekâs , yarg  gücü olabilen; ferdi bir ahsiyet olarak ifade

edilemeyen ancak milletin ortak ahsiyeti olabilen f kra kahraman na denir.

Yukar da verdi imiz bilgilerden sonra biz de bu çal mam zda iki f kra tipini

inceleyece imiz için f kra tipi tasnifi yapmam n gerekli oldu unu dü ündük ve bu

konuda bir f kra tipleri üzerine bir tasnif denemesi yapmaya çal k. Olu turdu umuz

kra tasnifimiz öyledir:

1. Ulusal F kra Tipleri

Ulusal f kra tipleri, ya ad klar na üphe olmamakla birlikte f kralar na konu olan

olaylar n gerçek ya amlar yla ili kisi saptanamayacak kadar f krala  tiplerdir. Nasreddin

Hoca, ncili Çavu  ve Bekri Mustafa bu üç f kra tipidir. Bunlar n ulusal f kra tipi oldu unda

hiçbir üphe yoktur. Bu f kra tipleri sadece dar bir bölgede anlat lmakla s rl  kalmam ,

bütün Türkiye’de tan nm r. Hatta bunlardan Nasreddin Hoca sadece Türkiye’de de il; tüm

Türk dünyas nda ve di er dünya devletlerinde de bilinmektedir. Boratav, Türk anlat

gelene inde f kra tipi olmu  ve ad yapm  ünlü ki ileri; halk n geneli taraf ndan benimsenen,

kralar  önce sözlü gelenekte olu an ve geli en, sonradan yaz  olarak kitaplara da geçen;

ama yine de halk içinde ve sözlü anlat  yoluyla yay lan üç ünlü f kra tipinden (Nasreddin

Hoca, ncili Çavu  ve Bekri Mustafa) bahsetmektedir (Boratav 1999: 87).
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a) Dünyaca Ünlü Olanlar

Ulusal f kra tipleri olarak ald z Nasreddin Hoca, Uygur Türklerinden Gagauz

Türklerine Türk dünyas nda (Sakao lu-Alptekin 2009: 63-83) ve Japonya’dan Amerika

Birle ik Devletleri’ne kadar di er ülkelerde (Sakao lu-Alptekin 2009: 85-103) de

tan nmaktad r. Sarho lu uyla tan nan Bekri Mustafa, Nasreddin Hoca kadar ünlü olmasa bile

sadece Türkiye’de de il; Türkiye d nda da bilinmektedir. Yugoslavya ve Romanya’da Bekri

Mustafa ile ilgili çal malar bulunmaktad r. Özellikle Romanya’da Bekri Mustafa ile ilgili

çal malar n tarihi 17. yüzy la kadar dayanmaktad r. Bekri Mustafa f kralar  Romanya’da ilk

kez tan tan Romen tarihçi Dimitrie Cantemir (1693), Osmanl mparatorlu u’nun Yükseli  ve

Çökü  Tarihi adl  eserinde Bekri Mustafa’n n IV. Murat ile olan ili kilerinden söz etmi tir.

Yine Romen airlerinden Vasile Akeksandri’ n (1821-1890) Sultan Gazi Murat ve Bekri

Mustafa adl  bir manzumesi vard r (Gubo lu 1987: 99-102).

b) Türkiye’de Bilinenler

Ara rmalar z sonucu ulusal f kra tiplerinden ncili Çavu ’un sadece Türkiye

rlar  içinde bilinmekte oldu u görü üne vard k.

2. Türk Cumhuriyetlerinde Tan nan F kra Tipleri

Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi Türkî devletlerde tan nan

kra tipleridir. Esenpulat (TürkmenTürkleri), Ahmet Akay (K m Türkleri), Molla Zeydin

(Uygur Türkleri), Kuyruçuk (Kudaybergen) (K rg z Türkleri) gibi.

3. Belli Bir Zümreyi ve Az nl klar  Temsil Eden F kra Tipleri

Belli bir toplulu un veya az nl klar n özelliklerini temsil eden tipleri bu gruba

alabiliriz. Mevlevî, Tahtac , Bekta i, Aldarköse, Terekeme, Efe, Yörük, Yahudi gibi.

4. Ayd n Kesimi Temsil Eden Tarihî F kra Tipleri

Bu f kra tipleri gerçek hayatlar  bilinen, toplumun ayd n kesiminden olan ve hayatlar

etraf nda f kralar  olu an tarihî ki ilerdir. Pertev Naili Boratav f kra tipleri konusunu i lerken

bu gruba ald z f kra tiplerinden bahsetmektedir (Boratav 1999: 87). Bu f kra tiplerine

örnek olarak 18. yüzy n ünlü devlet adam  Koca Rag p Pa a, air F tnat Han m, Keçecizade

zzet Molla, Öküz Mehmet Pa a, hicivci air Ha met, Nam k Kemal, Ali ir Nevaî, Neyzen

Tevfik, Mehmet Âkif Ersoy, Süleyman Nazif,  Yahya Kemal Beyatl ’y  f kra tipi olarak

verebiliriz.
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5. Bölgesel Tipler

Türkiye s rlar  içersinde belli bir bölgeyi ve o bölgede ya ayan insanlar n

özelliklerini temsil eden tiplerdir. Karadenizli, Temel ve Kayserili gibi.

6. Mahalli Tipler

kralar  sadece ya ad klar  bölgede bilinip Türkiye s rlar  içinde ünü her yerde

bilinmeyen f kra tipleridir. Konyal  Tayyip A a, aml n Hac brahim, Mutlu Çivit Emmi,

nl bik Day ,  Botsal  Kara Kâmil,  Silifkeli Hac  Kiya gibi. Dursun Y ld m, mahalli

kra tiplerini “Türk co rafyas n küçük bölge ve yörelerinde tan nan, bilinen f kra tipleri

sadece o çevre halk  taraf ndan benimsenmi ler, daha geni  alanlara yay lamam lard r

(Y ld m 1999: 30) eklinde tan mlar. Bu konuda bir de doktora tezi yap lm r: Altunel,

brahim (1990), Anadolu Mahallî F kra Tipleri Üzerinde Bir Ara rma ( nceleme ve

Metinler), Konya.  Yine  mahali  f kra  tipleri  makalelere  de  konu  olmu tur.  Örne in  Saim

Sakao lu Konyal  Tayyip A a’y  ve daha birçok f kra tipini Türk F kralar  ve Nasreddin Hoca

adl  eserinde tan tm r (Sakao lu 1992: 77-85).

7. Meslek Gruplar  Temsil Eden Tipler

Belli bir meslek grubundaki herhangi bir ki iye atfedilerek anlat lan f kra tipleridir.

Doktor, hâkim, ö retmen, berber, din adam , asker, avc  gibi.

8. Hastal kl  Tipler

Bu grupta da sarho , deli, hasis, cimri, pinti, kör, topal, sa r, h rs z, doland ,

ya, yankesici gibi f kra tiplerini sayabiliriz.

9. Aile Fertleriyle lgili Olan F kra Tipleri

Kar -koca, anne-çocuk, baba-çocuk gibi tipler de bu gruba alabiliriz.

10. Siyasi F kra Tipleri

Son y llarda haklar nda f kralar anlat lan Erdal nönü, Osman Bölükba , Y ld m

Akbulut gibi tan nm  politikac lar  bu bölümde f kra tipi olarak alabiliriz. Bu f kra tipine son
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llarda kaynaklarda yer verilmeye ba land  ve örne ine az rastland  için örnek vermenin

yerinde olaca  dü ündük. Bu amaçlarla a ya iki örnek f kra al yoruz:

Ben Kedi miyim?

nönü gençlik y llar nda evinde otururken mutfaktan bir ç k duydu. E i Sevinç

Han m "Erdal ko  fare var' diye ba yordu. nönü istifini bozmad  ve e ine öyle seslendi:

“Ne yapay m Sevinç? Ben kedi miyim?” ( www. fikrabul. com).

Ziyaret

Merhum siyasetçilerden Osman Bölükba  yapt  Avusturya gezisi s ras nda bir

gazetecinin "Atalar n Viyana’da ne i i vard ?" sorusuna "Haçl  seferlerine iadeyi

ziyaret!" cevab  verir (www. fikrasi. com).
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II. NC  ÇAVU  VE BEKR  MUSTAFA FIKRALARI ÜZER NDE YAPILAN

ÇALI MALAR

A) CUMHUR YET ÖNCES NDEK  ESERLER

1. Yazmalar

Çal mam z s ras nda yapt z ara rmalarda konumuzla ilgili herhangi bir yazma

esere ula amad k. Ancak Sabri Koz’un “Nasreddin Hoca, Bekri Mustafa ve ncili Çavu

kralar yla Baz  Tarihsel F kra Tipleri htiva Eden Bir Yazma “Letâif” Mecmuas ” adl

bildirisinden yararland k (Koz 1993: 333-345).

2. Matbu Eserler

a) ncili Çavu  ile lgili Olanlar

aa. Süleyman Tevfik (1918), ncili Çavu , stanbul.

ncili Çavu  f kralar  ile ilgili ilk derlemeyi yapan Süleyman Tevfik’in bu eserinde 56

kra vard r. Biz de bu çal man n çevirisi eklinde Ayd n Oy’un dan manl nda, Ruhsar

Af in taraf ndan haz rlanan ncili Çavu  adl  bitirme tezinden yararland k.

b) Bekri Mustafa ile lgili Olanlar

aa. Faik Re ad (1998), Külliyât-  Letâif (hzl. Ahmet Özalp), stanbul.

Eserde 8 Bekri Mustafa; bir de ncili Çavu  f kras  bulunmaktad r.

bb. Himmetzade (1927), Bekri Mustafa (Matbu Eser, 3. Bas m), stanbul.

Eserde Bekri Mustafa’n n hayat  anlatan bir giri  ve 47 f kra bulunmaktad r. Bu eser

taraf zdan günümüz Türkçesine çevrilmi  ve transkriptsiyonlu metni çal mam n

“Metinler” k sm nda verilmi tir.



32

B. CUMHUR YET SONRASINDA YAPILAN ÇALI MALAR

1- Kitaplar

a) ncili Çavu  ile lgili Olanlar

aa. C.B. [Balç k, Cahit] (drl.) (1960a), ncili Çavu ’un Güzel Resimli Lâtifeleri I,

stanbul.

Eserde 21 f kra bulunmaktad r.

ab. C.B. [Balç k, Cahit] (drl.) (1960b), ncili Çavu ’un Güzel Resimli Lâtifeleri II (d

kapakta, ncili Çavu ’un Güzel ve Resimli Lâtifeleri), stanbul.

Eserde 26 f kra bulunmaktad r.

ac. Çe it Kitabevi (1965), ncili Çavu  (Resimli Hikâyeleri), stanbul.

Eser 39 f kradan olu maktad r.

ad. Karaku , Zafer (2007), ncili Çavu  Hayat  ve F kralar , Konya.

Eserde bir sunu , “ ncili Çavu  Kimdir?” ba kl ncili Çavu ’un hayat  anlatan bir

bölüm ve 42 f kra metni yer almaktad r.

ae. Koç, Mustafa (hzl) (1979), Ya am Öyküsü –Nükte ve F kralariyle Türk Gülmece

Adam ncili Çavu , Isparta.

Eserde ncili Çavu ’un hayat yla ilgili k sa bir bilgi verildikten sonra 10 ncili Çavu

kras na yer verilmi tir.

af. Sanerk, N. (1943), ncili Çavu ’un En Güzel F kra ve Hikâyeleri, stanbul.

Eserin ön sözünde ncili Çavu ’un hayat yla ilgili bilgi verildikten sonra 28 f kra

metnine yer verilmi tir.

ag. aka Ne riyat  (1944), ncili Çavu , stanbul.

Esere ncili Çavu ’un hayat  konu alan bir k sa bölümle giri  yap lm  ve daha sonra

35 f kra metnine yer verilmi tir.

ah. Tokmakç lu, Erdo an (hzl.) (1983a), ncili Çavu , stanbul.

Eserde, ncili Çavu ’un hayat , ki ili i, ncili Çavu  f kralar nda geçen yerler ve

ki ilerden bahsedildikten sonra 29 f kra metnine yer verilmektedir.

. Tokmakç lu, Erdo an (2001), En Güzel F kralar yla ncili Çavu , stanbul.

Eserde ncili Çavu  hakk nda bilgi verildikten sonra 23 ncili Çavu  f kra metni yer

alm r.

ai. Turan, Fatma Ahsen (2008), Türk Kültürünün Mizah Burcu ncili Çavu , Ankara.
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Eser bir giri , ncili Çavu ’un Hayat , ncili Çavu  Tipine Ba  F kralar n Tahlili,

Kültürel Bellekte ncili Çavu , ncili Çavu  F kralar  ad yla 136 f kran n verildi i metinler

bölümü, sonuç ve kaynakçadan olu maktad r.

aj. Uyan, Ekrem (hzl.) (1985), ncili Çavu  F kralar , stanbul.

Eser, 5 ncili Çavu  f kras ndan olu maktad r.

b) Bekri Mustafa ile lgili Olanlar

ba. Cimcoz, Sinâ (2000), Adam n Biri Bir Gün, Bekta i ve Bekri Mustafa F kralar ,

stanbul.

Eserde 97 Bekri Mustafa f kras  metni bulunmaktad r.

bb. Derin, Hasan Hüseyin (1965), Bekri Mustafa F kralar , stanbul.

Eserde 73 f kra bulunmaktad r.

bc. Tokmakç lu, Erdo an (hzl.) (1983b), Bekri Mustafa, stanbul.

Eserde Bekri Mustafa’n n hayat , f kralar n özellikleri, f kralarda geçen yer, ki iler

ve hayvanlar ile ilgili bilgi verildikten sonra 72 f kra metni yer almaktad r.

bd. Yalç n, Ayhan (1985), Bekri Mustafa F kralar , stanbul.

Eserde “Kötülüklerin Kayna ” ba  alt nda içki, uyu turucu ve kumar n

zararlar ndan, içki yasa yla ilgili ayetlerden ve Bekri Mustafa’n n hayat ndan bahsedildikten

sonra 38 f kra metni; her f kra metninin alt nda da f kradan ç kar labilecek ders k sa

cümlelerle verilmi tir.

be. Yurdatap, Selâmi Münir (1942), Bekri Mustafa’n n Lâtifeleri, stanbul.

Eser, 55 Bekri Mustafa f kras ndan olu maktad r.

bf. ______________ (1957), Sarho lar ah  Bekri Mustafa, [ stanbul].

Eser, Bekri Mustafa’y  tan tan bir giri  ve 39 f kradan olu maktad r.

bg. ______________ (2004), Seçme Bekta i - Bekri Mustafa F kralar (Kipa  Yay n

Da m), stanbul.

Eserde 84 Bekri Mustafa f kras  yer almaktad r.

c) ncili Çavu  ve Bekri Mustafa F kralar  Üzerinde Yap lan Ortak Çal malar

ca. Ermi , Kemal (drl.) (1999), En Güzel ncili Çavu  ve Bekri Mustafa F kralar ,

stanbul.

Eserde 27 ncili Çavu  f kras ; 76 Bekri Mustafa f kras  vard r.
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cb. Gök en, Cengiz (2009), “ ncili Çavu , Bekri Mustafa ve Temel F kralar nda

stanbul”, 7. Uluslararas  Türk Kültürü Kongresi, Türk ve Dünya Kültüründe stanbul,

5–9 Ekim 2009, Ankara.

Yay nlanmam  olan bu bildiride stanbul’un ncili Çavu , Bekri Mustafa ve Temel

kralar ndaki önemi üzerinde durulmu tur. Bildiride 2 ncili Çavu , 2 de Bekri Mustafa

kras  yer almaktad r.

cc. Koz, M. Sabri (drl.) (1983), En Güzel Bekri Mustafa ve ncili Çavu  F kralar ,

stanbul.

Eser, Bekri Mustafa’dan “ kralar ve ncili Çavu ’tan F kralar” ad yla iki bölümden

olu maktad r. Her bölümde önce f kra tiplerinin hayatlar  hakk nda bilgiler yer almakta, daha

sonra da f kra metinlerine yer verilmektedir. Eserde 67 Bekri Mustafa; 23 ncili Çavu

kras na yer verilmi tir.

cd. Koz, M. Sabri (1995), “Nasreddin Hoca, Bekri Mustafa ve ncili Çavu

kralar yla Baz  Tarihsel F kra Tipleri htiva Eden Bir Yazma “Letâif” Mecmuas ”,

T.C. Kültür Bakanl pekyolu Ululararas  Halk Edebiyat  Sempozyumu Bildirileri /

01-07 Temmuz 1993 Ankara, Ankara, 333-345.

Bu makalede Sabri Koz, Yazma Letaif Mecmuas ’nda bulunan dört ncili Çavu , bir de

Bekri Mustafa f kras n çevirisini vermi tir.

ce. Özmen, smail (1994), Dünya F kra Antolojisi Ya ayan Seçme F kralar ( ncili

Çavu  ve Bekri F kralar ), stanbul.

Eserde; 23 ncili Çavu ; 17 Bekri Mustafa f kras na yer verilmi tir.

cf. Seratl , Tahir Galip (hzl.) (2004), Mizah n Üç Üstas  Nasreddin Hoca- ncili

Çavu -Bekri Mustafa, stanbul.

Bu  eser,  ad ndan  da  anla ld  gibi  Nasreddin  Hoca,  ncili  Çavu  ve  Bekri  Mustafa

olmak üzere üç bölümden olu maktad r. Her bölümün ba nda f kra tipleriyle ilgili bilgi

verildikten sonra f kra metinleri yer almaktad r. Eserde 34 ncili Çavu  ve 35 Bekri Mustafa

kras  bulunmaktad r.

d)  ncili  Çavu  ve  Bekri  Mustafa  F kralar n  Yer  Ald  F kra  Kitaplar  ve

Genel Kitaplar

da. Ardakoç, Berrin (2004), Adam n Biri Bir Gün, Seçme F kralar, stanbul.
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Eserde 2 ncili Çavu ; 7 adet de Bekri Mustafa f kras  vard r.

db. Ar doru, Abdullah (2000), Me hurlardan Espriler, stanbul.

Eserde bir ncili Çavu ; bir de Bekri Mustafa f kras  bulunmaktad r.

dc. Atalay, Ümit Besim (1968), Çe itli Halk F kralar  ve Deyimleri, Ankara.

Eserde 7 Bekri Mustafa, bir de ncili Çavu  f kras  bulunmaktad r.

dd. Bulut, Süleyman (drl.) (2003), Ünlü Nükteler… Ünlü Nükteciler NükteDAN,

stanbul.

Eserde Bekri Mustafa ve ncili Çavu ’un hayatlar  hakk nda k sa bilgiler verilmekte ve

bu iki f kra tipimizin f kralar ndan örnekler yer almaktad r. Bu eserde Bekri Mustafa’n n 11,

ncili Çavu ’un ise 4 f kras  yer almaktad r.

de. Cimcoz, Sinâ (2001), Adam n Biri Bir Gün, Tarihten F kralar, stanbul.

Eserde 8 ncili Çavu ; 5  Bekri Mustafa f kras  yer almaktad r.

df. Duman, Mahir (1999), Güldüren Dü ünceler, stanbul.

Eserde 2 ncili Çavu  f kras  bulunmaktad r.

dg. Efe, Necdet Rü tü (?), Türk Nüktecileri, stanbul.

Eserde Bekri Mustafa ve ncili Çavu  hakk nda k sa birer biyografi yer al r. Bekri

Mustafa’ya ait 4, ncili Çavu ’a ait 6 f kra metni örnek olarak verilmi tir.

dh. Faik Re ad (1995), Geçmi ten Günümüze Latifeler, Nükteler (hzl. Dursun Gürlek),

stanbul.

Eserde Bekri Mustafa’ya ait 2 f kra yer almaktad r.

. Kabacal , Alpay (1998), kralar Seçkisi, stanbul.

Eserde 4 ncili Çavu  f kras  bulunmaktad r.

di. Kabakl , Ahmet (2002), Türk Edebiyat  I. Cilt, stanbul.

Eserde bir ncili Çavu  ve bir de Bekri Mustafa f kras  yer almaktad r.

dj. Kafl , Kadircan (1943), Osmanl  Devri’nden Tarihî F kralar, stanbul.

Eserde bir Bekri Mustafa f kras  yer almaktad r.

dk. Kotan, Necati (2001), Tarih F kralar , Ankara.

Eserde bir Bekri Mustafa f kras  verilmi tir.
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dl. K , Mahmut (1998), Ispartal  ve Isparta’ya Hizmet Etmi  Büyük Adamlar

ncili Çavu  ile ilgili bölüm), Isparta.

Eserde ncili Çavu ’un hayat  anlat lm  ve örnek olarak da iki f kras na yer

verilmi tir.

dm. Özcan, Ömer (2002), Ba lang çtan Günümüze Türk Edebiyat nda Hiciv ve Mizah

(Yergi ve Gülmece), stanbul.

Eserde iki ncili Çavu ; iki de Bekri Mustafa f kras  örnek olarak verilmi tir.

dn. Pakal n, Mehmet Zeki (drl.) (1946), Tarihe Malolmu  F kralar, stanbul.

Bu eserde bir Bekri Mustafa f kras  bulunmaktad r.

do. Yard m, M. Nuri (2003), Edebiyat n Güleryüzü, stanbul.

Bir ncili Çavu , bir de Bekri Mustafa f kras  örnek olarak verilmi tir.

dö. Uysal, Muammer (drl.) (1999), En Güzel F kralar Antolojisi 1000 F kra, Konya.

Eserde 2 Bekri Mustafa f kras  bulunmaktad r.

dp. Zaparta (drl.) (1943), Seçme Latifeler Nükteler, Ankara.

Eserde 5 Bekri Mustafa f kras  yer almaktad r.

2- Derlemeler

Ara rmam zda ula abildi imiz sözlü kaynaklardaki f kralar n yaz

kaynaklardakilerle ayn  oldu unu, sözlü kaynaklardaki f kralar n ço unlu unun birkaç

kran n birle tirilip masal eklinde anlat ld  ya da bu f kralar n metinlerinde eksiklikler

oldu unu belirledik. Bu nedenle elimizdeki sözlü kaynaklar n hepsinden yararlanamad k.

Sözlü kaynaklardan sadece ikisine yer verdik.

3- Tezler

a) ncili Çavu  ile lgili Olanlar

aa. Af in, Ruhsar (hzl.) (1998), ncili Çavu , stanbul (Yay nlanmam  bitirme tezidir).

Bu çal ma Süleyman Tevfik’in ncili Çavu  adl  eserinin çevirisi ve bu çevirinin

incelemesi eklindedir. Biz bu çal mam zda Süleyman Tevfik’in 1918 y nda yay nlad

eserini ve bu esere ait olan bitirme tezini de inceledik.

ab. Ça layan, Oktay (hzl.) (1982), ncili Çavu , Erzurum (Yay nlanmam  bitirme

tezidir).
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Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat  Bölümü’nde Oktay Ça layan’ n yapt

lisans çal mas  (Alptekin- Sakao lu 2009: 272) ele geçiremedi imizden dolay  bu

çal may  ara rmam za dâhil edemedik.

b) Bekri Mustafa ile lgili Olanlar

Ara rmam z s ras nda Bekri Mustafa ile ilgili müstakil olarak yap lm  herhangi bir

teze rastlamad k.

c) ncili Çavu  ve Bekri Mustafa ile lgili Olan ve Ortak Yap lanlar

ca. K nay, Füsun (hzl.) (1990), Türk Halk Edebiyat nda Bekri Mustafa ve ncili Çavu ,

zmir. (Yay nlanmam  yüksek lisans tezidir.)

Ara rmam z s ras nda ad na rastlad z; ancak ula amad z bu çal ma Dokuz

Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyat  Ana Bilim Dal ’nda

Kemal Yüce’nin dan manl nda yap lm r (www.deu.edu.tr).

4- nternette ncili Çavu  ve Bekri Mustafa

nternette de ncili Çavu  ve Bekri Mustafa ile ilgili pek çok sanal site veya sayfa

bulunmaktad r. ncili Çavu  ve Bekri Mustafa ile ilgili internet sitelerinde müstakil bilgiler

bulunmaktad r. Ayr ca di er ilgili sitelerde hem bu iki f kra tipine ait bilgiler hem de f kralar

yer almaktad r. Tespit etti imiz bu sitelerden baz lar unlard r:

a) ncili Çavu  ile lgili Olan nternet Adresleri

 http://www.afacancocuk.com

http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2004/07/28/yazarlar/yazarlar124.html

http://www.amatörceedebiyat.com

 http://www.aslanapa.gov.tr

http://www.bilalnadir.com

 http://www.biyografi.net

http://www.damlalar.org

http://www.denizce.com

http://www.dewforum.org/forum/archive/index.php/t-443.html

http://www.discoverturkey.com/iller/kayseri.html

http://www.domurköy.com

http://www.enfal.de/kultur.htm

http://www.e-xploder.net/ekler/notlar/TK_2.doc

 http://www.eminonuplatformu.org

http://www.deu.edu.tr/
http://www.afacancocuk.com/
http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2004/07/28/yazarlar/yazarlar124.html
http://www.amat/
http://www.aslanapa.gov.tr/
http://www.bilalnadir.com/
http://www.biyografi.net/
http://www.damlalar.org/
http://www.denizce.com/
http://www.dewforum.org/forum/archive/index.php/t-443.html
http://www.discoverturkey.com/iller/kayseri.html
http://www.domurk/
http://www.enfal.de/kultur.htm
http://www.e-xploder.net/ekler/notlar/TK_2.doc
http://www.eminonuplatformu.org/
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http://www.evrensel.net/04/08/11/kultur.html

http://www.eyup.bel.tr/bpi.asp?caid=336&cid=732

http://www.felsefeekibi.com/forum/forum_posts.asp?TID=40023&PN=1

http://www.forum.ajansspor.com

http://www.frmtr.com/archive/index.php/f-754.html - 58k

 http://www.giresunfef.ktu.edu.tr

http://goturkey.kulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx

http://www.haberturk.com

http://www.huslu.8k.com/yazi1.htm

http://www.hurriyet.com.tr/4 Ocak 2006

http://www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/WPX/ilveilcelerdeki.doc

http://www.i-gunler.com/inc/profile.php?id=1614

http://www.iktibas.info

http://www.iskenderiye.com/fikra/ayrinti.asp?sirano=3824

http://www.isparta.gov.tr

http://www.istanbul.net.tr

http://www.izedebiyat.com/yazi.asp?id=16392

http://www.karakutu.com

http://www.kayseriliyim.com

      http://www.kenthaber.com

http://kirikkale-bld.gov.tr/mehter.asp

http://www.kultur.gov.tr

http://kygm.kultur.gov.tr/BelgeGoster.aspx?

http://www.memleket.com.tr smail DETSEL / 20 ubat 2005 /05 Kas m 2006

http://www.milliyet.com/Çetin Altan/12.02.2006

http://www.milliyet.com.tr

http://nedir.antoloji.com/hazir-cevap

http://www.ozgurpolitika.org/2004/08/10/allkul.html

http://persekkoyu.sitemynet.com/PERSEK

http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx

http://www.sanatalemi.net

http://www.sebnem.org

http://www.sedefgroup.com/turkish/main.htm

http://www.seliskitaplar.com

http://www.evrensel.net/04/08/11/kultur.html
http://www.eyup.bel.tr/bpi.asp?caid=336&cid=732
http://www.felsefeekibi.com/forum/forum_posts.asp?TID=40023&PN=1
http://www.forum.ajansspor.com/
http://www.frmtr.com/archive/index.php/f-754.html
http://www.giresunfef.ktu.edu.tr/
http://goturkey.kulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx
http://www.haberturk.com/
http://www.huslu.8k.com/yazi1.htm
http://www.hurriyet.com.tr/4
http://www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/WPX/ilveilcelerdeki.doc
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III. NC  ÇAVU  VE BEKR  MUSTAFA FIKRALARI ÜZER NDE YAPILAN

EDEB YAT, KÜLTÜR VE SANAT ÇALI MALARI

A. HALK H KÂYES
Meddah T flî’nin anlatt  gerçekçi halk hikâyelerinden Hançerli Han m hikâyesinin

ikinci derece kahramanlar  aras nda Bekri Mustafa da yer almaktad r (Koz 1983: 6). Bu

hikâyenin özeti öyledir:

Hançerli Han m

Bedestanî Halil Efendi 4. Murat döneminin say  zenginlerinden olup art k ticareti

rakm , brahim Bey adl  arkada  ile dostluk etmektedir. Ölümünden sonra, güzellikte e i

bulunmayan o lu Süleyman’ n etraf  çeviren birtak m serseriler onun bütün servetini k sa

zamanda meyhane ve e lence yerlerinde bitirirler. Baba dostu brahim Bey onu Bedesten’deki

bir dükkâna yerle tirir. Ancak güzelli i ile dikkati çeken delikanl  bir gün zengin bir kad n

görür ve ona â k olur; Süleyman ise onun cariyesi Kamer’e â kt r. Delikanl  i inden

kartan Hançerli Hürmüz, annesine de bir konak sat n al r.

           Kamer’le Süleyman aras ndaki yak nl  sezen han m, cariyeyi kabahatli san p onu

nice i kenceden sonra Beykoz’daki bir ormana att r. Durumu anlay p k  kurtaran

Süleyman’ n bu hâlini gören Hançerli, onun da cezaland lmas na karar verir; meddah  Emin

Çelebi’ye düzdürdü ü bir hikâyede olaylar benzer ekilde cereyan ettirilir. Süleyman

ku kulan rsa da daha önceden planlanan ada gezisine ç kmak zorundad r.

         Bu s rada Sultan Murat ile musahibi T flî de Bekri Mustafa’n n kay  ile Çatlad kap ’ya

giderken kendilerini adaya yakla  olarak bulurlar. Bu s rada ete inin alt ndan ç kard

hançerini meddah n anlatt  hikâyedeki gibi, Süleyman’a saplayan Hançerli’nin onu denize

att  görürler. T flî hemen delikanl  Ah rkap ’ya ç kararak tedavisiyle ilgilenir; sonra da

Hançerli’nin intikam ndan korumak amac yla onu ticaret için önce M r’a sonra da Trabzon

ve ran’a gönderir.

            T flî, bir gün Hançerli’nin i lerini hikâye hâline getirip Sultan’a anlat r. Bunun üzerine

Hançerli’nin kona  bas p kendisinin M r’a sürülmesi kararla r; ancak Süleyman’ n

ricas yla affedilen Hançerli, Kamer’i azat etti i gibi bütün mal  da onunla Süleyman’a

ba lar. Gençler evlendirilir ve delikanl  saraya nedim olur (Sakao lu 1994: 547; Alptekin

2002: 280).

Yukar da k sa özetini verdi imiz metinde yer alan kahramanlardan Bekri Mustafa,

kay kç k yapmakta ve Sultan Murat ve T fli ile birlikte kay yla yolculuk etmektedir.
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Dolay yla kahraman z Bekri f kra tipinin özelliklerine uygun bir çevreye ve mesle e

sahiptir. Öyle ise buradaki Bekri Mustafa’n n f kra tipimiz olan Bekri Mustafa ile ayn  ki i

oldu unu Sultan Murat ile arkada k etmesinden hareketle rahatl kla söylemek mümkündür.

B. FEST VALLER

1. ncili Çavu  Festivali ve Tomarzal lar Günü

ncili Çavu  Festivali ve Tomarzal lar Günü gelenksel olarak her y l 01-03

Temmuz’da Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yap lmaktad r. Bu dü üncelerimize örnek olmas

bak ndan internetten ald z bir haber metnin buraya al yoruz: “01-03 Temmuz’da

Tomarza’da Kayseri Valili i, l Kültür ve Turizm Müdürlü ü, Tomarza Kaymakaml  ve

Belediye Ba kanl ’nca düzenlenen bir enliktir. 2. Tomarza ncili Çavu  Kültür-Sanat

Festivali ve Tomarzal lar Günü co kuyla kutland . Tomarza ilçesi Sümengen yaylas nda

Tomarza Kaymakaml  ve Tomarza Belediyesince düzenlenen festivale s caklara ra men

halk n ilgisi oldukça yüksek oldu. Festival kapsam nda Havai Fi ek gösterisi, ya  güre ler,

halk oyunlar  gösterimleri yap ld . Gösteriye TRT THM sanatç  Sevinç SARI gibi ünlü

sanatç lar da kat ld ” (http://www.tomarza.gov.tr).

2. Kayseri Tomarza ncili Çavu  Güre  Festivali

Kayseri’de geleneksel olarak düzenlenen bu festival ile ilgili bilgilere internet

üzerinden ula abildik. Bu festival ile ilgili bir resim de çal mam n EKLER k sm nda yer

almaktad r (www. kirikkale-bld.gov.tr/mehter.asp).

3. ncili Çavu ’u Anma Günü

Folklor (Halkbilimi) bilimcisi Nail Tan, Folklor (Halkbilimi) Genel Bilgiler adl

kitab nda 1993 y nda Kültür Bakanl ’nca yap lan Toplumsal Dayan ma ve Kayna ma

Aç ndan Anlaml  Günler Almana  adl  çal madan ald  ve illerimizde geleneksel olarak

düzenlenen folklorik a rl kl  faaliyetler aras nda ncili Çavu ’u Anma Günü’nün Kayseri’de

Eylül ay  içerisinde yap ld  belirtmektedir (Tan 1997: 142). Ayn  bilgilere internetten de

ula abiliyoruz (www.discoverturkey.com/iller/kayseri.html).

http://www.tomarza.gov.tr)./
http://www.discoverturkey.com/iller/kayseri.html).
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C. GELENEKSEL TÜRK T YATROSU

Türk Gölge Oyunu Karagöz ve Bekri Mustafa

Türklerin, “Karagöz” ad yla bütünle tirdikleri gölge oyunu Türk co rafyas n zengin

kültür yuma n bir ifadesidir. Önemli bir anlat  gelene ini temsil eden Türk gölge oyununun

ba kahramanlar  Karagöz ve onun kadim dostu Hacivat’t r.

Türk gölge oyununu incelerken Prof. Dr. Metin And, Cevdet Kudret, Prof. Dr.

Özdemir Nutku, Prof. Dr. Saim Sakao lu gibi de erli ara lar n çal malar  örnek

olarak verebiliriz. Bu çal malar  inceledi imizde Türk Gölge Oyunu Karagöz için yap lan

ki i s flamalar  aras nda f kra kahraman z Bekri Mustafa tipine de rastlad k.

Bu ba ktaki çal mam n özünü olu turaca na inand z için Prof. Dr. Saim

Sakao lu’nun Türk Gölge Oyunu Karagöz için yapt  ki i s flamas ndan bu bölümde örnek

olarak yararlanmay  uygun bulduk.

Prof. Sakao lu’nun yapt  s flamada “Kabaday lar ve Sarho lar” (Sakao lu 2003:

180) ba  alt nda verdi i ki i s flamas na göre Bekri Mustafa’y  Türk Gölge Oyunu

Karagöz’de iki tip kategorisinde inceleyece iz:

a. Tuzsuz Deli Bekir

Karagöz oyunlar n serserisi ve kabaday  olan Bekir, oyunlarda düzenin koruyucusu

olarak kar za ç kan bir tiptir. Genelde oyunun sonunda ortaya ç karak düzeni yeniden

sa layan, bir güvenlikçi, bir yeniçeri, bir karakol, bir mahkeme gibi hareket ederek gülünç bir

tip olmaktad r. Elinde arap esi ile herkese meydan okuyan ve naralar atan “Bekri Veli, Tek

k, Sakall  Deli, H mh m Ali, Hovarda Çak r, K rm  Suratl  Bak r, Burunsuz Mehmet,

Çopur Hasan, Cingöz Mustafa, Mand ral  Deli Tuzsuz” (Sakao lu 2003: 180) ad yla tan nan

bu tip pek çok yönüyle Bekri Mustafa tipine benzemektedir. Fakat Bekri Mustafa’n n Karagöz

ve orta oyunundaki Tuzsuz Deli Bekir tipi ile ayn  tipler oldu unu belirtenler de vard r

(Özmen 1994: 571; Tokmakç lu 1983b: 7; Yalç n 1985: 10; Y ld m 1999: 28). Hatta

oyunlardan birinin Bekri Veli diye adland ld na bak rsa bu kahraman n asl nda Bekri

Mustafa olma ihtimalini kuvvetlendirece i görü ündeyiz.

Nitekim yukar da sayd z “elinde arap esi ile herkese meydan okuyan”

“gülünç bir tip”, “naralar atan” gibi ifadelerin benzer örnekleri f kra tipimiz Bekri

Mustafa’n n birçok f kras nda kolayl kla kar za ç kmaktad r. Prof. Sakao lu’nun bu

konuda yapm  oldu u yerinde bir tespiti görü ümüzü destekleyece ine inand z için

ya al yoruz:
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“Tuzsuz Deli Bekir, Sarho , Matiz, Bekri Mustafa gibi tipler daima birbiriyle

kar makta, birbirinin söyledi i ark /türkü öbürüne ba lanarak okunmaktad r” (Sakao lu

2003: 180).

Cevdet Kudret’in “Ortaoyunu” adl  eseri de Bekri Mustafa’n n gölge oyunu tipleri

aras nda yer ald  destekleyecek niteliktedir. Cevdet Kudret, ortaoyunu metinleri içinde

“Kundurac ” oyununun ki ileri aras nda yer alan Tuzsuz Mustafa (Kudret 1994: 189) tipine

yer vermi tir. Bu oyunda Pi ekâr’ n Kavuklu’ya söyledi i u cümleyi bu tipin Bekri Mustafa

olma ihtimaline örnek olaca  dü ündü ümüz için buraya almay  uygun bulduk:

“Pi ekâr— Aman, bilâder, vazgeç! Ma a dururken elinen (el ile) tutulmaz. Bu kar n

“Tuzsuz Mustafa” isminde gayet sarho , kesti i kestik, biçti i biçtik, bir dostu vard r;

gideyim ona haber vereyim, o gelsin, i i ona havâle edelim. Sen üst taraf na kar ma.”

(Kudret 1994: 200).

Pi ekâr, bu konu mas yla tam Bekri Mustafa tipini tarif etmekte ve gölge oyunundaki

Bekri Mustafa’y  bizlere tan tmaktad r. Buna ba  olarak Tuzsuz Mustafa ad  Bekri

Mustafa ad na ba layabiliriz.

b. Matiz - Sarho

Pek çok özelli i ile yukar da anlatt z Tuzsuz Deli Bekir tipine benzeyen, Meyhane

oyununda tamamen Bekri Mustafa olarak kar za ç kan sarho  tipi gölge oyunundaki as l

Bekri Mustafa tipi olarak yerini almal r. Sonuçta matiz tipi sarho luk yönüyle “Sarho lar

ah ” olarak nitelendirilen Bekri Mustafa’n n özellikleri ile benzerlik göstermektedir. Sabri

Koz; Karagöz ve ortaoyununda Bekri Mustafa ad  ya da özelliklerini ta yan tipleri sayarken

matiz tipini de söyledikten sonra ortaoyununda Bekri Mustafa rolünü oynamak anlam na

gelen “Bekri Mustafa’ya ç kmak” deyiminin varl ndan bahseder (Koz 1983: 6).

 Prof. Sakao lu’nun “Meyhane oyununda Bekri Mustafa’n n sarho  olarak görülmesi

de ba ka bir sarho luk tipidir” (Sakao lu 2003: 181) görü üne kat ld  da hat rlatal m.

Sonuç olarak gölge oyunu tip s flamas  içerisinde Bekri Mustafa tipinin de

oldu unun kabul edilmesi gerekti ini ve bundan sonraki bilimsel çal malardaki

flamalarda bu görü ümüzün do ruluk kazanaca  ümit etti imizi belirtmek isteriz.
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D. MASAL

Ara rmalar z s ras nda ncili Çavu ’un masal kahramanl yla da kar la k.

Nedim Bak rc ’n n Ni de Masallar  adl  eserinde yer alan “Anadolulu Mehmet” adl

masal nda ncili Çavu  vezir olarak kar za ç kmaktad r. Bu masal n özetini örnek olmas

bak ndan a ya al yoruz:

Ni de’den stanbul’a gelen Anadolulu Mehmet bir süre hamall k yapt ktan sonra

bal kç k yapmaya ba lar. Yahudi’nin biri rüyas nda gördü ü bal n içindeki fincanlar  elde

etmek için her gün bal kç lar n avlad klar  bal klar n hepsini sat n al r. Bir gün Anadolulu

Mehmet ye il bir bal k avlar ve onu Yahudi’ye satmaz. Yahudi rüyas nda gördü ü bu bal n

içindeki fincan  elde etmek ister. Mehmet’in evine adamlar gönderir. Mehmet bal ktan ç kan

fincan n suyu alt n etti ini gördü ü için adamlara ba ka fincan verir. K , evini, semtini

de tirir ve ba ka i lerle me gul olur. Evlenmek ister. Kimin k n namuslu oldu unu

renmek için meyhaneye gider ve oradaki gençlerden sadece padi ah n k n istedi i

özelliklere sahip oldu unu ö renir. Saray n bahçesine girip padi ah n k yla konu ur ve

elindeki fincan n marifetini ona gösterir. K z fincan  isteyince de Mehmet k n kendisine

teslim olmas art  söyler. Padi ah n k  da bu fincana sahip olmak için kendini Anadolulu

Mehmet’e teslim eder. K z hamile kal r. Bunu ö renen padi ah k  idam ettirmek istese de

vezir ncili Çavu  engel olur. Vezir bir sand k yapt p k  içine koyarak mezada götürür

(müzayede anlam nda), Anadolulu Mehmet sand  sat n al p Ni de’ye annesine gönderir.

Sand ktan ç kt  bir gün k  Mehmet’in annesi yakalar, Mehmet’e haber salar ve Mehmet

Ni de’ye gelir. K zla evlenir, iki o lan çocuklar  olur. Padi ah da k  özler ve veziriyle

birlikte Ni de’ye, k n bulundu u yere gelir. Mehmet’in zenginli inin fincan sayesinde

oldu unu, bu fincan n suyu alt n etti ini ö renince de fincana sahip olmak ister. Mehmet ise

kendisine teslim olursa verebilece ini söyler. Padi ah ile veziri Mehmet’e teslim olmak ister,

o s rada k z içeri girip kendisini tan r ve çocuklar yla kocas  al p stanbul’a dönerler,

padi ah damad  kendisine ba  vezir olarak tayin eder (Bak rc  2006: 194-201).

Yukar daki masalda vezir olarak kar za ç kan ncili Çavu ’un bu kimli ini

kazanmas nda halk n onu çok sevmesinin etkili oldu unu söyleyebiliriz.
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E. RADYO PROGRAMI

Edebiyat zda Mizah ad yla mizah, nekre, latife vb. kavramlar; meddah; gölge

oyunu, orta oyunu; masal, hikâye ve romanda mizah; f kra ve Nasreddin Hoca, ncili Çavu ,

Bekri Mustafa, Karatepeli ve Temel gibi f kra kahramanlar  konu alan yirmi er dakikal k

dizi eklinde canl  bir program TRT Ankara Radyosu, D  Yay nlar’da dinleyenlerine

sunulmu tur. TRT Ankara Radyosu, D  Yay nlar, 1992. (Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk

Dili ve Edebiyat  Bölümü Ba kanl ) (www.giresunfef.ktu.edu.tr)

F. ROMAN

Osman Cemal Kayg , “Bekri Mustafa” ad nda, Bekri Mustafa’n n hayat  ve

kralar  konu alan 190 sayfal k bir roman yazm r (Kayg  1944: 1-190).

G. S NEMA F LMLER

Türk sinemas nda ncili Çavu ’la ilgili iki; Bekri Mustafa’yla ilgili bir sinema filmi

çekilmi tir. Bu filmler k saca öyledir:

a. ncili Çavu  Filmleri

1. ncili Çavu

ncili Çavu  filmi 1951 yap ml , yönetmenli ini Semih Evin’in üstlendi i,

senaryosunu Melih Ba ar’ n yazd , ncili Çavu ’u smail Dümbüllü’nün oynad  ve Safiye

Ayla, Hamiyet Yüceses gibi sanatç lar n ark lar  seslendirdi i, çiftlik sahibi birinin k n

bir çobana duydu u a  konu edinen müzikal bir komedi filmidir (Çal ko lu 1951: 1-6).

2. ncili Çavu

1968 yap ml , yönetmenli ini Ni an Hançer’in üstlendi i, senaryosunu Sad k endil’in

yazd , ncili Çavu ’u zzet Günay’ n oynad  ve  Mine Mutlu, Kadir Savun, Hüseyin

Baradan, Sadettin Erbil, Suna Pekuysal, Mualla Sürer, Ergun Köknar’ n rol ald klar , Özdemir

Birsel’in yap mc nda Hisar Film taraf ndan yap lan Osmanl  döneminde ya ayan halk

mizah n ustalar ndan ncili Çavu  ile ilgili bir komedi filmidir (www.telifhaklari.gov.tr).

http://www.giresunfef.ktu.edu.tr/
http://www.telifhaklari.gov.tr)./
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b. Bekri Mustafa Filmleri

1. Bekri Mustafa

1968 yap ml , yönetmenli ini Suha Do an’ n üstlendi i, senaryosunu Vecdi Uygun’un

yazd , Orhan Gün iray, Semra Sar, Gülbin Eray, Vahi Öz, Gürdal Onur, Suha Do an,

Necdet Tosun’un rol ald klar , Sar kaya Film taraf ndan yap lan bir sigorta irketiyle, bir polis

müfetti inin öyküsünü konu alan bir sinema filmidir (www.telifhaklari.gov.tr).

2. stanbul Kanatlar n Alt nda

1996 yap ml  bu filmin karakterlerinden biri Sava  Ay’ n canland rd  Bekri

Mustafa’d r. Yönetmenli ini ve senaristli ini Mustafa Alt oklar’ n üstlendi i, Ege Aydan

(Hazerfen Ahmet Çelebi), Okan Bayülgen (Lagari Hasan Çelebi), Beatriz Rico (Franceska),

Sava  Ay (Bekri Mustafa), Zuhal Olcay (Kösem Sultan), Haluk Bilginer (Evliya Çelebi),

Burak Sergen (IV Murat) ve Tuncel Kurtiz’in (Topal Recep Pa a) rol ald klar , Sar kaya Film

taraf ndan yap lan bir sigorta irketiyle, bir polis müfetti inin öyküsünü konu alan bir sinema

filmidir (www.sinematurk.com).

H. T YATROLAR

1. ncili Çavu

ncili Çavu  adl  bu oyun Milli Kütüphanede bulunan afi  bilgilerinden anlad za

göre stanbul Kad köy Yo urtçu Park Tiyatrosu’nda oynanan, oyuncu ve gösteri sanatç lar

Ayten H. ,Refik Bey, Siret B. ,Fahri Bey, Ziya B., At f Bey, Sabriye H., Ayten Refik H.’den

olu an 3 perdelik bir piyestir (www.mkutup.gov.tr).

2. IV. Murat

Seyircinin yo un ilgisiyle kar lanan ve Osmanl 'n n çalkant  bir döneminde tahta

geçen IV. Murat' n iktidar n puslu ikliminde yol al  sahneye ta yan bu tiyatro oyununun

da karakterlerinden biri Bekri Mustafa’d r. Turan Oflazo lu’nun yazd , Engin Uluda n

yönetti i ve Hüseyin Köro lu'nun (IV. Murat), Aliye Uzunata an (Kösem Sultan), Salih

Sar kaya  (Sadrazam  Topal  Recep  Pa a),  Mehmet  Avdan  (Haf z  Pa a),  Do an  Bavli  (Nef'i),

rem Arslan (Dilfigar), Kutay K ehirlio lu (Silahtar), Emre Narc  (Bostanc ba ), Erhan

Özçelik (Kara Ali), Turgut Arseven (Köse Mehmet), Münir Kutlu  ( eyhülislam Ahizade

Hüseyin Efendi), U urtan Atakan (Bekri Mustafa) ve Suphi Tekniker (Hekimba ) taraf ndan

canland lan iki perdelik bir oyundur (www. tiyatronline. com).

http://www.telifhaklari.gov.tr)./
http://www.sinematurk.com)./
http://www.mkutup.gov.tr/
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I. D ERLER

1. ncili Çavu  Gazetesi

Bu gazete; 1924’te Türkiye’ye gelen ve yerle en Batum do umlu, 1929’da haftal k

Bereket Dergisi’nde gazetecilik mesle ine ba layan ve 1992’de vefat eden Niyazi Ahmet

Bano lu taraf ndan ç kar lan bir gazetedir (www.biyografi.net).

2. Mizah Dergisi

2. Me rutiyet’ten sonra Cumhuriyet’in ilan na kadar olan dönemde Rum ve Ermeni

vatanda lar taraf ndan yay nlanan k sa ömürlü dergilerden biri de ncili Çavu ’tur (www.

huslu.8k.com/yazi1.htm).

3. ncili Çavu ’un Ad na Ba lanan Yerle im Yerleri

a) ncili Köyleri

Türkiye’de ncili Çavu ’un ad na ba  üç tane ncili köyü vard r. Bunlar:

1. Bayburt ili Ayd ntepe ilçesi ncili Köyü (Gülensoy 1995: 27): Bayburt iline 16 km

Ayd ntepe ilçesine 5 km uzakl ktad r. Köyün ad n nereden geldi i ve geçmi i hakk nda bilgi

yoktur (www. bayburt69. com).

2. Diyarbak r ili Çermik ilçesi ncili Köyü (Gülensoy 1995: 27): Diyarbak r iline 62

km, Çermik ilçesine 23 km uzakl ktad r. Köyün ad n nereden geldi i ve geçmi i hakk nda

bilgi yoktur (www. wikipedia. org). Bu köy, ara lar n ncili Çavu ’un köyü olarak kabul

etti i rincil Köyü ile kar lmamal r. rincil adl  köyün arazisi 1960’larda Dicle

Üniversitesi için istimlâk edilmi tir. Osmanl  Ar ivleri’nde de geçen bu köy, rincin Noyan’ n

karargâh  kurdu u yer olarak kabul edilmektedir. rincin Noyan, Mo ollar’ n bir valisidir.

Mo ollar, Ortado u Anadolu ve Asya’y  i gal ve tahrip ettiklerinde Diyarbak r’a da gelmi ler,

Diyarbak r’da bir Mo ol hanedan  olan Sutayl lar bulunmu tur. 1309-1332 tarihleri aras nda

Diyarbak r’  Sutay Noyan idare etmi tir. Sutay Noyan’dan önce Diyarbak r’da valilik

yapanlardan biri de rincin Noyan’d r (Beysano lu 1983: 55).

3. Kayseri ili Tomarza ilçesi ncili Köyü’dür (Gülensoy 1995: 27). Eski ad  T rav n

olan bu köy ncili’ye sahip ç kar ve bu köyün insanlar ncili’nin oral  oldu unu savunur. Bu

amaçla ad  geçen yerde ncili ad na festivaller, anma günleri ve güre  festivalleri

düzenlenmektedir (www. wikipedia. org).
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b) ncili Çavu  Soka

ncili Çavu  Soka , günümüzde stanbul’da Sultanahmet Meydan  civar nda, Firuz

a Camii ile Yerebatan Saray  aras nda ve Divan Yolu’na paralel vaziyette bulunan bir

sokakt r Fakat ad  geçen Firuz A a ile ncili Çavu  aras nda bir ba lant  yoktur

(www.eminonuplatformu.org).

4. ncili Çavu  Türbeleri

a) Isparta l Merkezinde Bulunan ncili Çavu  Türbesi

Isparta il merkezinde, ncili Çavu ’a ait oldu u söylenen ancak, içerisinde sandukas

olmayan bir türbe bulunmaktad r. Isparta’daki türbenin kime ait oldu u bilinmemekle birlikte

halk aras nda ncili Çavu  olarak tan nm r. Türbe, Selçuklu mimari üslubunda yap lm r.

Köfeki ta ndan yap lm  sekizgen gövdeli ve konik çat r. Sekizgen gövdenin her kenar na

yuvarlak sa r kemerler yap lm  ve bunlar n içerisine birer pencere aç lm r (www.

kenthaber. com)

b) Isparta li Sav Kasabas ’nda Bulunan ncili Çavu  Türbesi

Kasabaya girerken yolun sa  taraf nda yer alan ncili Çavu  taraf ndan yapt ld

söylenen (bugün restore edilen) fakat sinesinde ncilinin yatmas n nasip olmad  ünlü

türbeyi köylüler her gelip gidi inde Fatiha okuyarak selamlar. Bugün ad na filmler çevrilen

ncili Çavu  Sav'a gelmi  kendisine bir mezar haz rlatm r. Padi ah taraf ndan affa- mazhar

olmas  dolay yla stanbul'a gitmi  ve orada ölmü tür (K  1998: 26; www.

savkasabasi.com; www.isparta.gov.tr).

5. iirler

Bekri Mustafa’n n izine Neyzen Tevfik’in iirlerinde de rastlan lmaktad r. Bekri’nin

ve Neyzen’in ortak özelli i olan içki içmeyi anlatan ve “Çok ükür” adl iirinden ald z

bir dörtlü ü örnek olmas  bak ndan a ya al yoruz:

“…

Sana giren ç kan nedir be dürzü?
Be Allah’ n numunelik öküzü
Ben mi yuttum on dört bin okka düzü,
Bekri Mustafa'dan ferman n m  var?” (http://abyadd.tripod.com/id5.html)

http://www.eminonuplatformu.org)./
http://www.isparta.gov.tr)/
http://abyadd.tripod.com/id5.html
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6. ncili Çavu  ve Bekri Mustafa F kralar n E itici Yönü

a) ncili Çavu  F kralar n E itici Yönü
              ncili Çavu  f kralar nda, daha çok saray ve çevresinin konu al nmas , ncili’nin

padi ah n nedimi olmas  ve sarayda bulunmas ndan dolay  daha çok saray e itimi

görülmektedir. nceledi imiz 87 f kran n hemen hemen hepsinde verilmek istenen e itim, (25,

26, 66) numaral  f kralarda konu olarak kar za ç kar.

ncili Çavu  zalim, beceriksiz, e itimsiz idarecilerin ve devlet adamlar n kar nda

yer al r. (4, 35, 41, 47) numaral  f kralardaki gibi zalimliklere ve haks zl klara zekâs yla ve

nükteleriyle kar  ç kar. Hatta bu olumsuzluklar  82 numaral  f krada kendi ahsiyetinde

ele tirir.

ncili Çavu  devlet adam  olma özelli iyle de Türk milletini ve Osmanl  Devleti’ni

küçümsemeye kalkanlara da dersini verir. (6, 14, 16, 17, 18, 54) numaral  f kralar  bu konuyla

ilgilidir. Böylece ncili Çavu  f kralar nda ne olursa olsun milletimizi ve devletimizi küçük

görenlere haddini bildirmemiz gerekti inin e itimi verilir.

ncili Çavu  f kralar nda e itimci ki ili iyle de kar za ç kar. (25, 26, 66 ve 78)

numaral  f kralarda saray adab  ve görgü kurallar  ö retmek için çabalar.

ncili Çavu  f kralar nda Türk misafirperverli ini ve buna verilen önemi görürüz.

kralarda eve gelen misafirin en iyi ekilde a rlanmas  gerekti inin e itimi verilir. 46

numaral  f kra bunun en güzel örne idir.

b)Bekri Mustafa F kralar n E itici Yönü

Bekri Mustafa f kralar  daha çok içki konusuyla ilgili görünse de e itim konusunun

lendi i f kralarla kar la abiliyoruz. Bekri Mustafa f kralar nda e itim konusunun geçti i

kralar unlard r:  (6, 29, 30, 50, 89, 91, 93, 100). Bu f kralar n yan  s ra inceledi imiz Bekri

Mustafa f kralar n neredeyse tamam nda insanlar  e lendirmenin yan nda okuyucuya

verilmek istenen bir mesaj vard r. Bu mesaj da f kralar n insanlar n e itiminde bir tür araç

oldu unun göstergesidir. Yani e itim, konu olarak ele al ns n veya al nmas n Bekri Mustafa

kralar nda var olan bir kavramd r.

Bekri Mustafa, hayat  boyunca ay k gezmeyen bir sarho  olmas na ra men e itici

yönü olan birisidir. Bekri, çocuklara içkinin kötü bir madde oldu unun ve bu zararl

maddeden uzak durmalar  gerekti inin e itimini 6 numaral  f kras nda çok güzel verir.

Bekri Mustafa’n n sarho lu u asl nda bir ba kald  ve gerek yönetime gerekse

haks zl k yapanlara kar  bir ders verme arac r. Bekri Mustafa, mevkisini doldurmaktan aciz

idarecilere ve e itimsiz insanlar n i e al nmas na kar  ç kar.
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Bekri Mustafa f kralar nda e itimin önemi Bekri’nin ki ili inde dile getirilir. Bekri

Mustafa bilgisizli e dayanamaz; cahillere insanlara yapt klar n yanl  oldu unu göstermek

suretiyle dersini verir. Bekri Mustafa bir hayat ö retmenidir ve nükteleriyle, dürüst ki ili iyle,

kabaday yla insanlara hayat e itimini verir.

Bekri Mustafa f kralar nda ho görünün önemi vurgulan r. Bekri Mustafa kibirli, ukala,

kendini be enmi , ba kalar  küçümseyen insanlar  güzellikle uyar r; onlara ho görüyü

retir. 108 numaral  f kray  buna örnek olarak verebiliriz. 25 numaral  f krada Bekri

Mustafa, kar daki bir suçlu da olsa insanl k gere i h rs n yaralar  sarar. Böylece h rs n

yapt  i i b rakmas na sebep olur.

Bekri Mustafa ayn  zamanda görgü kuralar , adap ve erkân , nerde nas l konu ulup

davran laca n da e itimini vermeye çal r. 91 numaral  f kras  bunun en güzel örne idir.

Bekri Mustafa nsanlar  e itmesinin yan  s ra ayn  zamanda iyi bir hayvan terbiyecisidir. 29

numaral  f krada bir ay  yavrusunu e itir.

Bekri Mustafa f kralar nda dürüstlük konusu da inceden inceye okuyucuya sezdirilir.

Bekri Mustafa zor durumda kalsa bile yalan konu maz, gerçekleri söyler. Gördü ü

düzenbazl klara, yanl klara dürüstçe engel olur. Örne in 16, 37, 85 numaral  f kralarda

bunu görebiliriz.

Türk kültüründe misafir ve misafirperverlik önemli bir konudur. 54 numaral  f krada

Bekri Mustafa, misafir oldu u evde ev sahibinin cimrili i yüzünden pekiyi a rlanmaz. Bekri

de ev sahibine minareden okudu u ezanla iyi bir ders verir. Böylece ev sahibi yapt  hatay

anlar ve Bekri’yi güzel bir ekilde a rlar.
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NC  BÖLÜM

NC  ÇAVU  FIKRALARI ÜZER NE

I. NC  ÇAVU  K MD R?

A) HAYATI

1. Ne zaman ve nerede do du?

Nüktedan, akac  bir halk adam , padi ah n sohbet arkada , padi ah  ve ülkesini

seven bir diplomat ve Nasreddin Hoca’dan sonra en çok tan nan ulusal f kra tiplerinden biri

olan ncili Çavu ’un ne zaman ve nerede do du u hakk nda kesin bir bilgi yoktur. Tarihi

kaynaklarda ncili Çavu ’un 16. yüzy n sonlar  ile 17. yüzy n ba lar nda,  ya ad  ve as l

ad n ncili Mustafa Çavu  oldu u kayd  vard r (Boratav 1999: 87; Dan man 1968: 677;

Özcan 2002: 134; Turan 2008: 7; Yard m 2003: 38).

ncili Çavu  f kralar  1918 y nda ilk kez derleyip yay nlayan ve onun hakk nda en

geni  ara rmay  yapanlardan biri olan Süleyman Tevfik Özzorluo lu, ncili’nin Kanuni

Sultan Süleyman’ n “musahibi” ve “nedimi” me hur “Firuz A a” oldu unu, 918 (M. 1512-

1513) tarihinde ölüp Firuz A a Camii mezarl nda gömüldü ünü söyler (Af in 1988: 1).

Özzorluo lu’nun bu görü üne kat lanlar da vard r (Bozyi it 1995: 92; Çe it Kitabevi 1965: 2;

Koç 1979: 3). Ancak Özzorluo lu’nun verdi i bilgilerin eksikli i de gözden kaçmamaktad r.

Çünkü konu ile ilgili kaynaklardan ula z bilgilere göre ncili Çavu , Sultan 1. Ahmet

(Boratav 1999: 87) ile 4. Murat devirlerinde ya am r (Konyal  1950: 77; Beysano lu 1982:

53; Tokmakç lu 2001: 4). Tokmakç lu, ncili Çavu ’un gördü ü padi ahlar aras nda I.

Ahmet ve IV. Murat’tan ba ka I. Mustafa ile II. Osman’  da sayar (Tokmakç lu 2001: 4).

Di erlerinde (N. Hoca, B. Mustafa, vb.) oldu u gibi ncili Çavu ’un da do um yeri ve

memleketi konusunda belirsizlikler vard r. Onun Artvin’in Ardanuç ilçesinin Anç köyü

(Özder 1977: 183), Bursa’n n Sö üt kasabas  ( aka Ne riyat  1944: 3), Isparta’n n Sav

kasabas  (K  1998: 25-26), Kayseri’nin Tomarza ilçesi, Kocaeli’nin Kand ra ilçesinin

Bak r köyü ve Sivas’ n merkezinden (Konyal  1950: 102) oldu u söyleniyorsa da son

ara rmalarda Diyarbak rl  oldu u kanaati yayg nla r. Ünlü tarihçi Hammer, ncili’nin

Diyarbak r yak nlar nda “ ngin” ad yla bilinen bir köyden oldu unu söyler (Hammer 1985:

159). Yine Diyarbak rl  olan evket Beysano lu da; ncili’nin do um yeri ve nereli oldu uyla
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ilgili görü leri derleyip toplam  ve onun Diyarbak r’ n rincil Köyü’nden oldu unu

belirtmi tir (Beysano lu 1982: 55). rincil” ad  ise Mo ollar n Anadolu’yu istila etti i

dönemde Diyarbak r valili ine atad klar  vali rincin Noyan”dan gelmektedir. rincin

zamanla halk a nda rincil”e dönü mü tür (Beysano lu 1982: 54). Sabri Koz da ncili

Çavu ’un Diyarbak r’ n rincil Köyü’nden oldu u görü üne kat lan ara lardand r (Koz

1983: 75).

Âdil Özder de birden çok ncili Çavu  oldu undan bahseder (Özder 1977: 182).

ncili’nin Diyarbak r, Sivas, Kayseri, Kand ra gibi yerlerle birlikte an ld , Artvin ilinin

Ardanuç ilçesinin Anç köyünün de ncili Çavu ’un do du u ve ya ad  köy oldu unu belirtir

ve bu makalesinde ncili ile ilgili yap lan çal malar n yan nda 4 ncili Çavu  f kras na yer

verir (Özder 1977: 179).

Sonuç olarak bütün bu de erlendirmeler ve eldeki belgelerden sonra ncili Çavu ’un

Diyarbak rl  oldu u görü ündeyiz.

2. Ad  ve Lakab

ncili Çavu ’un asl  ad  ve lakab  da do um yeri gibi tart mal r. Kaynaklarda ncili

Çavu ’un as l ad ncili Mustafa Çavu  (Dan man 1968: 677; Y ld m 1999: 26) Mehmet ya

da Mustafa (K  1998: 25-26; Sicilli Osmani C I: 448), Mustafa (Efe ?: 128; Konyal  1950:

77; Sanerk 1943: 4; aka Ne riyat  1944: 7), Mustafa Efendi (Tokmakç lu 2001: 3) olarak

geçmektedir.

Baz  kaynaklarda ncili Çavu ’un as l ad n Firuz A a oldu u belirtilmektedir (Af in

1985: 1; Çe it Kitabevi 1965: 2; Koç 1979: 3). Bu ara lardan Süleyman Tevfik

Özzorluo lu ncili’nin as l ad yla ilgili olarak unlar  belirtir. “ ncili Çavu  demekle me hur

Firûz A a cennetmekân Sultan Süleyman Han Kanuni hazretlerinin musahibi ve nedimi” dir

(Af in 1985: 1). Ancak ba ta brahim Hakk  Konyal  ve evket Beysano lu olmak üzere pek

çok ara  bu görü te de ildir:

ncili Çavu ’un Firuz A a ile ve onun camii ile hiçbir alâkas  yoktur. kinci Bayezid’in

hazinedarlar ba  olan Firuz A a 896 H. de camiini yapt rm  ve 918 H. de ölerek camiinin

yol a  kar nda, imdiki benzin deposunun bulundu u kubbeli türbesine gömülmü ; türbe

bir yang nda çöktü ü için Firuz A a’n n kemikleri camiinin soluna nakledilmi  ve üstüne de

imdiki gördü ümüz ta  sanduka yap lm r. Yine camiin solunda Birinci Ahmed’in Kapu

as  Mehmed A a’n n yapt rd  bir çe me ile sebil ve bir türbe vard . Ben buradaki mezar

ta lar  18 sene evvel enkaz alt ndan ç kart p tetkik ederken bu1du um bir ta  üzerinde u

kitabeyi okumu tum:
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“Saadetlû ve efkâtlû padi ah-i âlempenah hazretlerinin masharas  A ur A a ruhiçün

fatiha.

Halk ve avam, ölüm tarihi, ve hangi padi ah n masharas  oldu u bilinmeyen bu ta taki

(mashara) kelimesinden ncili Çavu ’a intikal etmi , Firuz A a’n n mezar  da ncili

Çavu ’un mezar  gibi göstermi tir.” (Konyal  1950: 77).

 “ ncili Çavu ’un as l ad rincili Mustafa Çavu ’tur.” (Beysano lu 1982: 55) diyen

Beysano lu, brahim Hakk  Konyal ’y  bu konuda desteklemekte ve unlar  belirtmektedir:

“Bu bilgilerin yanl  aç kt r. Kanuni’nin hükümdarl  l520-1566 y llar nda oldu una göre

ncili Çavu  sand klar  Firuz A a, Kanuni’nin hükümdar olu undan sekiz sene evvel ölmü

demektir ncili Çavu ’un mezar  Edirnekap  d ndaki mezarl ktad r. Mezar ta nda ‘Merhum

ncili Mustafa Çavu  rûh yçûn Fâtiha-sene 1042’ yazl r.” (Beysano lu 1982: 53).

ncili Çavu ’un ad nda oldu u gibi ona “ ncili” lakab n verilmesinde de de ik

görü ler vard r. Bunlardan birkaç öyledir:

evket Beysano lu bu lakab n ncili’nin do um yeri oldu unu söyledi i rincili

sözcü ünün ncili ekline dönü mesinden ileri geldi i görü ünü savunur. (Beysano lu 1982:

55).

Abdülbaki Gölp narl , ncili Çavu ’un zaman n eyhülislam na yaz lm  biri Türkçe,

di eri Arapça iki risalesini buldu unu; bir ciltte bulunan bu iki küçük risalede Hz.

Muhammed’in ad n ncil’de geçti inin bildirildi ini, bu risaleler nedeniyle de ncili

lakab n “ ncîlî” oldu unu belirtmektedir (Gölp narl  1972: 125).

ncili Çavu ’un ehzadelerle olan ok at  yar ndan sonra “inci tak nm ” anlam nda

olan ncili lakab  ald ndan bahsedenler de vard r ( aka Ne riyat  1944: 7-9; Sanerk 1943:

5). Sanerk bu olay öyle anlat r: “ ehzadelerin de i tirak etti i bir ok at  müsabakas nda

gösterdi i fevkalade maharetinden çok memnun olan Kanuni Sultan Süleyman:

 Mustafa, sana çavu luk rütbesi veriyor ve di er çavu lar mdan ay rt etmek ve onlara

üstünlü ünü göstermek için de kavu una inci tak yorum, demi ti. Bu vak’a onun Mustafa olan

ad n unutularak kendisine ncili Çavu  denilmesinin sebebidir.” (Sanerk 1943: 5).

Hammer, ncili Çavu ’un lakab yla ilgili olarak “ ncili” sözcü ünün “ ncil’e mensup”

ya da “müjde getirici” anlamlar na geldi ini, inci tak nm  anlam nda olmad

söylemektedir (Joseph Von Hammer 1985: 158).
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3. Ne Zaman ve Nerede Ya ad ?

ncili Çavu ’un 16. yüzy n sonu ile 17. yüzy n ba nda ya ad  söylenmektedir

(Beysano lu, 1982: 56; Boratav 1999: 87; Dan man 1968: 677; Efe ?: 128; Özcan 2002: 134;

Turan 2008: 7; Yard m 2003: 38). Saraya dergâh-  âli çavu u (selam çavu u) olarak girdi i

bilinmektedir (Beysano lu 1982: 56; Konyal  1950: 77 ).

Baz  kaynaklarda ncili Çavu ’un sadece IV. Murat zaman nda ya ad  bilgisi yer

almaktad r (Sicilli Osmani C I: 448; Söztutan 2009: 160). Bunlardan Sicilli Osmani’de ncili

Çavu ’un Divan  Hümayun emektarlar ndan muzhik (güldüren, güldürücü) ve nedim bir adam

olmakla beraber padi ahlar n nedim ve musahibi oldu u, hatta bir aral k ran’a sefere

gönderildi i ve daha sonra da IV. Murat’ n musahip ve nedimli ini yapt  bildirilir (Sicilli

Osmani I: 448). Baz lar nda ise I. Ahmet (Boratav 1999: 87; Koz 1983: 74; Y ld m 1999:

26), 1. Ahmet ile 4. Murat (Konyal  1950: 77; Beysano lu 1982: 53); baz lar nda da I. Ahmet

ve IV. Murat, I. Mustafa ve II. Osman zaman nda ya am  oldu u belirtilmektedir (K

1998: 25; Tokmakç lu 2001: 4).

Özdemir Nutku, IV. Murat zaman nda yeti en meddahlar aras nda ncili Çavu ’u da

sayar ve XIX. yüzy l meddahlar n en çok söyledikleri hikâyeler aras nda ncili Çavu

kralar n da bulundu unu belirtir (Nutku 1977: 104, 393).

ncili Çavu ’un I. Ahmet’in padi ahl  zaman nda saray musahibi oldu u ve ran’a

elçi olarak gönderildi i söylenmektedir (K  1998: 26; Konyal  1950: 77; Koz 1983: 73-74;

Özmen 1994: 613; Söztutan 2009: 160; aka Ne riyat  1944: 3; Tokmakç lu 2001: 4). ncili

Çavu  ile ilgili yap lan çal malara kaynakl k eden brahim Hakk  Konyal ’n n bu konuyla

ilgili görü lerini de a ya al yoruz:

“Topkap  Saray  ar ivinde bulunan Birinci Ahmed’in bir hükmünden ö rendi imize

göre ncili Çavu  1021 H. y nda Erzurum Beylerbeyisi Hasan Pa a ile beraber Türk- ran

 tesbit için ah Abbas’a gönderilmi tir. Naima tarihi de

bunu teyit eder. ncili Çavu  1024 y na kadar ran’da kalm , bu y l ranl lara esir dü en

ada  Mustafa Pa a ve ran elçisi Kas m ile stanbul’a dönmü tür.” (Konyal  1950: 77).

Halk edebiyat  ara  Boratav, ncili Çavu  ile ilgili u bilgiyi vermi tir: “Halk

tipleri olarak ncili Çavu  ya da sadece ncili XVII. yüzy n tan nm  ki isi ncili Mustafa

Çavu ’tur. Birinci Ahmet (saltanat : 1603-1617) ça nda ya am r” (Boratav 1999: 87).

Naima Tarihi’nde de 1615 y n olaylar  anlat rken dergâh-  âli çavu lar ndan

(selam çavu lar ndan) ncili Çavu ’un ran elçisi Kad -han ile birlikte ran’a gönderildi i ve
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orada iki y l kadar kald , sonra da ran elçisi Kas m ile birlikte stanbul’a döndü ü; ancak bu

dönü ün padi ah n sinirini geçirmedi i ve ran’a sefere karar verildi inden bahsedilmektedir

(Dan man 1968: 677-678).

Bu olay, Hammer’in Osmanl  Devleti Tarihi’nde de ayn ekilde anlat lmaktad r

(Hammer 1985: 158-159).

IV. Murat’ n selam çavu lu una kadar yükselen ncili Çavu , daha sonra Ba dat’ n

geri al nmas yla ilgili antla ma için ikinci kez ran’a elçi olarak gönderilir (Konyal  1950: 77,

102).

Baz  tarihî kaynaklarda ve baz  f kralar nda ncili Çavu ’un Kanuni Sultan Süleyman

zaman nda ya am  oldu u ve onun musahipli ini yapt  yer alsa da bu görü  ara lar

taraf ndan kabul görmemi tir.

Sabri Koz’un “Yazma Letaif Mecmuas ”nda ncili Çavu  ad na dört f kra kay tl r.

Bu f kralar ncili Çavu ’un tarihi ki ili ine ve biyografisine uygun olarak ran ah  ve ran

elçisiyle ilgilidir (Koz 1995: 341-342).

Çe itli ansiklopedilerde de ncili Çavu ’tan as l ad  Mehmet ya da Mustafa olan, I.

Ahmet ile IV. Murat dönemlerinde ya am , hatta ran’a elçi olarak gönderilmi  saray

nedimlerinden biri eklinde bahsedilmektedir (Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi,

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi Meydan Larousse Büyük Lûgat ve Ansiklopedisi,

Türk Dili ve Edebiyat  Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakf slâm Ansiklopedisi, Yeni

Kültür Ansiklopedisi, Yeni Türk Ansiklopedisi gibi).

4. Ne zaman ve nerede vefat etti?

ncili Çavu ’un mezar n Firuz A a Camisi’nin yan nda oldu u belirtilmi se (Af in

1985: 1; Çe it Kitabevi 1965: 2; Koç 1979: 3) de bu bilginin yanl  ara lar taraf ndan

ortaya konmu tur.

Mahmut K ncili’nin Isparta’n n Sav kasabas nda hangi tarihte yap ld  belli

olmayan bir türbesinin oldu unu ve sülalesinin bu türbe yak ndaki evlerde ya ad  halk n

rivayet eklinde anlatt ndan, ancak ncili’nin mezar n stanbul’da Firuz A a Camisi

çevresinde oldu undan bahseder (K  1998: 25-26).

ncili Çavu ’un mezar n Edirnekap  Mezarl ’nda oldu unu söyleyenler de vard r ki

ara lar aras nda kabul gören görü  budur (Boratav 1999: 87; Gölp narl  1972: 125; Koz

1983: 74; Y ld m 1999: 26). brahim Hakk  Konyal  da bu görü e kat r ve ncili Çavu ’un

ölümü, mezar  ve mezar ta yla ilgili olarak bilgiler verir: “Biz ncili Çavu ’un mezar
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Edirnekap  d ndaki mezarl kta, mezarc  kulübesinin yol a  sa nda, 20 metre kadar

içeride bulduk. Yuvarlak ta lar n her ikisi de mermerdendir.

Ba  ta nda güzelce bir sülüs ile dört sat r halinde u kitabe okunmaktad r:

‘Merhum ncili Mustafa Çavu  ruhiçün fatiha, Sene 1042’

Kitabeye göre ncili Çavu ’un ad  Mustafa’d r. Dördüncü Murad’ n onuncu saltanat

nda ölmü tür.” (Konyal  1950: 77).

Biz de ncili Çavu ’un mezar n stanbul’da Edirnekap  Mezarl ’nda oldu unu

kabul ettik.

5. E itimi

ncili Çavu ; iyi bir e itim görmü , Arapça ve Farsçay  bilen, nüktedan, dinleyiciyi

güldüren, devletin d  siyasetinde söz sahibi olan, kendisini yeti tirmi  siyaset ve bilim

adam r (Hammer 1985: 158-159; Beysano lu 1982: 55; Dan man 1968: 677-678; Konyal

1950: 77; Turan 2003: 307).

6. i (mesle i, görevleri)

ncili Çavu ’un en önemli i i f kralar ndan ve çe itli kaynaklardan da anla ld  üzere

padi ah n nedimi ve musahibi olmas r (Efe ?: 128; Koz 1983: 73; K  1998: 25; aka

Ne riyat  1944: 3; Sanerk 1943: 4; Sicilli Osmani I: 448; Tokmakç lu 1983a: 7; Y ld m

1999: 27). ncili, padi ah n nedimi olmadan önce saraya dergâh-  âli çavu u olarak girer

(Beysano lu 1982: 56; Koz 1983: 73; Özmen 1994: 613; Tokmakç lu 1983a: 7). Padi aha

nedimlik yapman n d nda iki kez de ran’a elçi olarak gönderilmi tir (Hammer 1985: 158-

159; Dan man 1968: 677-678; Efe ?: 128; Konyal  1950: 77; Koz 1983: 73; Tokmakç lu

1983a: 7). Bir f kras nda (71 numaral ncili ile Yumurtac ) da ncili Çavu ’un hokkabazl k

hünerlerinin oldu unu görmekteyiz.

7. Yak n Çevresi

16. yüzy n sonu ile 17. yüzy n ba lar nda ya am  olan ncili Çavu ; I. Ahmet ve

IV. Murat’a musahiplik ve nedimlik yapm r. Bu nedenle de hayat n büyük bir k sm

sarayda geçmi  olan ncili’nin yak n çevresi ba ta padi ahlar olmak üzere saray erkân ndan

olu maktad r. Vezirler, silahtar a a, eyhülislam, k zlar a as  gibi devlet büyükleri, padi ah n

ba  nedimi ve ncili’nin ustas  olarak da T flî f kralarda s kça kar za ç kar.
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B) A LES

1. Babas

ncili Çavu ’un babas n kimli iyle ilgili kesin bilgiler yoktur. Babas n ad  ve

mesle inin ne oldu una dair kesin bilgiler mevcut de ildir. Ancak ncili’nin baz  f kralar nda

babas  kar za ç kar. F kralar ndan anlad za göre ncili’nin stanbul d nda,

memleketinde ya ayan babas  saf, haz rcevap, cahil biridir. ncili’nin babas  (21, 65, 66)

numaral  f kralarda yer al r. Bunlardan birini örnek olarak verecek olursak; 66 numaral

krada memleketinden ncili’nin babas n stanbul’a geldi inden ve ncili’nin ta radan

geldi i için adap kurallar  bilmemeleri nedeniyle bunu padi ahtan saklad ndan bahsedilir.

Babas yla karde inin geldi ini bir ekilde duyan padi ah n onlar  yeme e davet emesi ve

ncili’nin babas  adapla ilgili tembih etmesi, sonras nda yemekte geli en olaylar anlat r

(Af in 1988: 82-84; Özzorluo lu 1918: 88-92).

2. Annesi

ncili’nin annesi ile ilgili kesin bilgiler yoktur. Bir f kras nda ncili’nin annesinin

varl yla kar la yoruz. Ayn  f krada ncili’nin ihtiyar büyük validesi (anneannesi) de yer

almaktad r. 65 numaral  bu f krada ncili’nin çocukken annesinin mutfakta oldu undan

faydalan p büyükannesine yapt  muziplik anlat lmaktad r (Af in 1988: 76-77; Tevfik 1918:

81-83).

3. Karde i

Yine f kralar ndan hareketle ncili Çavu ’un bir karde i oldu unu ö reniyoruz. Okuma

yazma bilmeyen bu karde  biraz safçad r. ncili’nin karde i baz  f kralarda (25, 26 ve 66)

geçmektedir. Bunlardan 25 nolu f krada karde inin stanbul’a yan na geldi i ve ncili’nin onu

itmeye çal ndan söz edilir ( aka Ne riyat  1944: 37-38).

3. E i ve Çocuklar

ncili Çavu ’un anne, baba ve karde lerinde oldu u gibi e i ve çocuklar yla da ilgili

aç k bir bilgiye sahip de iliz. Metinlerimiz aras nda yer alan (33, 76) numaral  f kralarda onun

inden de bahsedilmektedir.

ncili Çavu ’un çocu unun olup olmad bilmedi imiz gibi kralar nda da

çocuklar na rastlan lamam r.
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C) SARAY ( STANBUL) VE NC  ÇAVU

ncili Çavu , dergâh-  âli çavu u olarak saraya girmi  (Beysano lu 1982: 56),

padi ah n nedimli ine kadar yükselmi  (Konyal  1950: 77), ömrünün büyük bir k sm

sarayda dolay yla da stanbul’da geçirmi  ve orada ölmü tür. Bu nedenle, gerçek hayat nda

oldu u gibi f kralar nda da zaman zaman özel görevlerle stanbul’dan ve saraydan

uzakla mas na ra men genellikle mekân olarak saray  ve stanbul’u görürüz. F kralar ndaki

ki ilerin büyük ço unlu unu da saraydaki insanlar olu turur. Bu bak mdan ncili Çavu

kralar , halk n yak ndan tan mad  üst tabakaya bak  yans tan, sarayda ya ayan insanlar

alaya alarak anlatan güldürücü sosyal f kralard r (Kabakl  2002: 216).

kralar nda padi ah sinirlendi inde saraydakiler hemen ncili Çavu ’a ba vururlar ve

ondan padi ah  sakinle tirmesini isterler. “Yüzüne Kar  Sövdürmü ” adl  f krada ya anan

olaylar  bu duruma örnek gösterebiliriz. ncili, stanbul’a gelen elçilere rehberlik eder,

gerekirse onlara ders verir (6, 14, 16, 17, 18). Saraydaki ve toplumdaki aksakl klarla alay

eder, böylelikle olaylar  tüm aç kl yla padi ah n görmesini sa lar. Örnek olarak Kabak Saz

Meselesi adl  f kray  verebiliriz. Ayn  zamanda ncili Çavu , bütün bunlar  yaparken padi ah

lendirir. Zaten gerçek hayat nda da ncili Çavu ’un as l görevi padi ah n nedimli idir (Efe

?: 128; Koz 1983: 73; K  1998: 25; Sanerk 1943: 4; Sicilli Osmani I: 448; aka Ne riyat

1944: 3; Tokmakç lu 1983a: 7; Y ld m 1999: 27). Yani padi ah  e lendirmek ve ona

sohbet arkada  olmakt r.

ncili, bazen padi aha gücenip saraydan uzakla r; ama padi ah onu buldurup yine

saraya getirtir. Silahtar a ay  sinirlendirip tekmesini yer, aylarca hasta yatar; ama iyile ince

geldi i yer yine sarayd r (38).

ran’a, Fransa’ya elçi olarak gönderilir. Görevi bitince yine stanbul’a döner. K sacas

ncili Çavu ’un dönüp dola p geldi i yer sarayd r, stanbul’dur.
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II. NC  ÇAVU  FIKRALARININ OLU MA NEDENLER

ncili Çavu  f kralar n olu mas ndaki en önemli nedenlerden biri saray ve çevresidir.

ncili Çavu  padi ah n nedimi oldu u için sarayda ve toplumda gördü ü aksakl klar  alaya

alma yetkisine sahiptir. Böylece hem padi ah  e lendirir, hem de gördü ü yanl klar

padi ah n huzurunda tüm aç kl yla gözler önüne serer. Bu tarz saray musahipli i Osmanl

saray hayat nda epeyce eskidir. ncili Çavu ’tan ba ka bilinen en ünlü musahip Y ld m

Beyaz t zaman nda sarayda ya am  olan E lence’dir. Ancak o, ncili Çavu  gibi bir f kra tipi

olma özelli ine sahip de ildir (Y ld m 1999: 27).

ncili Çavu ’un f kralar yla Bat  memleketlerinin kral saraylar nda benzerlerine

rastlad z “maskara”lar n rolünü oynad , padi ah n musahibi oldu unu belirten

Boratav’a göre ncili, padi ah n ve saray halk n aksayan yönlerini alaya alma yetkisine ve

cesaretine sahiptir (Boratav 1999: 87-88). ncili Çavu , saray n, varl kl  çevrelerin, devlet

yönetimindeki vezir, yeniçeri a as , k zlar a as  gibi yüksek görevlilerin güldürücü ve

lendirici ki isidir (Eyubo lu 1977: 46). Saray ve saray çevresi ncili Çavu  f kralar nda

ele tirilir. Bu ele tiri padi aha kadar uzan r. Bu durum, ncili’nin hayat  etraf nda f kralar n

olu mas yla do ru orant r. Asl nda ncili Çavu  f kralar  halk n devlet yönetimindeki

aksakl klara kar  bir yergisidir. ncili Çavu ’u di er saray nedim ve musahiplerinden ay ran

en önemli özelli i zeki, haz rcevap ve nüktedan olu udur. Bunun yan  s ra o, insani ve

toplumsal de erlere önem vermi , saray ve saray d nda yap lan haks zl klara kar  ç km r.

Böylelikle halk n söyleyemedi i duygu ve dü üncelerini dile getirmi tir. Letaif

Mecmuas ’ndaki dört ncili Çavu  f kras  bilim dünyas na kazand ran Sabri Koz bu konuda

öyle demektedir: “Saray ve çevresini, kendini bilmez devlet ileri gelenlerini ve sonradan

görme zenginleri ele tiren f kralar , bu yönüyle halk n bu çevrelerdeki temsilcisi olmak

fat  da kendisine vermi tir” (Koz 1983: 75). Bu nedenle Türk halk ncili Çavu ’u çok

sevmi  ve benimsemi tir. Bu da onun f kralar n kal  ve canl  sa lam r.
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III. NC  ÇAVU  FIKRALARININ ÖZEL KLER

              ncili Çavu  f kralar ncili Çavu ’un hayat  etraf nda olu an nesir eklindeki halk

anlatmalar r. F kra metinlerinin genelinde kar kl  konu malar hâkimdir. Ancak f kralar n

baz lar n metinleri çok uzundur. Bu f kra metinleri, f kradan daha çok hikâye tarz na

yak nd r. F kra metinlerinin uzun olmas n sebebi verilmek istenenin daha iyi anlat lmaya

çal lmas r. Sonuçta bu metinler uzun da olsa genel f kra özelliklerini ta maktad r. Nitekim

masal, halk hikâyesi gibi di er halk nesri metinlerinde kal pla  ifadelere yer verilirken

ncili Çavu  f kralar nda bu tür ifadelere rastlanmaz.

              ncili Çavu  f kralar  okunduktan veya anlat ld ktan sonra yüzde gülme ve hiciv

unsurlar  ortaya ç kar r. Böylece ncili Çavu  f kralar  okuyan ve dinleyen herkese bir ders

(nasihat) verir. Sonuç olarak ncili Çavu  f kralar n anlat nda veya yaz nda bir sorun

olmad  anla r.

              F kralar n as l tipi ncili Çavu ’tur. ncili Çavu  gerçek bir karakterdir. Padi ah n

nedimi olup dürüst, ho sohbet, haks zl a dayanamayan, haz rcevap, zeki ve nüktedan biridir.

Sarayda ve padi ah n yan nda olmas na ra men halkla iç içedir. Halk taraf ndan sevilen

birisidir. Bunda ncili Çavu ’un halk n sorunlar  gidermesi, halka zulmedenlerin

cezaland lmas  sa lamas  ve yap lan yanl klar n düzeltilmesindeki rolü etkilidir.

              F kralarda geni  bir insan kadrosu vard r. ncili Çavu  f kralar nda hemen her

kesimden insan görülür. Padi ahtan köylüye, sadrazamlardan kad lara, hamamc lardan

kahvehanecilere kadar farkl  kesimlerden insanlar f kralar n kahraman r. Hemen her

kran n de meyen tek kahraman ncili Çavu ’tur. Hayvan kahramanlar aras nda ise at,

ek, köpek gibi hayvanlara rastlamaktay z.

              F kralar n ço unlu unda saray ve saray çevresi görülür. Devlet yönetimindeki

yanl klar  dile getirme, padi ah  e lendirme, devletin ileri gelenlerine yap lan akalar

ncili’nin f kralar nda ele al nan di er konulard r. Ayr ca ncili Çavu  padi ah ba ta olmak

üzere saraydakiler taraf ndan çok sevilir. ncili’nin padi ah n yan nda di er nedimlerden daha

özel bir yeri vard r. Zaten ncili de zekâs  ve nüktedanl yla nedimler aras nda kendini

gösterir ve padi ah n ba  nedimi olur.

              ncili Çavu  f kralar nda kat  bir alay ve ince bir mizah da söz konusudur. ncili

Çavu ’un haz rcevapl , ince zekâs , olaylara bak  aç , içinde bulunulan olumsuz

durumdan zekâs yla ve nüktedanl yla kurtulmas  f kralar n en belirgin özelliklerindendir.

ncili Çavu ’un haz rcevapl yla ilgili olarak anlat lan bir f kras öyledir:

Yobaz hocan n biri, çubu unu yakmakta olan ncili Çavu ’a:
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              “Behey ncili!”der. “Bilirsin ki cennette ate  yok. Çubu unu orada nas l

yakacaks n?”

              ncili hemen cevab  yap r:

              “Ben de gider cehennemde sizin için yak lan ate ten al m!” (Kabacal  1998: 46)

              F kra metinlerini hikâye ve romanda oldu u gibi serim, dü üm ve çözüm eklinde üç

sma ay rabiliriz.

              Zaman, ncili Çavu  f kralar n ço unda belirsizdir. Kahraman z gerçek biri

oldu undan, f kralardaki olaylar n onun ya ad  yüzy lda gerçekle ti ini söyleyebiliriz.

              F kralarda olaylar n geçti i mekân; semtleri, camileri, kahvehaneleri, t marhaneleri,

hamamlar , çar  ve her yönüyle stanbul’dur. Bununla birlikte ncili’nin stanbul’un d nda

gitti i yerler de f kralarda görülmektedir.

              ncili Çavu  f kralar n dili, halk n konu tu u konu ma dilidir. Dil; sade, aç k ve

anla r bir dildir.

              ncili Çavu  f kralar n baz lar nda ba tan geçeni hikâye etme,  rüyada görülenleri

ve olmam  bir olay  ya anm  gibi anlatma özellikleri bulunmaktad r. Bu özellikler, daha çok

ncili’nin padi ah  sakinle tirmek ya da e lendirmek amac yla anlat lan f kralar nda (3, 5, 22,

57, 58, 59, 64 numaral  f kralar) görülür.

              Anlat , ncili f kralar n ço unda bilgi verir. Olaylar n ak  durdurup

dü üncesini söyler (2, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 27, 29, 34, 41, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 60,

63, 64, 70, 75, 78, 82) f kralar  örnek olarak gösterebiliriz.

              F kralarda hikâye etmenin görülmesinin nedenini de normal bir f kra metnine göre bu

kra metinlerinin çok uzun olmas na ba layabiliriz.



64

IV. NC  ÇAVU  FIKRALARININ NCELENMES

A. KONU BAKIMINDAN

              ncili Çavu  padi ah n yak nda, onun nedim ve musahibidir. Bu nedenle onun as l

görevi padi ah  e lendirmek, onula ho  sohbette bulunmak, padi ah sinirlendi i zaman onu

sakinle tirmektir. ncili sahip oldu u ince zekâs , haz rcevapl  ve nüktedanl yla bunu çok

güzel ba arm r. ncili Çavu  f kralar ndaki konu da gerek ncili’nin görevi gerekse padi ah

yak nda yani sarayda bulunmas  sebebiyle saray ve çevresi, devlet büyüklerinin olumsuz

yönleri, devlet yönetimindeki aksakl klar, k saca ncili Çavu ’un hayat r. Olaylar ncili

Çavu ’un etraf nda cereyan eder. ncili Çavu  saray ve çevresinin d nda toplumdaki

yanl klar  da ele tirir ve bu yanl klar n düzeltilmesine yard m eder.

              ncili Çavu  f kralar  konu bak ndan u ba klar alt nda inceledik:

1. Sosyal Hayatla lgili F kralar

2. Ahlâk ve Terbiyeyle lgili F kralar

3. E itimle lgili F kralar

4. nançla lgili F kralar

1. Sosyal Hayatla lgili F kralar

              ncili Çavu  f kralar n ço unlu u sosyal hayatla ilgilidir. ncili Çavu  16.  yüzy n

sonu 17. yüzy n ba nda, yani Osmanl  Devleti zaman nda ya am r (Beysano lu 1982: 56;

Boratav 1999: 87; Dan man 1968: 677; Efe ?: 128; Özcan 2002:134; Turan 2008: 7; Yard m

2003: 38). F kralardaki sosyal hayat da Osmanl  Devleti’nin o dönemki sosyal hayat r.

kralarda Osmanl  saray hayat  ve Osmanl  toplumunun özelliklerini de ik yönleriyle

görmek mümkündür.

              Sosyal hayatla ilgili f kralar n en ba nda Osmanl  saray  ve çevresini, Osmanl

padi ahlar , padi ahla ncili’nin yak nl , ncili’nin padi ah n nedim ve musahibi olmas

sebebiyle padi ah  e lendirmek ve sinirlendi i zamanlarda sakinle tirmek amac yla ba ndan

geçen, sebebiyet verdi i ya da hiç gerçekle memi  oldu u hâlde ba ndan geçmi  gibi

anlatt  komik olaylar  konu alan f kralar gelir. 2 numaral  f krada zahmetsiz maa  alanlar

sayarak padi ah  sakinle tirir. 3 numaral  f krada yine padi ah  sakinle tirmek için uydurdu u

bir olay  anlat r. Kimi zaman da padi ah n kendisine sordu u sorular  cevapland r veya

padi ah n isteklerini yerine getirir. 7 numaral  f krada padi ah n iste i üzerine özrü

kabahatinden büyük sözünü aç klar. 37 numaral  f krada padi ah kelime oyunu eklinde
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ncili’ye sorular sorar. Padi ah n en garip gördü ü eyi anlatmas  istemesi üzerine 57

numaral  f krada ncili gördü ü rüyay  anlat r. Yine padi ah n iste i üzerine 68 numaral

krada ncili bir ihtiyar esrarke ler bölü ü olu turur, tuhaf hadiselerin ya anmas na sebep

olur, padi ah da ya ananlar  izleyerek çok güler. 69 numaral  f krada ncili Çavu  tebdili

yafet olan padi ahla birlikte gezerken bir kör dilenciye oyun oynar. 86 numaral  f krada II.

Selim ncili’den kendisine bir lakap takmas  ister, ncili de takt  lakab  “neuzübillah

padi aha söylemekten hiç korkmaz.

              Padi ah ara s ra kendisini k zd rsa da ncili’den vazgeçmez ve ona ihsanlarda

bulunur. 8 numaral  f kran n konusu padi ah n ncili’ye hediye etti i alt n bir saattir. 19

numaral  f krada padi ah, ncili’ye bir Arap at  ihsan nda bulunur. 15 numaral  f krada ncili

bir akas ndan dolay  padi ah  çok k zd r ve saraydan kovulur. Ama yine de padi ah onu

affeder. 20 numaral  f krada padi ah  k zd p saraydan kovulunca ncili bir köyde gizlenir.

Padi ah da onu bulmak için bir alt n pulluk yapt r.

              ncili Çavu  padi ah n nedimi olmas n yan nda devletin ileri gelenleri ve vezirler

aras nda nüktedanl  ve ho sohbetiyle çok sevilir. Padi ah  e lendirmek için ara s ra devletin

ileri gelenlerinin taklitlerini yapar, sohbet meclislerinde anlat lacak tuhaf olaylar icat eder,

onlara oyunlar oynar veya onlar  hayvanlara benzetir. Kimi zaman da bu nedenle ba  belaya

girer. 12 numaral  f krada taklidini yapt  için kendisini tehdit eden vezirden padi aha s r.

23 numaral  f krada Kanuni Sultan Süleyman’ n emriyle sadrazam brahim Pa a’ya bir oyun

oynar. 38 numaral  f krada silahtar a ay  ay ya benzetti i için ondan fena bir tekme yiyerek

merdivenlerden dü en ncili iki ay yatakta kal r. Ço u zaman da bu devletin ileri gelenleri

ncili’den yard m ister. 24 numaral  f krada II. Selim’i k zd ran vezirlerden biri ncili’den

yard m ister.  34 numaral  f krada saray n a  ölünce kâhya yeni bir a  bulana kadar

ncili’den yemek yapmas  ister. 87 numaral  f kra ise k zlar a as yla ilgilidir.

              Birçok f kras  da ncili’nin padi ah n nedimi olmadan önce vezirlerden birinin ya da

valilerden birinin nedimi oldu uyla ilgilidir. Bu f kralar n konusunu ncili’nin bu adamlarla

olan ili kisi olu turur. 51 numaral  f krada emrinde bulundu u vezirin kendisini ava

götürmesinden söyledi i sözlerle kurtulur. 61 numaral  f krada k zlar a as n zencili ini

yüzüne vurmaktan çekinmez. 62 numaral  f krada yine k zlar a as  zenci olmas  nedeniyle

mars a yani iyi yanmam  odun kömürüne benzetir.

              ncili Çavu  cahil, hükümet i lerine burnunu sokup devletin zarara u ramas na sebep

olanlar n, zalim, hak adalet tan mayan ve rü vet yiyen yöneticilerin kar ndad r. 4 numaral

krada Bursa’n n, imdi Bilecik’in Sö üt kasabas na gider ve halk  insafs z, rü vetçi kad dan

kurtar r. ncili haks zl , yanl  yapan padi ah da olsa yapt n yanl  oldu unu
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üslûbuyla ona bildirir. 9 numaral  f krada kendisinden üç senedir memnun olup maa na o

günden itibaren zam yapan padi aha yap lan yanl  söylemekten çekinmez. 30 numaral

krada padi ah n bir çobandan hava durumunu ö renmesinin do ru olmad sland klar

zaman padi aha nükteli bir edayla söyler. 35 numaral  f krada zalimli iyle ünlü bir vezire

rsat  bulunca hemen laf  söyleyiverir. 40 numaral  f krada padi ah n emriyle eyalet

beylerinden birinin yan na özel bir görevle gönderilen ncili çok cahil ve despot biri olan beye

güzel bir oyun oynar. 45 numaral  f krada ncili hizmetlerine kar k ücretlerini ödemeyen

valiye güzel bir ders verir. 46 numaral  f krada kendisinden taz  isteyen bir pa aya ne kadar

cimri oldu unu getirdi i çoban köpe iyle çok güzel bir ekilde ifade eder. 47 numaral  f krada

ise hastal ktan ve ölümden çok korkan bir pa adan zekâs  sayesinde yakay  kurtar r. 63

numaral  f krada ncili, kabak saz  çalarak k zlar a as n padi ah n huzurunda oynamas na

vesile olur ve padi aha onun hiçbir eyden anlamad  hâlde hükümet i lerinde söz

söyleyemeyecek, ak l dan lmayacak kadar yeteneksiz oldu unu gösterir. 70 numaral  f krada

ahmak, budala ama zengin birinin vali olma iste i, sadrazam n onu vali tayin etmesi ve bu

konuda ncili’den yard m istemesi, ncili’nin de bu adam n icab na bakmas  anlat r.

              ncili Çavu  padi ah n emriyle elçi olarak Fransa, ran gibi de ik ülkelere gider ya

da Osmanl ’ya gelen elçilere rehberlik eder. ncili Çavu  sadece yöneticilerin de il bu gelen

elçilerin de olumsuz yönlerini ele tirir ve kendilerini düzeltmelerini sa lar. Hatta elçi olarak

gitti i ülkelerdeki yöneticilere de haddini bildirir. 6 numaral  f krada fazla süslenmi  olan

Avusturya elçisine yapt n yanl  oldu unu çok güzel fark ettirir ve elçinin padi ah

huzuruna do ru düzgün ç kmas nda önemli rol oynar. 14 numaral  f krada ran ah

zenginli iyle övünmek amac yla her odada varm  havas  vermek için alt n mangal  saray n

bütün odalar nda gizlice gezdirtir. ncili Çavu  da bu durumu gösteri  merakl ah n yüzüne

vurmaktan geri kalmaz. 18 numaral  f krada ran’a yine elçi olarak gider ve ah n sormas

üzerine stanbul’un köpeklerinin bile Farsça konu tuklar  söyler. 24 numaral  f kran n

varyant nda da elçili i s ras nda ran ah ’n n iste i üzerine ncili bir e e kitap okutur. 16

numaral  f krada Fransa’ya Osmanl  elçisi olarak gönderilir. 17 numaral  f krada ncili rehberi

tayin edilen ran elçisinin mezhep ayr ndan dolay  dokundurmalar na kar  laf n alt nda

kalmaz. 54 numaral  f krada mübala ay  seven ran elçisine iyi bir ders verir.

              Kendisini be enmeyenlere, kendisine yap lan hakaretlere cevap vermesini bilir. 10

numaral  f krada nikâh ahidi oldu u arkada n kendisine kat r dedi ini duydu unda hiç

sinirlenmez, kendisinin ona vekâlet etti ini, arkada n kendi kat rl  ifade etti ini

söyleyerek zekâs  konu turur ve kendisine yap lan hakaretin cevab  da vermi  olur. 16

numaral  f krada kendisini k na bakarak küçümseyen Fransa kral na Osmanl lar n adama
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göre adam gönderdiklerini söyler ve krala cevab  verir. 72 numaral  f krada da kendisini

rahats z eden Yahudi eskiciyi unutamayaca  bir ekilde cezaland r.

              ncili, iyi bir nüktedan olmas n yan  s ra sava  aletlerini de çok iyi kullanan,

kendisini savunmay  bilen biridir. ncili Çavu  kar na ç kan e yalara pabuç b rakmaz.

Devlet düzenine ba  kald ran, toplumda istedi ini yapan, zorba ve zalim özellikleriyle tan nan

yalar ncili Çavu  f kralar na konu olmu tur. 11 numaral  f krada yolunu kesen Çivi adl

yaya yenilmez, yapt  hamleyle onu korkutup kaç rt r. 29 numaral  f krada kar na

kan haramileri ok atarak yener.

              ncili Çavu ’un saray n d nda da bir hayat  vard r. O nükteli ki ili iyle stanbul’da

tan nan biridir ve çevresindeki insanlarla iç içedir. Ço u zaman çevresindekilerin sorunlar

çözen toplumdan biridir. ncili, stanbul’a gelmeden önce köyünde yeti mi , daha sonra

stanbul’a gelerek padi ah n nedimi olmu tur. 36 numaral  f krada ncili’nin stanbul’a

gelmeden önce köyünde yolda rastlad  bir köylüyle aras nda geçen konu ma konu

edilmi tir. 52 numaral  f krada köyünden yeni gelen ve i siz olan ncili Çavu  ihtiyar bir

adam n evinde hizmetkâr olarak i e ba lar. ncili s k s k stanbul’un de ik yerlerini gezer,

toplumda olan olaylar  kaç rmaz, halk n aras na kar r, onlar n konu tuklar  dinler. 39

numaral  f krada meydandan geçerken dünyada hiç kimsenin yapamayaca  bir marifetim

vard r diyen bir adam görür ve kendisinin de adam n marifetini yapabilece ini söyler. 84

numaral  f krada da Macaristan’dan gelen ve bir aslanla gösteri yapan adam n yapt na hiç de

rmaz. 81 numaral  f krada yo urtçusu Ahmet’in evlenmesine yard m eder.

              ncili sadece saray erkân na de il halktan insanlara da oyunlar oynar, de ik olaylara

sebep olur, sonra da onun bu olaylar  sohbetlere konu olur. 43 numaral  f krada me hur al

tüccarlar ndan Karabet A a’ya bir oyun oynar. 44 numaral  f krada kay na bindi i kay kç

deli taklidi yaparak korkutur. 48 numaral  f krada kurban sürüleri aras nda dola rken

haz rcevap ve akac  bir kad nla girdi i söz düellosunda laf n alt nda kalmaz. 71 numaral

krada ncili, yumurta satan bir köylüye oyun oynar. 73 numaral  f krada ncili çar da

gördü ü bir fakire ayakkab  al r ve ona bir aka yapar.

              Osmanl  toplumunda o dönemde görülen aksakl lar ncili Çavu  f kralar nda inceden

inceye sezdirilir. 42 numaral  f kran n konusu doland kla, 76 numaral  f kran n konusu

ise yankesicilikle ilgilidir. 82 numaral  f krada ncili kad  olma merak na dü er ve kethüdan n

da yard yla bu konuda hiçbir bilgisi olmad  halde znik’e kad  olarak atan r. Bu f krada

Osmanl  bürokrasisinde görülen aksakl klar, bilgisi olmad  hâlde önemli mevkilere getirilen

ki iler ncili’nin ahsiyetinde dile getirilmekte ve ele tirilmektedir.
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               ncili toplumdaki bu aksakl klar , bozulmalar  da zekâs yla ve haz rcevapl yla

çözümler. Yap lan haks zl klarda daima ma dur taraf n yan nda olur. Dalkavuklar n,

doland lar n ve üçkâ tç lar n hakk ndan gelir. 41 numaral  f krada bakkal n haks zl kla

mahkemeye verdi i adama yard m eder. 49 numaral  f krada bir gencin sorununu halleder. 50

numaral  f krada uyuz hastal na yakalanan birine kafas ndan bir ilaç uydurur; ama adam

nihayetinde iyi olur. 55 numaral  f krada herkesi etraf na toplam , dünyada en âlim ki i

oldu unu söyleyen adam  sordu u sorularla rezil eder. 60 numaral  f krada kahvehane

gelene inden bahsedilir ve di er mü terileri rahats z eden birkaç ihtiyar esrarke e derslerini

verir.

              Avrupa’da içine eytan girmi  diye delilerin yak ld  bir dönemde Osmanl larda

Bimarhane ad  verilen ak l hastalar n tedavi edildikleri hastaneler bulunmaktayd . Bu

hastanelerde ak l hastalar n tedavisinde müzik, su sesi ve güzel kokudan yararlan lmaktayd .

Bunlardan özellikle II. Bayezid Bimarhanesi ilk defa az personelle yüksek rand man almay

amaçlayan merkezi sistemi ve gerekse o döneme göre çok ileri hatta 18 ve 19. yüzy llardaki

hastane yap lar na k tutacak kadar mükemmel olan havaland rma sistemini getirmesi

aç ndan ç r açm  nadide bir yap r (Terzio lu 1992: 163). te bu hastanelerde tedavi

gören ak l hastalar  da ncili Çavu  f kralar na konu olmu tur. 58 numaral  f krada ncili

Çavu  ak llanan deliler olup olmad  ara rmak üzere t marhaneye gönderilir. 59 numaral

krada ise ncili t marhaneye gitti inde bir delinin oyununa gelir ve tacize u rar. 53 numaral

krada ise minareye ç p müezzini a ya atmaya çal an bir deliyi ncili minareden indirir

ve müezzini kurtar r.

              ncili’nin kendi ki ili inden ve fiziki görünü ünden bahseden f kralar da mevcuttur.

ncili’nin çirkinli inin konu edildi i 56 numaral  f krada bir çocuk ncili gibi bir eytan

yapmas  için onu ç kr kç ya götürür. 83 numaral  f krada ncili’nin gereksiz yere para

harcaman n kar nda bir ki ili e sahip oldu unu içeren bir olay anlat r.

              ncili Çavu ’un yak n akrabalar  ve tan klar  f kralar n konusunu olu turmaktad r.

25 numaral  f kray ncili’nin memleketten gelen biraz saf ve bön olan karde inin

patavats zl n anlat ld  bir olay olu turmaktad r. 26 numaral  f krada da ncili karde ini

yeniçeri oca na yazd r ve f kradaki olay burada cereyan eder. 33 numaral  f krada ncili’nin

evlendi i ve kar n çok çirkin oldu u anlat r. 65 numaral  f krada ncili Çavu  büyük

annesine çok kötü bir aka yapar. 66 numaral  f kradaki olay n ba kahraman ncili’nin

köyünden gelen babas r. 67 numaral  f kran n konusu ise yeni i e ald  hizmetkâr n

ncili’ye ya att  olayd r.
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              ncili Çavu  f kralar nda â kl k gelene iyle ilgili bilgi verilir. 13 numaral  f krada bir

halk â ncili’nin ününü duyar ve onunla at mak için memleketinden stanbul’a gelir. Bu

krada at mak, ba lamak, çözmek gibi bu gelenekle ilgili kavramlardan, Tavukpazar ’ndaki

klar kahvehanelerinden bahsedilir.

              Osmanl  toplumunun hem e lenme hem de dinlenme mekân  olan kahvehaneler,

sosyal hayat n zenginle mesine katk  sa larken, birçok kültürel de erin aktar lmas na ve

ya at lmas na da hizmet etmi lerdir. stanbul’da ilk kahvehane Kanuni Sultan Süleyman

zaman nda aç lm r. Daha sonralar  bu mekânlarda birçok u ursuzun, isyanc n bir araya

gelerek devlet büyüklerini, devlet i lerini çeki tirmeleri nedeniyle IV. Murat’ n kahvehaneleri

kapatm , kahve ve tütün kullan  daha önce görülmemi  sertlikte cezaland rm r. Bu

yasak I. brahim dönemine kadar sürer ve bu dönemde sona erer. Kahvehaneler h zla

yay larak tekrar faaliyete geçer. Ço ald kça da çe itlenir. Çalg  kahvehaneler, esrar

kahvehaneleri, mahalle kahvehaneleri, tulumbac  kahvehaneleri, â k kahvehaneleri gibi

verilen hizmet ya da müdavimlerinin kimli ine göre adland rd  (www. maloji.net.tr). ncili

Çavu  f kralar nda Osmanl ’da bu kadar önemi olan kahvehanelerden ayr nt  bir ekilde

bahsedilir. 13 numaral  f krada â klar kahvehanesi, 52 numaral  f krada hizmetkârlar

kahvehanesi, 75 numaral  f krada ise esrarke  kahvehaneleri ve bu yerlerin nas l çal

anlat r. ncili’nin ya ad  dönemde yasaklanmas na ra men esrarke lik 60, 68, 75 numaral

kralarda konu olur. Örne in 75 numaral  f krada ncili Çavu  esrar n nas l çekildi ini merak

eder. Esrarke ler kahvehanesine gidip ö renir ve esrar çeker. Sonra da saraya gidip s zar. Bir

daha da böyle bir ey yapmamaya tövbe eder.

              Türk hamam kültürünü de f kralarda görmek mümkündür. Türk hamamlar  dört yan

çeviren i lemeli mermerden duvarlar  ve yüksek kubbeli yap yla sadece temizlenilen bir yer

de il, toplumsal hayat n vazgeçilmez bir yap r. 79 numaral  f krada ncili hamama gider

ve f kradaki olaylar burada gerçekle ir. 80 numaral  f krada ncili hamamc ya yard m eder.

              ncili Çavu ’un gördü ü rüyalar da f kralara konu olmu tur. 57 numaral  f krada

padi ah ncili Çavu ’a dünyada gördü ü en garip eyi sorunca o da gördü ü bir rüyas

anlat r. 64 numaral  f krada ncili dostlar yla sohbet ederken cinlerle ilgili olarak gördü ü bir

rüyay  anlat r.

              ncili Çavu ’un bir f kras nda (31) da onun ba kas n mal  habersizce almas  söz

konusudur. ncili Çavu aka amaçl  belki bu tür hareketlerde bulunabilir ama sonunda

ald  sahibine geri iade eder (23, 43). Bundan dolay  söz konusu bu f kra anlat  taraf ndan



70

ncili Çavu ’un ad na ba lanarak da anlat lm  olabilir. 31 numaral  f krada ncili bir salatal k

tarlas n kenar nda dinlenirken can  salatal k çeker. Bir tane salatal k kopar p yerken tarla

sahibine yakalan r. Suçu da e ine atarak dövülmekten kurtulur.

2. Ahlak ve Terbiyeyle lgili F kralar

ncili Çavu  f kralar nda ahlak ve terbiyeyle ilgili f kralar n konusunu ncili’nin

çapk nl , zamparal  ve ahlaks z ili kiler olu turmaktad r. F kralarda ncili Çavu ’un

ya ad  dönemde, toplumdaki ahlaks z ili kilerin geceleri gizlilikle yürütüldü ünden söz

edilir. Bu f kralar unlard r: (32, 77).

              Bu f kralardan birinde (32) ncili Çavu ’un hiç evlenmemi , bekâr ve irret olan bir

kad na gözü kay verir. Di erinde ise a üftelerden ve toplumda var olan bu kad n erkek

münasebetindeki ahlaks zl n nas l gerçekle ti inden söz edilmektedir. 77 numaral  f krada

zamparal k yapay m derken a üfte bir kad n tuza na dü er.

3. E itimle lgili F kralar

              E itim konusunun i lendi i f kralar unlard r: (25, 26, 66).

              25 ve 26 numaral  f kralarda karde ini e itmeye çal r ve böylece karde ini bir i e

koymay  hedefler. 66 numaral  f krada ise saf ve temiz bir köylü olan babas na padi ah n

huzurunda nas l davran lmas  gerekti ini ö retmeye çal r. 78 numaral  f krada ncili

memleketinden gelen bir gencin konu mas  düzeltmeye, ona nas l konu ulaca

retmeye çal r ama bunu ba aramaz.

              ncili Çavu  cahilli in, bilgisizli in kar ndad r. Yeteneksiz ve e itimsiz idarecilere

dersini verir. 63 numaral  f krada ncili ak ls z ve idarecilikte iktidar sahibi olmayan k zlar

as  rezil eder. 70 numaral  f krada ahmak, budala birinin s rf zenginli i sayesinde vali

olmas  ve ncili Çavu ’un bu adama haddini bildirmesi söz konusudur. Bir f kras nda da

bilgisiz ki ilerin i  ba na geçirilmesi ncili Çavu ’un ki ili inde ele tirilmi tir. 82 numaral

krada ncili hiçbir bilgisi olmad  halde znik’e kad  olarak atan r ve ba na gelenler bu

kran n konusunu olu turur.

4. nançla lgili F kralar

              ncili Çavu  f kralar nda bu gruba (27, 28, 48, 74 ve 85) numaral  f kralar

girmektedir.

              ncili Çavu  inanc  tam bir ki idir. Her eyi Tanr ’dan beklemez. Bunun yanl

oldu unu vurgular. 28 numaral  f krada f rt nal  bir havada yolculuk yapan ncili “Elem
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çekmeyin, Tanr  büyük!” diyen kaptana “Tanr  büyük ama kay k küçük!” cevab  verir. ncili

bu cevab yla takdirden önce tedbirin olmas  gerekti ini vurgular.

              ncili Çavu  kimi zaman da ba na gelenleri Allah’a havale eder ve onun adaletini

göstermesini bekler. 74 numaral  f krada bakkal paras n üstünü vermeyince f nc ya ald

ekme in paras  ödeyemez ve Allah’a seslenir. Böylece zor durumda kalm  insanlar n ruh

hâlini yans r.

              Kurban Bayram , Arife Günü gibi dini bayram ve günleri, dini toplant lar , abdest ve

namaz gibi dini kavramlar  ve camileri f kralarda görebilmekteyiz. 17 numaral  f krada

abdestten ve mezhep ayr ndan; 48 ve 87 numaral  f kralarda kurban bayram ndan söz

edilmektedir. 85 numaral  f krada padi ah n da bulundu u bir toplant da bir hocan n vaaz

verdi i, ama ncili Çavu ’un bu vaaz  be enmedi i ve ele tirdi i anlat r. (27 ve 57) numaral

kralarda Fatih Camisi’nin, (41 ve 53) numaral  f kralarda Süleymaniye Camisi’nin ve yine

41 numaral  f krada Ayasofya’n n adlar  geçmektedir. 27 numaral  f krada ise Fatih Camisi’ne

gidip namaz k lar.
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B. EK L BAKIMINDAN

1. Dil ve Üslup

              ncili Çavu  f kralar n dili halk n konu tu u dilin bütün inceliklerini yans r. Saray

ve çevresini ele tirme yetkisine sahip olamayan halk ncili Çavu ’u çok sevmi  ve onun

ahsiyetinde saray ve çevresini alayl  bir dille ele tirmi tir. Halk n ürünü olan bu f kralarda

do al olarak dil de halk n kulland  aç k, anla r, canl  bir konu ma dilidir. F kralar n

anlat  da bu nedenle aç k, anla r, k sa ve özlü, gerçekçi ve sadedir. F kralarda kullan lan

kelimeler halk n kulland  ve anlam  bildi i kelimelerdir. Anla lmas  zor olan kelimeler

kralarda görülmez. Cümleler sade ve anla rd r. Karma k ve anla lmayan ifadeler ncili

Çavu  f kralar nda bulunmaz. F kralarda nükteli bir söyleyi , kar kl  konu malarla kurulu

hareketli ve canl  bir üslup hâkimdir. Kar kl  konu malar f kralarda canl  ve hareketlili i

sa lar ve üslubu tamamlar. Kar kl  konu malar da genellikle yar m kalm  cümlelerden

olu ur. Bu da konu ma dilinin canl n bir göstergesidir. K saca ncili Çavu  f kralar nda

konu ma diline dayal  bir üslup havas  görülmektedir.

              F kralarda günümüzde kullan lmayan, ncili Çavu ’un ya ad  döneme has baz

kelimeler de yer almaktad r. Mesela (11 ve 29) numaral  f kralarda harbe, m zrak gibi

kelimeler yer almaktad r.

              ncili Çavu  f kralar nda ba ta ncili Çavu  olmak üzere kahramanlar ki iliklerine

uygun olarak konu turulur. Bütün konu malar ele tirilen konunun, gerçe in ortaya ç kmas

sa layacak bir ekilde yap r. Kar kl  konu malarda özellikle ncili Çavu ’un ince zekâs ,

haz rcevapl  ve yanl klar  alayc  bir dille ele tirmesi göze çarpar. Konu ma dilinin bütün

inceliklerinden yararlan r. Kahramanlar n konu malar  gerçekçi, akla ve mant a uygundur.

              ncili Çavu  f kralar nda cümlelere dilbilgisi aç ndan incelendi inde her türlü cümle

yap  var olmakla birlikte; olay örgüsünün konu ma diliyle verilmesi sebebiyle daha çok

basit fiil cümleleri, soru cümleleri ve emir cümlelerini görürüz. Soru ve emir cümleleriyle

kar kl  konu malar verilmekte, basit fiil cümleleriyle olaylar anlat lmaktad r.

              Sonuç olarak f kralar nda halk n konu ma dilinin bütün özelliklerini ta yan bir dil ve

üslup kullan lm r.
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2. Kompozisyon Özellikleri

              ncili Çavu  f kralar  kompozisyon olarak türün özelliklerini ta r. F kralarda

genellikle bir olay vard r. Olaylar n anlat nda kar kl  konu malar hâkimdir. F kralar da

di er anlatmaya ba  türlerde oldu u gibi giri , geli me ve sonuç bölümlerini içerir. Giri

bölümünde olay n geçti i yer, zaman ve ki iler tan r. Geli me bölümünde ah slar n

tart  durum, tutum, zihniyet yer al r. Sonuç bölümünde ise hüküm verilir. Bu yönüyle

kralar hikâye türüne yakla r.

              ncili Çavu  f kralar nda baz lar  d nda genellikle bir olay vard r. Baz  f kralarda (1,

3, 5, 21, 41, 42, 43, 59, 70, 81, 82) birden çok olay yer al r, baz  f kralarda ise anlat  ayr nt

bilgi verir. Bu f kralar di erlerine göre daha uzundur. Üzerinde çal z 87 f kradan 27’si

böyledir. Bu f kralar unlard r: (11, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 60, 61,

63, 66, 67, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 83).  Uzun metinli f kralar hikâye türüymü  gibi

görünürler. F kralar n uzun olmas  ve olay say n artmas  verilmek istenen mesaj n, dersin

ve nüktenin daha iyi anla lmas  sa lamak amac nda oldu u içindir. Mekân ve ki i say n

fazla olmas , olaylar zincirinin geni lemesi f kra türünün kurallar  içinde gerçekle ir. Bu

nedenle de olay zincirindeki, ki i ve mekân say ndaki art  ve geni leme f kran n genel

kurallar  de tirmez.

              ncili Çavu  tarihte ya am  bir ahsiyet oldu u için onun hayat  etraf nda te ekkül

eden f kralardaki olaylar da gerçekte ya anm  ya da ya anmas  mümkün olaylard r. Yani

olaylar hayali de il gerçekçidir. ncili Çavu ’un mensubu oldu u Osmanl  Devleti’nin toplum

yap , yönetimini, kültürel özelliklerini, yasaklar , o dönem insanlar n ya ay  tarz

sacas  Osmanl  Devleti’yle ilgili her türlü özelli i bulabilmekteyiz.

              ncili Çavu  f kralar ndaki olaylar üçüncü tekil ki inin a ndan anlat r. F kralarda

gözlemci bak  aç  vard r. Baz  f kralarda anlat  olay n ba nda, ortas nda ya da sonunda

olaya müdahale eder, araya girer ve bilgi verir. Anlat n bu ekilde bilgi verdi i ya da

kendisinin konu tu u f kralar unlard r: (2, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 27, 29, 34, 41, 43, 45,

46, 47, 50, 51, 52, 60, 63, 64, 70, 75, 78, 82). Bunlardan birini örnek olarak verirsek 13

numaral  f kran n ba nda anlat  â kl k gelene i ve â klar kahvehaneleriyle ilgili bilgi

verir.

              ncili Çavu  f kralar nda ncili Çavu ’un rüyas nda gördükleri de konu olmu tur.

kralardaki olaylar gerçekçi ve ki iler canl  olmas na ra men rüyalara ba vurulmas n

nedeni verilmek istenen mesaj n daha iyi anlat lmas  dü üncesidir (5, 22, 57, 64).
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              ncili Çavu  f kralar nda ince bir zekâ, alayc  bir nükte ve haz rcevapl k göze

çarpar. Bunlar f kralardaki mizah  olu turur. Saray ve çevresindeki olumsuzluklar, toplumdaki

aksakl klar, halk n söylemeye cesaret edemedi i konular ve ncili Çavu ’un padi ah n nedimi

olmas  sebebiyle padi ah  e lendirmek amac yla anlatt  ya da ba ndan geçmi  gibi

göstererek irticalen söyledi i olaylar bu mizah kalkan yla birlikte f kralarda temel çat may

olu turur. F kralarda tez ve antitez olmak üzere iki dü ünce vard r. F kran n sonunda ncili

savundu u tezi ortaya koyar ve verilmek istenen ders okuyucuya ula r. ncili Çavu  hem

güldürür, hem de güldürürken dü ündürür.

              Sonuç olarak ncili Çavu  f kralar nda kompozisyonu; türün genelinde oldu u gibi

olay, olay  gerçekle tiren ki iler, olay n gerçekle ti i zaman ve mekânla nüktenin verilmesine

yard mc  di er unsurlar n olu turdu u kanaatindeyiz.
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C. NC  ÇAVU  FIKRALARINDA AHISLAR KADROSU

1. nsanlar

ncili Çavu  f kralar nda en önemli ve en kalabal k gruptur. Padi ahlar, sadrazamlar,

elçiler, imamlar ve daha birçok kahraman bu gruba girmektedir. Bu kahramanlar

gösterdikleri özelliklere göre s fland rd k.

a. Devlet Adamlar  ve dareciler

Bu bölümde padi ahlar ba ta olmak üzere vezirler, valiler, silahtar a as  k zlar a as

yer almaktad r. Padi ah, ah ve krallar  hükümdarlar ba  alt nda vermeyi uygun bulduk.

aa. Padi ahlar: Osmanl mparatorlu u’nda devlet ba kan na verilen unvand r (TDK

Türkçe Sözlük: C 2, 1752). ncili Çavu  F kralar n 41’inde padi ahlarla kar la r. Bunlar

Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, Deli brahim Pa a gibi Osmanl  padi ahlar , Avusturya,

Fransa gibi yabanc  ülkelerin krallar  ve adlar  verilmeden yer alan padi ahlard r. Bu adlar

belirtilmeyen padi ahlar , ncili Çavu ’un padi ah n nedimi (yani yak n dostu, sohbet

arkada ) olmas  sebebiyle “Osmanl  padi ah ” olarak ele al p inceledik. F kralar n 31’inde

ads z padi ahlar esas veya dolayl  rollerde kar za ç kar. Adlar  belli olan ve ads z olup

Osmanl  padi ah  sayd z padi ahlar  s ras yla öyle inceledik:

Kanuni Sultan Süleyman:  1495’te babas  Yavuz Sultan Selim’in valili ini yapt

Trabzon’da do du. Emsali görülmemi  bir terbiye ve tahsil ile yeti ti. 26 ya nda padi ah

oldu. Devri Türk hâkimiyetinin kemale ula , devlet s rlar n üç k taya hükmetti i bir

devir olmu tur. Osmanl n en büyüklerinden birisi olan muhte em padi ah 1566’da sava

meydan nda vefat etti. Süleymaniye Camii avlusundaki türbesinde gömülüdür. 46 y l

padi ahl k yapt . Büyük bir devlet adam  ve ünlü bir airdi (Dedeo lu 1981: 51).

Avrupal lar n Muhte em Süleyman dedikleri padi ah (6, 21, 22, 23) numaral  f kralarda geçer.

6 numaral  f krada Kanuni Sultan Süleyman stanbul’a gelen Avusturya elçisinin a

derecede süslü hâlini be enmez.

21 numaral  f krada Kanuni Sultan Süleyman çok ya lanan ba  nedimi T flî’ye yeni bir

nedim bulmas  emreder.

22 numaral  f krada T flî, ncili’yi Kanuni Sultan Süleyman’ n huzurunda iken küçük

dü ürmeye çal r.

23 numaral  f krada Kanuni Sultan Süleyman’dan ncili Çavu ’a Sadrazam brahim

Pa a’y  bir oyuna getirmesini ferman buyururken bahsedilir.
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II. Selim: 1524’te do du. 1556’da tahta geçti. Devrinde kom u devletlerle bar

antla malar  imzaland . K br s tamamen fethedildi. nebaht  yenilgisinde sonra Osmanl

donanmas  güçlendirildi. Padi ah n ad  ta yan Selimiye Cami bu devirde in a

edildi.1574’te vefat etti. Dedesi Yavuz gibi ancak sekiz sene padi ahl k yapt . Ayasofya’daki

türbesine gömülmü tür (Dedeo lu 1981: 53). Babas  gibi air bir padi ah olan II. Selim (24,

86) numaral  f kralarda geçer.

24 numaral  f krada II. Selim k zd  vezirlerden birine ah rlardaki e eklerden birini

okutma cezas  verir.

86 numaral  f krada ncili’ye kendisine nas l bir “billah”l  lakap tak labilece ini

sorarken II. Selim’in varl yla kar la z.

Yabanc  padi ahlar: F kralarda Osmanl  padi ahlar n d nda ran ahlar , Fransa

ve Avusturya krallar ndan söz edilmektedir. 3 f krada ran ahlar , bir f krada Fransa kral , bir

krada da Avusturya kral  görülür.

ah Abbas: ran ah  olan bu ki i (14, 18, 24, 89) numaral  f kralarda geçer.

14 numaral  f krada ah Abbas, ran elçili i s ras nda ncili Çavu  ve arkada lar na

zenginli ini ve saray n ihti am  gösterip övünmek ister. Bunun için de Türk elçilik heyeti

saray  gezerken k ymetli ta larla süslenmi  bir mangal  saray n bütün odalar nda gezdirtir.

Böylece saray n bütün odalar nda böyle k ymetli mangallar bulundu u izlenimi verilmeye

çal r.

18 numaral  f krada ncili Çavu  yine elçi olarak ran’a gitti inde, ah Abbas ncili’ye

stanbul’da Farsça bilenlerin olup olmad  sorar.

24 numaral  f kran n varyant nda ah Abbas ncili’ye okuyan bir e ek görmeyi

istedi ini söyler.

89 numaral  f krada ise ran ahlar ndan ah smail elçili i s ras nda ncili Çavu ’a

bozuk yumurtayla yap lm  bir yemek ikram edilmesini ferman buyurur.

Fransa Kral : 16 numaral  f krada Fransa kral , Osmanl  elçisi olarak gönderilen

ncili Çavu ’u kara kuru k na bakarak küçümser.

Avusturya Kral : 6 numaral  f krada Avusturya kral  Kanuni Sultan Süleyman’a

gönderdi i elçiye talimatlar verir.

Ads z padi ahlar: Yukar da da belirtti imiz gibi Osmanl  padi ah  olarak kabul

etti imiz bu padi ahlar (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 30, 34, 37, 38, 40, 57, 59, 61, 66, 67,

68, 69, 75, 81, 85) numaral  f kralarda geçer.

1 numaral  f krada padi ah ncili’ye çok ya land  söyler. Ondan kendisinin yerini

tutabilecek birini bulup getirmesini ister.
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2 numaral  f krada ncili bedava geçinen üç ki iyi söyleyerek padi ah  güldürür.

Böylece sinirli olan padi ah  sakinle tirir.

3 numaral  f krada da padi ah çok sinirlenir. Onu sakinle tirme i i yine ncili’ye dü er.

5 numaral  f krada ncili Çavu ’un padi ah taraf ndan özel bir görevle ran ah n

yan na gönderildi inden ve dönü te Konya’n n bir köyünde imam n evinde misafir

oldu undan söz edilir. ncili bu imam  padi ah n huzuruna ç kar r. Padi ah da imam

kendisine nedim tayin eder.

7 numaral  f krada padi ah ncili’den “Özrü kabahatinden büyük” sözünü aç klamas

ister.

8 numaral  f krada padi ah, ncili’ye alt n bir saat hediye eder.

9 numaral  f krada padi ah ncili’nin maa na zam yapar.

12 numaral  f krada ncili padi ah  e lendirmek için taklitler yapar.

15 numaral  f krada ncili Çavu  padi ah  k zd r. Padi ah onu kovar. ncili nereye

gidece ini sorunca, padi ah ne yere ne de gö e gitmemesini emreder. ncili de bunun üzerine

bir a aca hamak kurar ve onun üzerinde oturur. Bunu ö renen padi ah ncili’yi affeder.

19 numaral  f krada padi ah ncili’ye bir Arap at  hediye eder.

20 numaral  f krada ncili padi aha a r bir nükte yapar. Padi ah buna çok k zar ve

ncili Çavu ’u kovar.

30 numaral  f krada ncili Çavu  ile padi ah Kâ thane civar nda dola maya ç karlar.

34 numaral  f krada ncili Çavu  padi aha bir tatl  yapar.

37 numaral  f krada padi ah ncili’ye kelime oyunu yaparak sorular sorar. ncili de bu

sorular n hepsini zekice yan tlar.

38 numaral  f krada padi ah ncili Çavu ’a saray erkân  hakk nda ne dü ündü ünü ve

kimleri neye benzetti ini sorar.

40 numaral  f krada padi ah ncili’yi özel bir görevle eyalet beylerinden birinin yan na

gönderir.

57 numaral  f krada ncili padi aha gördü ü rüyay  anlat r.

59 numaral  f krada padi ah ncili’den ba ndan geçen bir olay  anlatmas  ister.

61 numaral  f krada padi ah, ncili’ye k zlar a as n neden sürekli onun aleyhinde

konu tu unu sorar.

66 numaral  f krada padi ah ncili’nin ta radan gelen babas  ve karde ini saraya

yeme e davet eder.
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67 numaral  f krada padi ah ncili’nin Urfal  hizmetkâr  Mehmet A a’n n ona neler

yapt  ö renir. ncili de ba na gelenleri padi aha anlat r. Böylece padi ah  pek çok

güldürür.

68 numaral  f krada padi ah ncili’den dillere destan olacak, daima anlat lacak bir ey

yapmas  ister. Bunun üzerine ncili yeniçeri a as na durumu anlat r. Onun yard yla

ihtiyar tiryakilerden olu an bir bölük olu turur. Bunlar  Kâ thane’de derenin kenar nda

toplar. Padi ah n oraya gelmesini ister. Tiryaki bölü ünü gizlice izleyen padi ah çok e lenir.

69 numaral  f krada padi ah tebdili k yafet ncili ile birlikte dola maya ç kar.

75 numaral  f krada ncili esrar içti i için sarayda odas n önünde tuhaf hareketlerde

bulunur. Onun bu hâlini görenler padi aha haber verirler. Padi ah da ncili’ye ac r ve üzülür,

tedavi edilmesi emrini verir. Esrar içti i anla lan ncili ay nca padi aha tecrübe için esrar

içti ini ve bir daha böyle bir münasebetsizlik yapmayaca  söyler. ncili’nin bu durumu

padi ah  pek çok güldürür.

81 numaral  f krada padi ah n ncili’nin yo urtçusuna oynad  oyunu ö rendi inden,

bu oyundan çok ho land ndan ve yo urtçuya da ihsanlarda bulundu undan bahsedilir.

85 numaral  f krada T flî padi ah n bulundu u bir toplant da vaaz vermesi için bir

hoca getirir.

Görüldü ü gibi ncili Çavu  ile padi ahlar hep yan yanad r. Padi ahlar n ncili Çavu

kralar n ah s kadrosunda önemli bir yeri vard r.

ab. Padi ah Yak nlar : Padi ah yak nlar ndan sadece Kanuni Sultan Süleyman’ n

han  Hürrem Sultan’ n ad  geçer.

Hürrem Sultan: Bir f krada görülür.

23 numaral  f krada ncili Çavu , Kanuni Sultan Süleyman’ n emriyle Sadrazam

brahim Pa a’ya bir oyun oynarken Hürrem Sultan’ n alc na bir dolap çevirir. Hürrem

Sultan da alc n ba na gelenleri sadrazamdan bilip sinirlenir. Durumu Kanuni Sultan

Süleyman’a anlat r. Padi ah çok sinirlenir, sadrazam  huzuruna ça rt r. ncili de oradad r ve

padi aha olup bitenleri anlat p sadrazama bir oyun oynad  söyler. Padi ah da Hürrem

Sultan da sadrazam da p kal rlar.

ac. Sadrazam (Veziriazam): Ba  vezir ba vekil demektir. Osmanl lar n ilk

zamanlar nda bir tane olan vezir sonralar  ço al nca birinci vezire büyük vezir anlam na gelen

veziriazam unvan  kullan lm , daha sonra Kanuni Sultan Süleyman zaman nda sadrazam

denilmeye ba lanm r. Osmanl ’n n sona ermesiyle sadrazaml kta son bulmu tur (Pakal n

1983: C 3, 590).
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ncili Çavu  f kralar nda üç yerde sadrazam geçmektedir. Bunlardan birinin ad  belli

de ildir, di er ikisi ise Sadrazam brahim Pa a’d r.

Sadrazam brahim Pa a: ki yerde geçmektedir.

6 numaral  f krada Avusturya kral , elçisine Türklerin ihti am ndan, servetinden

bahsederken Sadrazam brahim Pa a’n n çok zengin oldu unu vurgular.

23 numaral  f krada Kanuni Sultan Süleyman, ncili’den Sadrazam brahim Pa a’ya

bir aka yapmas  ister.

Ads z sadrazam: 70 numaral  f krada sadrazam, vali olmak isteyen budala ve zengin

birini ncili’nin dan manl nda vali tayin eder.

ad. Vezirler: (12, 24, 35, 51) numaral  f kralar n ah s kadrosunda yer almaktad r.

12 numaral  f krada ncili’nin vezirlerden birinin taklidini yapt ndan bahsedilir.

24 numaral  f krada vezirlerden biri II. Selim’i çok k zd r.

35 numaral  f krada zalimli iyle tan nan bir vezirden söz edilir..

51 numaral  f krada ncili’nin padi ah n nedimi olmadan önce vezirlerden birinin

nedimi oldu u anlat r.

ae. K zlar A as  (Harem A as ): Sarayda kad nlara ait olan haremi idare etmekle

görevli saray memurlar n büyüklerinden birinin unvan r (Pakal n 1983 c 2: 279). Sarayda

sadrazam ve eyhülislamdan sonra en yetkili ki idir. “Darüssade a as ” da denilen k zlar

as , ncili Çavu  f kralar nda 5 yerde geçmektedir. K zlar a alar ndan en çok Cafer A a’n n

ad  geçer. F kralarda ad  geçen bu ki inin Kanuni Sultan Süleyman zaman nda k zlar a as

olan ve1557’de vefat eden Cafer A a (Sicilli Osmanî c. 2: 378) oldu u kanaatindeyiz.

21 numaral  f krada Kanuni Sultan Süleyman k zlar a as  ça r ve ncili’yi hemen

falakaya yat rmalar  emreder.

61 numaral  f krada ncili valiye bir tavsiye mektubu yazd rmak için k zlar a as  Cafer

a’dan yard m ister.

62 numaral  f krada ncili, k zlar a as  Cafer A a’y  ziyarete gider. K zlar a as n

ba nda yelpazeyle sivrisinekleri kovalamaya ba lar. Bu s rada içeriye giren vezire de mars k

üflüyorum der.

63 numaral  f krada ncili Çavu , görevi olmad  hâlde hükümet i lerine müdahale

eden ve padi ah n gözünden bir türlü dü meyen k zlar a as  Cafer A a’y  kabak saz yla bir

güzel oynat r.

87 numaral  f krada ncili harem a as yla birlikte Kurban Bayram  öncesi saraya

kurbanl k koyun almak için görevlendirilir.



80

af. Yeniçeri A as : Yeniçeri a as , Osmanl larda yeniçeri oca n ve acemi oca n

bütün i lerinden sorumlu (Pakal n 1983 c. 3: 624) olan ve ba kentin güvenli i, saray n

korunmas , esnaf n denetlenmesi gibi görevleri bulunan yeniçeri oca n en rütbeli askeri,

günümüzün orgeneralidir. Yeniçeri a as  bir f krada geçer.

26 numaral  f krada ncili’nin saf karde i verdi i cevaplarla yeniçeri a as  çok

sinirlendirir.

ag. Silahtar A a: Osmanl mparatorlu u’nda silahtar a a padi ah n yak nda

bulunan, törenlerde padi ah n k lc  ta yan (Pakal n 1983 c. 3: 221), onu korumakla görevli

ve yetkileri çok fazla olan saray n yüksek memurlar ndan biridir. Silahtar a a, ncili Çavu

kralar nda 38 numaral  f krada geçer. Bu f krada ncili Çavu  silahtar a adan onu ay ya

benzetti i için bir tekme yer ve iki ay kendisine gelemez.

ah. Eyalet Beyi, Vali: Anlat , eyalet beyi yerine günümüzdeki kar , vali

sözcü ünü kullanmay  tercih etmi tir görü ündeyiz. (40) numaral  f krada eyalet beyi, (4, 11,

45, 49) numaral  f kralarda ise vali olarak geçmektedir.

4 numaral  f krada halk kad dan ikâyetçidir. Vali de kad n rü vet orta r. Bu

nedenle halk kad dan kurtulamam r. Ancak ncili valinin kar na ç kar ve sorunu zekice

halleder. Vali kad  ba ka bir yere göndermek zorunda kal r.

11 numaral  f krada ncili Çavu ’un gençken bir eyalet valisinin mahiyetinde

bulundu undan bahsedilir.

40 numaral  f krada ncili Çavu  padi ah n emriyle cahil despot biri olan eyalet

beyinin yan na gider ve ona güzel bir ders verir.

45 numaral  f krada ncili Çavu ’un padi ah n nedimi olmadan önce eyalet valilerinin

birinin nedimi oldu u ve bu valiye güzel bir ders verdi i anlat r.

49 numaral  f krada padi ah ncili’yi eyalet valilerinden birinin yan na özel bir görevle

gönderir. Bu f krada ncili gitti i yerde kendisinden yard m isteyen gencin sorununu çözmek

için düzenledi i ziyafete valiyi de ça r.

. Kad : Osmanl ’da Tanzimat’a kadar her türlü davaya bakan, Tanzimat’tan Medeni

Kanun’a kadar da yaln z evlenme, bo anma gibi davalara bakan mahkeme ba kan  (Türkçe

Sözlük C 2: 1148) anlam ndaki bu günümüzdeki hâkimlerin geçmi teki kar  olan kad lar

bir f krada geçmektedir.

4 numaral  f krada ncili, Bursa’n n ( imdi Bilecik’in) Sö üt kasabas na gider. Burada

halk n rü vet yiyen kad dan ikâyetçi oldu unu görür. ncili halkla birlikte valiye gider.

Kad  valiye ikâyet edeceklerinde vali kimse bir ey söylemeden kad n meziyetlerini

saymaya ba lar. Çünkü vali de kad n rü vet orta r. Bu durumu gören ncili zekâs
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kullan r ve bu kadar iyi kad dan ba ka ehirler de faydalans n der. Vali de bunun üzerine

kad  ba ka bir yere gönderir.

ai. Hâkim: Anlat  kad  sözcü ü yerine günümüzde kullan lan hâkimi tercih etmi tir

görü ündeyiz. Çünkü ncili Çavu ’un ya ad  dönemde kad lar günümüz hâkimlerinin

görevlerini yapmaktayd lar. ki f krada hâkim kar za ç kar.

41 numaral  f krada ncili, Fatih kahvehanelerinin birinde kar la  bir adama

yard m eder. Kendisini ayaküstü doland rmaya çal an bakkal taraf ndan mahkemeye verilen

bu adam ncili’nin yard yla kurtulur. Hâkim bakkal n haks z oldu una, adam n da beraat na

karar verir.

49 numaral  f krada ncili kendisinden yard m isteyen bir gencin sorununu çözmek

için valiyi, hâkimi ve di er ileri gelenleri verdi i ziyafette bir araya getirir.

ak. Müba ir: Mahkemelerde duru maya girecekleri ve tan klar  ça ran bu görevli bir

yerde geçmektedir.

41 numaral  f krada hâkim müba ir göndererek ncili Çavu ’u mahkemeye ça rt r.

al. Kethüda: Büyük devlet adamlar yla zenginlerin i lerini gören ki ilere denir

(Pakal n 1983 c. 2: 251). ki f krada görülür.

43 numaral  f krada ncili alc  Karabet A a’ya oyun oynarken kethüdan n yan na

gider.

82 numaral  f krada ncili kethüdaya kad  olmak istedi ini ancak ilim bilmedi ini

söyler. Kethüda da ncili’ye nas l kad k edece ini anlat r. eyhülislam n ncili’yi znik’e

kad  olarak atamas  sa lar.

an. Elçi: Üç yerde geçmektedir.

6 numaral  f krada padi ah n ho lanmayaca  kadar süslü Avusturya elçisi, ncili’nin

verdi i dersle yapt n yanl  oldu unu anlar.

17 numaral  f krada ncili ran’dan gelen bir elçiye rehber tayin edilir.

54 numaral  f krada ran’dan stanbul’a özel bir görevle gelen elçiye ncili iyi bir ders

verir.

ao. Rehberler: Bir f krada rehberlerle kar la maktay z.

14 numaral  f krada rehberler, ncili Çavu  ile beraberindeki Türk elçilik heyetine ah

Abbas’ n saray  gezdirirler.

aö. Devlet Büyükleri, Devletin leri Gelenleri, Saray Adamlar : Devlet

yönetimindeki bu ki iler dört yerde geçmektedir.

15 numaral  f krada saray adamlar  padi ah n emriyle ncili’yi ararlar.
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42 numaral  f krada devlet büyüklerinden biri ncili’ye doland lman n nas l bir ey

oldu unu ve bir insan n nas l doland ld  sorar.  Doland lar n nas l insanlar oldu unu

sorar ve kendisine bir doland  göstermesini ondan ister.

46 numaral  f krada ncili Çavu  çok cimri birine taz  yerine çoban köpe i getirir.

Böylece devletin ileri gelenlerinden olan bu ki inin cimrili ini yüzüne vurur.

47 numaral  f krada ncili’nin ölümden ve hastal ktan çok korkan devletin ileri

gelenlerinden biriyle olan ili kisi konu edilir.

ap. Karakol Kumandan : Bir f krada geçmektedir.

77 numaral  f krada sokakta gecelik entarisi ile yakalanan ncili karakol kumandan n

kar na ç kar r. Kumandan onu affeder ve bir daha böyle yakalanmamas  söyler.

ar. Bekçiler: Bir yerde, yine ayn  f krada geçmektedir. 77 numaral  f krada stanbul’a

yeni gelmi  olan ncili, gençli inin de vermi  oldu u tecrübesizlikle bir a üfteye tak r.

Hovardal k edeyim derken sokak ortas nda yal n ayak ba kabak gecelik entariyle kalakal r.

Bu durumdayken Bekçiler taraf ndan yakalan r ve karakola götürülür.

as. T flî: As l ad  Trabzonlu T flî Ahmet Çelebi’dir. 17. Yüzy n en önemli

meddahlar ndan biridir. Ayn  zaman da döneminin ileri gelen airlerindendir. Abdülaziz

Efendi ad nda birinin o ludur. Daha çocuk say lacak ya ta iirler yazd  için kendisine T flî

denmi tir. IV. Murat’ n nedimi olmu , kendi yaratt  ve gerçek ya amda görüp duydu u

olaylar  kendi ba ndan geçmi  gibi anlatt  hikâyeleriyle tan nm r. T flî, H. 1071 (M.

1660) y nda ölmü , mezar  Silivrikap  d ndad r (Nutku 1997: 26-27).

flî, ncili Çavu  f kralar nda üç yerde görülür:

21 numaral  f krada T flî’nin Kanuni Sultan Süleyman’ n ba  nedimi oldu undan söz

edilir. Padi ah T flî’ye ehzadelerine akran olacak bir nedim bulmas  söyler.

22 numaral  f krada T flî’nin elli sopadan sonra ncili’ye kafay  takt ndan ve onunla

ra ndan söz edilir.

85 numaral  f krada T flî, padi ah n huzurunda vaaz vermek üzere bir hoca getirir.

Vaaz bitince de hocay  övmeye ba lar. Bunun üzerine ncili zaten k zg n oldu u T flî’ye

hemen cevab  verir.
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b. ncili Çavu ’un Yak n Çevresi

ba. Ailesi

kralarda ncili Çavu ’un yak n akrabalar ndan annesi, babas , karde i, büyükannesi ve e i

görülür. Ancak ncili’nin yak n akrabalar n ne adlar  ne de kimlikleriyle ilgili bilgi yoktur.

ncili’nin f kralarda sözü edilen akrabalar unlard r:

Annesi: ncili’nin annesinden bir f krada söz edilir.

65 numaral  f krada ncili’nin çocuklu unda büyükannesine bir muziplik yaparken

annesinin mutfakta oldu undan bahsedilir.

Babas : (21, 65, 66) numaral  f kralarda geçer.

              21 numaral  f krada Kanuni Sultan Süleyman’ n ba  nedimi T flî, ncili Çavu ’u

ke feder. ncili, anne babas yla vedala p stanbul’a gider.

              65 numaral  f krada ncili’nin büyükannesine yapt  muziplik yüzünden babas ndan

iyi bir dayak yedi inden söz edilir.

              66 numaral  f krada memleketinden ncili’nin babas n stanbul’a geldi inden ve

ncili’nin ta radan geldikleri için adap kurallar  bilmemeleri nedeniyle bunu padi ahtan

saklad ndan bahsedilir. ncili’nin babas yla karde inin geldi ini bir ekilde duyan padi ah n

onlar  yeme e davet emesi, ncili’nin babas  padi ah n kar nda nas l davranaca

konusunda tembih etmesi ve yemekte geli en olaylar anlat r.

              Karde i: Üç yerde görülür.

              25 numaral  f krada ncili Çavu ’un memleketten saf ve bön olan karde inin yan na

geldi inden ve ncili’nin onu e itmeye çal ndan bahsedilir.

              26 numaral  f krada ise ncili karde ini yeniçeri oca na yazd r.

              66 numaral  f krada ncili’nin memleketinden gelen karde inden bahsedilir.

Büyükannesi: 65 numaral  f krada ncili’nin büyük validesi eklinde geçer. F krada

ncili’nin çocukken çok muzip oldu u bilgisi verilir. Sonra da ncili’nin büyükannesine

yapt  muziplik anlat r.

i (Kar ): ncili’nin e i iki f krada geçer.

              33 numaral  f krada ncili Çavu ’un evlendi inden ve evlendi i han n çok çirkin

oldu undan bahsedilir.

              76 numaral  f krada ncili’nin kar ndan söz edilir.
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bb. ncili Çavu ’un Arkada lar , Dostlar

              Ailesinde oldu u gibi f kralarda geçen ncili Çavu ’un arkada lar n da kim

olduklar  bilinmez. Arkada lar ndan dostlar ndan dört f krada bahsedilir.

              10 numaral  f krada ncil Çavu ’un sürekli evlenip bo anan bir ahbab ndan

bahsedilir. ncili bu arkada na evliliklerinden birinde ahitlik eder.

              64 numaral  f krada ncili’nin dostlar  ve tan klar  ile sohbet ederken cinlerden laf

aç ld ndan ve ncili’nin cinlerle ilgili gördü ü rüyas ndan bahsedilir.

              76 numaral  f krada ncili’nin bedestende dükkân  olan bir dostu ncili’ye bir oyun

oynar.

              83 numaral  f krada dostlar  cimrili inden doktora gitmeyen ncili’ye muayene

olmas  için bir doktor getirirler.

c. Yabanc lar

ncili Çavu  f kralar nda Osmanl  toplumunun bünyesinde var olan yabanc lar (yani

Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, vb.) hemen hemen hiç görülmemektedir. Sadece 72 numaral

kradaki eskicinin Yahudi oldu u bilgisi verilir.

d. Dinî Özellikleri Olan ah slar

da. Müslüman Olanlar

              eyhülislam: Osmanl mparatorlu u’nda, kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve

din i lerine bakmakla dünya i lerine de din bak ndan kar an üye (Türkçe Sözlük C. II:

2089) demek olan eyhülislam ki yerde geçmektedir.

              43 numaral  f krada ncili alc  Karabet A a’yla birlikte eyhülislam n yan na gider.

              82 numaral  f krada ncili’nin eyhülislam n hizmetinde bulundu u ve eyhülislam n

onu kad  olarak tayin etti inden bahsedilir.

              Müftü: Bir f krada kar za ç kar.

              82 numaral  f krada kad  olarak gitti i znik’te ncili halk n ileri gelenlerinden birini

sebepsiz yere hapseder. Müftü ve di er ileri gelenlerin ricas  üzerine serbest b rak r. Halk n

ileri gelenleri ncili’nin bilgisizli ini ortaya ç karmak için müftü ve iki âlimi fetva almalar

için göndeririler. ncili yine ahit isteyince bunda ahide gerek olmad  söylerler. ncili de

elindeki kal n kitaplar  atarak bunlar  kaç rt r. Müftünün kaçt  görenler kad  müftüyü bile

kaç rtt  diye söylerler. ncili de kazand  bu itibarla burada uzun zaman kad k eder.
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mam (Hoca): Be  yerde görülür.

              1 numaral  f krada ncili Çavu  padi ah n emriyle yerine birini bulmak amac yla

Anadolu’da birçok yer gezdikten sonra Adana’da bir köy imam n evinde misafir olur. ncili,

imam n haz r cevap biri oldu unu görünce padi ah n istedi i gibi bir adamd r diye dü ünür ve

imam stanbul’a götürüp padi ah n huzuruna ç kar r.

              5 numaral  f krada ncili Çavu ’un padi ah taraf ndan özel bir görevle ran ah n

yan na gönderildi inden ve bu görev dönü ünde Konya’n n bir köyünde imam n evinde

misafir oldu undan söz edilir. F krada ncili’yle imam n birbirlerine yapt  muziplikler ve

ncili’nin imam stanbul’a götürüp padi ah n huzuruna ç karmas  anlat r.

              67 numaral  f krada ncili hizmetkâr n memleketine gitmesi üzerine imamdan

kendisine Urfal  veya Diyarbak rl  olmamak art yla bir hizmetkâr bulmas  rica eder. mam

da muziplik olsun diye Urfal  bir hizmetkâr bulur ve hizmetkâr  Urfal  oldu unu söylememesi

konusunda tembihler.

              83 numaral  f krada çok hasta olan ncili doktora muayene olup masraflar

hesaplatt ktan sonra hizmetkâr na imam  ça rt r ve ölürse cenazesinin kald lmas  için ne

kadar gerekti ini sorar. mam da hesab  ç kar r. mam n ç kard  masraf doktorunkinden

daha azd r. Bunu duyan ncili doktordan ve tedaviden vazgeçti ini söyler.

              85 numaral  f krada T flî’nin padi ah n huzuruna vaaz vermesi için bir hoca

getirdi inden bahsedilir.

              Müezzin: Bir f krada yer al r.

              53 numaral  f krada Süleymaniye Camii’nin müezzinini delinin biri minareden

ya atmak ister. Müezzin ncili taraf ndan kurtar r.

db. Gayri Müslim Olanlar

ncili Çavu  f kralar nda papaz, rahip gibi dini özellik gösteren gayri Müslim ki iler

yer almamaktad r.

e. Kad nlar

ea. ncili Çavu ’un Yak n Akrabas  Olan Kad nlar

ncili Çavu ’un yak n akrabas  olan kad nlara “ ncili Çavu ’un Yak n Çevresi” adl

bölümde inceledi imiz için tekrara dü memek amac yla bu bölümde yer vermedik.

eb. Meçhul Kad nlar: Üç yerde geçmektedir. Bu kad nlar n kimli iyle ilgili bilgi

verilmez. F kralarda geçen meçhul kad nlardan biri ahlâks zd r. Di er iki kad n ise toplum

ya am na ayk  ahlaks z bir tutumuna f kralarda rastlamad k.
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              77 numaral  f krada a üftelerden biri stanbul’a yeni gelmi , genç ve tecrübesiz

ncili’yi ayart r. Bu f krada dönemin ahlaks z i lerinin nas l bir gizlilik içinde yürütüldü üyle

de ilgili bilgi verilir.

              32 numaral  f krada ncili Çavu stanbul’a yeni geldi i s ralarda bir gün çok irret,

evde kalm , kendisine kazayla bakan birine yapmad  b rakmayan bir kad nla kar la r.

              48 numaral  f krada ncili ile akac  bir han n söz yar  anlat r.

f. Meçhul Ki iler

              Meçhul ki ilerin kim olduklar  belli de ildir. F kralarda haklar nda bilgi verilmez. Bu

ki ilerin f kralarda ya yapt klar  i leri, meslekleri an r; ya sadece adlar  verilir ya da ad  da

mesle i de söylenmez. Biz meçhul ki ileri öyle inceledik:

fa. Adlar  Geçenler

              Ahmet Efendi: Ahmet Efendi’nin kim oldu u belli de ildir. 49 numaral  f krada

ncili’den yard m isteyen genç Ahmet Efendi’nin k  sever, Ahmet Efendi s nav yapmas na

ra men k  bu gence yine de vermez.

              Yo urtçu Ahmet: 81 numaral  f krada ncili her ak am yo urt ald  yo urtçusu

Ahmet’e k  vermek ister ama Ahmet ncili’nin çok çirkin oldu unu, bir maymuna

benzedi ini, k n da kendisi gibi çirkin olaca , zaten köyünde bir ni anl  oldu unu

söyleyerek bunu kabul etmez. Bunun üzerine ncili yo urtçusuna bir oyun oynar.

              Çivi: Bir yerde geçer. F krada Çivi ile ilgili ad ndan ba ka bilgi yoktur.

              11 numaral  f krada ncili Çavu  valinin emriyle para tahsiline giderken bir tepenin

kenar ndan geçer. Bu s rada önüne Çivi ad nda az  bir e ya ç kar. ncili çok iyi at binip

zrak gibi eski silahlar  kulland  için Çivi’yi korkutup kaç rt r.

              Karabet A a: Sadece ad  geçen kahramanlardan biri de Karabet A a’d r. Zaman n

me hur alc lar ndan oldu undan bahsedilen Karabet A a iki f krada yer al r.

              23 numaral  f krada ncili, alc  Karabet A a’ya güzel bir oyun oynar. Sonra da bu

olay  sohbet meclislerinde anlat p dinleyenleri e lendirir.

              43 numaral  f krada Karabet A a’n n Hürrem Sultan’ n alc  oldu u söylenir. ncili

bu me hur alc  Sadrazam brahim Pa a’ya oyun oynamak amac yla doland r.

              fb. Belli Bir Mesle i Olanlar:

              Bakkal: ki yerde geçmektedir.

              41 numaral  f krada ncili, bir akçelik üç pi mi  yumurta ve bir dirhem ekme e atm

iki akçe isteyen bakkala mahkemede haddini bildirir.
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              74 numaral  f krada stanbul’a yeni geldi i s ralarda, ncili al veri  yapt

bakkaldan paras n üstünü alamaz.

              Baytarlar: 19 numaral  f krada baytarlar ncili’nin hasta at  iyile tiremezler.

              Bekçi: 59 numaral  f krada ncili’nin t marhanede bekçiyle birlikte dola maya

ba lad ndan bahsedilir.

Çoban: 30 numaral  f krada ncili Çavu  ve padi ah birlikte Kâ thane civar nda

dola rlarken bir çobanla kar la rlar.

Dilenci: 69 numaral  f krada padi ah ve ncili tebdili k yafet birlikte dola rken iki

gözü kör bir dilenciyle kar la rlar. ncili bu dilenciye bir oyun oynar.

Doktor: 83 numaral  f krada dostlar  muayene etmesi için ncili’ye bir doktor

getirirler. Çok cimri olan ncili zor bela muayene olmay  kabul eder. Doktor ncili’yi bir güzel

muayene eder. ncili, ilaçlar  yazaca  s rada doktora iyile mesi için ne kadar masraf olaca

hesaplatt r.

Doland : 42 numaral  f krada devlet büyüklerinden birinin iste i üzerine ncili bir

doland  bulup getirir. Doland  da doland lmay  merak eden bu ki iyi bir güzel

doland r.

Dükkânc : 8 numaral  f krada u ak ncili’nin saatini çal p dükkânc ya satt

söyler. Ama dükkânc  bunu inkâr eder.

Eskici: 72 numaral  f krada ncili, her sabah yal n önünden kay kla geçerken

ba p kendisini uykusundan eden Yahudi eskiciye bir oyun oynar.

nc : 74 numaral  f krada ncili paras n üstünü alamadan bakkaldan ç kar. Sonra

bir f na girer. ncili hiç paras  kalmad  için ald  ekme in paras  f nc ya vermez.

Ellerini açar ve yarabbi sen bilirsin, bakkal param  vermedi, ben de f nc ya para veremedim,

ondan al ötekine ver diye dua eder.

Hamamc : ki yerde geçer.

              79 numaral  f krada Ayasofya Hamam ’nda ncili’nin muzipli i yüzünden saç ve

sakal na hamam otu süren Yezidi, hamamc ya giderek hâlini gösterir.

              80 numaral  f krada Ayasofya Hamam ’ndaki hamamc n ncili’nin dostu

oldu undan ve hamamc n ncili’den yard m istedi inden bahsedilir. ncili de paras

ödemeyen mü teriye bir oyun oynar. Hamamc  bu dertten kurtar r.

Hekimba : 58 numaral  f krada t marhanede ncili Çavu  hekimba  ile delileri

tefti  eder.

Hizmetkârlar, U aklar: (8, 67, 75) numaral  f kralarda görülmektedir.
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              8 numaral  f krada ncili, padi ah n hediye etti i alt n saati çal nca hizmetkârlar

sorguya çeker. U  alt n saati çal p satt  itiraf eder.

              67 numaral  f krada ncili’nin Urfal  hizmetkâr  Mehmet A a’n n muzipli i ve

ncili’nin onunla olan maceras  anlat r.

              75 numaral  f krada ncili esrar n nas l içildi ini merak eder ve hizmetkâr  esrar

almaya gönderir.

Kâhya: 34 numaral  f krada ncili’nin zaman zaman padi aha güzel yemek yapmakla

övündü ünden bahsedilir. F krada kâhya da saray n a  ölünce yeni bir a  al ncaya

kadar ncili’den yemek yapmas  ister.

Kahveci: ki 2 f krada kahveciden söz edilir.

              60 numaral  f krada Yerebatan Mahallesi’ndeki kahvehanenin sahibi kahveci

ncili’den yard m ister.

              75 numaral  f krada ncili Çavu  Fatih civar nda bulunan esrarke ler kahvehanesine

gider. Buradaki kahveciden esrar n nas l içildi ini ö renir.

Kaptan: ki f krada kar za ç kar.

              28 numaral  f krada ncili, Mudanya yoluyla Bursa’dan kay kla dönerken f rt na

kar. ncili tela lan nca kaptan Tanr  büyüktür diye teselliye çal r. Ancak ncili laf n alt nda

kalmaz ve kay n küçük oldu unu söyler.

              44 numaral  f kra ncili Çavu  kay na bindi i ihtiyar bir kay kç ya deliymi  gibi

davranarak güzel bir oyun oynar.

Kat rc : 29 numaral  f krada bir kat rc n ncili’yle birlikte bir k  memleketine

seyahatinden bahsedilir.

Kay kç : 3 numaral  f krada ncili’nin padi ah n sinirini geçirmek için anlatt  bir

olayda bir kay kç n ncili’ye sövdü ü geçer.

Tellâk: 79 numaral  f krada ncili, Ayasofya Hamam ’na gider. Tellâk ncili’ye tas n

içinde hamam otu getirir.

Tellallar: 20 numaral  f krada tellallar köy köy ehir ehir padi ah n yapt rd  alt n

pullu u gezdirip halk n buna fiyat biçmesini isterler.

Tüccarlar: 45 numaral  f krada ncili Çavu  nedimi oldu u valiye ders vermek

amac yla tüccarlardan al  veri  yapar ve onlara borcunu ödemez.

Tütüncüler: 67 numaral  f krada ncili’nin hizmetkâr  en sert tütünün Tahtakale’deki

Arap tütüncülerde oldu unu ö renir.

fc. Kahraman  Belirsiz Olanlar (Bir Sözcü ü le Ba layanlar)
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Bir adam, bir ki i, biri: Kim olduklar , ne, i  yapt klar , hatta adlar  da verilmeyen

bu meçhul ki iler on yerde geçmektedir.

              8 numaral  f krada ncili’nin padi ah n hediye etti i alt n saatinin çal nd

muziplerden biri padi aha anlat r.

              27 numaral  f krada ncili Çavu  Fatih Camisi’ne gitti i bir gün sürekli namaz k lan

bir adam görür. Bu adama ne namaz  k ld  sorar. Adam da geçmi  namaz borçlar

ödedi ini, kaza namazlar  k ld  söyler. Bunun üzerine ncili de sürekli namaz k lmaya

ba lar. Bu sefer de adam ncili’ye ne namaz  k ld  sorar. ncili de gelecek namazlar

imdiden k larak pe in pe in ödedi ini söyler.

              39 numaral  f krada ncili, meydanda toplanm  kalabal n ortas nda hiç kimsenin

yapamayaca  hünerleri oldu unu söyleyen bir adamla kar la r.

              41 numaral  f krada ncili, Fatih kahvehanelerinden birinde kö ede oturmu , derin

derin dü ünen bir adam görür ve ona derdini sorar.

              50 numaral  f krada ncili’nin stanbul’a gelmeden önce bulundu u kasaban n ileri

gelenlerinden biri uyuz hastal na yakalan r ve çareyi ncili’de arar.

              55 numaral  f krada ncili, sokakta etraf na toplanm , dünyan n en âlim ki isi

oldu unu söyleyen bir adam  sözleriyle yener. Bunun üzerine adam da oradan hemen

uzakla r.

              70 numaral  f krada vali olmak isteyen çok zengin, gururlu, ahmak, budala birinin

vali olmak istedi inden; sadrazam n bu adam  vali atad ndan ve ncili’yi de ona dan man

olarak verdi inden bahsedilir.

              80 numaral  f krada biri Ayasofya Hamam ’na gelip y kand ktan sonra bir eyinin

çal nd  bahane ederek her geli inde hiç para vermez. ncili de bu adama güzel bir ders

verir.

              82 numaral  f krada ncili’nin kad  olarak gitti i znik’te onu kar layanlardan biri

ncili’ye kendisini kar lamaya gelenlerin zorba olduklar , halk  soyduklar , hâkimleri

karalad klar , bunlara yüz vermemesi gerekti ini söyler. ncili ise bu adam ahidi olmad

için hapsettirir.

              84 numaral  f krada Macaristan’dan gelen birinin kafes içerisindeki aslanla

Sultanahmet Meydan ’nda bir tak m hünerler gösterdi inden bahsedilir.

Bir çocuk: Bir f krada görülür.

              56 numaral  f krada on ya lar nda bir çocuk ncili’yi Uzun Çar ’dan geçerken

yakalar ve bir ç kr kç ya götürür.

Bir genç: (49, 78) numaral  f kralarda geçer.
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              49 numaral  f krada üstünden, ba ndan, tav rlar ndan fakir oldu u anla lan bir genç

sevdi i k zla ilgili olarak ncili’den yard m ister.

              78 numaral  f krada memleketinden ncili’nin yan na bir genç gelir. Bu genç, bir

vezirin yan na girerek i  bulmak istemektedir. Ancak ncili bu gence “beli” kelimesi yerine

bir türlü evet demeyi ö retemez. Sonunda çok sinirlenir ve genci evinden kovar.

Bir fakir: Bir f krada yer al r.

              73 numaral  f krada ncili Çavu  kö ede sessizce duran aya  yal n bir fakir görür ve

ona bir çift ayakkab  al r. ncili, bu fakire aka yapmaya karar verir ve onun arkas ndan

yürümeye ba lar. Yolda sürekli ayakkab lar  kendisinin ald  söyler. Fakir en sonunda

ayakkab lar  ç kar p geri vermek ister. ncili de hemen kendisini tan r ve bunun bir aka

oldu unu söyler.

Bir ihtiyar: Bir f krada söz edilir.

              ncili Çavu , stanbul’a geldi i ilk y llarda i siz kal r ve ihtiyar bir adama hizmetkâr

olur.

Bir Yezidi: Bir f krada geçer.

              79 numaral  f krada ncili Ayasofya Hamam ’na gider, tellak tas n içinde ona hamam

otu getirir. Orada bulunan iri ve kaba sakall  çirkin vücutlu bir Yezidi merakla bunun ne

oldu unu ncili’ye sorar. ncili de tas n içindeki ota Ali k nas  dendi ini, k l olan yerlere

sürülünce tertemiz oldu unu söyler. Bunun üzerine adam da hamam otu ister. Sonra da otu

saç na, sakal na sürer ve cascavlak olur.

fd. Di erleri:

Afyonke ler: 60 numaral  f krada ncili Çavu ’un oturdu u Yerebatan

Mahallesi’ndeki kahvehanenin sürekli mü terileri aras nda birkaç ihtiyar afyonke  vard r ki

di er mü terileri rahats z ederler. Kahvehaneci de ncili Çavu ’tan bu afyonke ler konusunda

yard m ister.

Âlimler: 82 numaral  f krada znik’e kad  olarak giden ncili’nin bilgisizli ini ortaya

karmak için oran n ileri gelenleri müftüyle birlikte iki de âlimi fetva almak üzere ncili’ye

yani kad n yan na gönderirler.

k: Saz e li inde irticalen iirler söyleyen ki i olan (Köprülü 2004: 139) â k bir

krada geçer. Bu f krada â kl k gelene iyle ilgili bilgi verilirken â n ad  ve kim oldu u

söylenmemi tir.

              13 numaral  f krada ncili’nin öhretini duyan bir â k memleketinden kalk p

stanbul’a, ncili’nin evinin önüne gelir. Onunla at mak ister.

Deli, Deliler: Üç yerde geçer.
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              53 numaral  f krada delinin biri minareye ç kar ve müezzini a ya at p öldürece ini

söyler.

              58 numaral  f krada ncili Çavu  padi ah taraf ndan t marhaneye ak llanan delileri

tespit için gönderilir.

              59 numaral  f krada ncili, padi aha delinin biriyle ilgili ba ndan geçen bir olay

anlat r.

yalar: Bir f krada görülür.

              29 numaral  f krada ncili Çavu  bir kat rc  ile birlikte seyahat ederken kar lar na

yalar ç kar.

Köylü: ki yerde geçer.

              36 numaral  f krada ncili köyünden stanbul’a gelmeden önce köyünde pazara

giderken akac  bir köylü ile kar la r.

              71 numaral  f krada ncili’nin çar da yumurta satan bir köylü ile kar la mas ndan ve

hokkabazl ndan bahsedilir.

Misafirler: Bir f krada kar za ç kar.

              34 numaral  f krada misafirler ncili’nin tatl  diye sundu u erbet kazan na dü mü

fesini padi ah n korkusuyla bir güzel yerler.

Tarla sahibi: Bir f rkada söz edilir.

              31 numaral  f krada ncili Çavu  bir gün salatal k tarlas n kenar nda otururken

salatal klardan can  çeker. Bir tane salatal k kopar p yerken de tarla sahibi gelir.

2. Gerçeküstü Varl klar

              ncili Çavu  f kralar nda gerçek üstü varl klardan cinler ve eytana rastlad k. Bu

varl klar iki f krada geçmektedir.

a. Cinler:

64 numaral  f krada ncili, rüyas nda cinleri görür. ncili’nin rüyas nda gördü ü bu

cinler yar m ar n boyunda ba  sivri külahl , kendine göre büyük ve iri sakall , b kl  bir

adam eklindedir.

b. eytan:

56 numaral  f krada ncili Çavu , Uzun Çar ’dan geçerken çocu un biri onu elinden

yakalayarak bir ç kr kç  dükkân na götürür. Çocuk ç kr kç dan ncili’ye benzeyen bir eytan

yapmas  ister.
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3. Hayvanlar

              ncili Çavu  f kralar nda geçen hayvanlar  dört alt ba kta inceledik:

a. Ehlî Hayvanlar:

At: Üç yerde geçer.

              11 numaral  f krada ncili çok iyi at biner ve harbe denen eski bir silah  ustaca

kullan r. Böylece Çivi adl  e yay  korkutup kaç rt r.

              19 numaral  f krada padi ah, ncili Çavu ’a bir Arap at  hediye eder. ncili ata gözü

gibi bakar. Ancak at hastalan r ve ncili’nin bütün çabalar na ra men ölür.

              29 numaral  f krada ncili’nin kar na ç kan e yalar n k r ata, al ata ve doru ata

bindiklerinden bahsedilir.

Beygir: Bir f krada görülür.

              5 numaral  f krada ncili köy imam n evinde misafir olarak kal r. Gece imam n

inin dudaklar  keser. mam bu i i ncili’nin yapt  anlar. Kar k olarak o da

ncili’nin beygirinin kuyru unu keser.

Deve: 57 numaral  f krada ncili rüyas nda dört be  deveden olu an bir katar ve

önlerinde bir e ek, e in üzerinde bir adam n gittiklerini görür.

ek: 8 yerde geçer.

              5 numaral  f krada ncili, evinde misafir oldu u imam n e inin dudaklar  keser.

              24 numaral  f krada II. Selim vezirlerinden birine k nca has ah rlardaki e eklerden

birini okutma cezas  verir. Ayn  f kran n farkl  bir varyant nda ise ran ah ah Abbas

ncili’ye okuyan bir e ek görmeyi istedi ini söyler.

              30 numaral  f krada padi ahla ncili’nin kar la klar  çoban, e inin üzerindedir.

              31 numaral  f krada ncili Çavu , e iyle birlikte k rlara ç kar.

              36 numaral  f krada ncili Çavu ’un stanbul’a gelmeden önce köyünden pazara

iyle gitti inden bahsedilir.

              54 numaral  f krada ran’dan gelen elçi övünmek amac yla bizim memleketimizde

yüz bin e ek vard r der.

              55 numaral  f krada ncili her eyi bildi ini söyleyen bir adam  e ek gibi an rt r.

              57 numaral  f krada ncili rüyas nda dört be  deveden olu an bir katar ve önlerinde

bir e ek, e in üzerinde bir adam n gittiklerini görür.

Kat r: ki f krada görülür. Bunlardan birinde kat r hakaret amaçl  kullan lan bir

kelime olarak geçer. Di erinde ise normal hayvan olarak görülür.
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              10 numaral  f krada nikâh ahidi oldu u bir arkada  kar yla geçimsiz olunca

ncili’ye hakaret olarak kat r kelimesini kullan r. O ncili kat n bulundu u nikâhtan hay r

 gelir diyerek geçimsizli inin nedenini ncili’ye dayand r.

              29 numaral  f krada ncili bir k  memleketine seyahat etmek için e yas  bir kat ra

yükler, bir kat ra da kendi biner. ki kat r ve bir kat rc yla yola ç kar.

Kedi: 55 numaral  f krada ncili, her eyi bildi ini söyleyen bir adam  kedi gibi

miyavlat r.

Kopay, köpek ve taz lar: Alt  yerde geçer.

              6 numaral  f krada Avusturya’dan gelen takm  tak rm , çok fazla süslenmi  olan

elçiye haddini bildirmek için ncili Çavu  bir köpe e elmastan ve k ymetli ta lardan i lemeli

bir tasma takt r.

              18 numaral  f krada ncili, stanbul’da köpeklerin bile Farsça bildi ini söyler ve ah

Abbas’a stanbul’daki köpeklerin nas l Farsça konu tuklar  anlat r.

              46 numaral  f krada ncili, devletin ileri gelenlerinden birine ders vermek amac yla

taz  yerine çoban köpe i getirir.

              51 numaral  f krada vezirlerden birinin av merakl  olup köpek ve taz lar

besledi inden bahsedilir. Sonra ncili’nin de yer ald  bir avda köpek ve kopaylar n nas l

sal verildi i anlat r.

              55 numaral  f krada ncili her eyi bildi ini söyleyen bir adam  köpek gibi havlat r.

              67 numaral  f krada hizmetkâr , ncili’nin tembihine ra men kas tl  olarak tütünün en

sertinden al r. Bundan haberi olmayan ncili tütünü çekince hem öksürür, hem de kaç r.

Hizmetkâr  ça p k zar. Hizmetkâr da tütüncüye bahane bulur. Hatta tütüncüye köpek

osurtan verme dedi ini de ekler.

Koyun: 87 numaral  f krada ncili’yle birlikte saraya kurbanl k almak için

kt klar nda k zlar a as  kurbanl k koyunlar  boynuzsuz diye be enmez.

b. Ehlî Olmayan Hayvanlar

Aslan: 84 numaral  f krada Macaristan’dan gelen biri Sultanahmet Meydan ’nda

kafes içinde getirdi i aslanla gösteri yapar. Adam kafesin içine girerek dudaklar  aras ndaki

ekeri aslana yedirir.

Ay : 38 numaral  f krada ncili, silahtar a ay  ay ya benzetir ve bu yüzden ondan

güzel bir tekme yer, merdivenlerden yuvarlan p iki ay yatakta yatar.

Maymun: 81 numaral  f krada yo urtçusu ncili’nin çok çirkin oldu unu söyler ve

onu çingenenin maymununa benzetir.
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lan: 72 numaral  f krada ncili, kendisini rahats z eden eskiciye kutunun içinde bir

lan verdirir. Böylece ona güzel bir ders verir.

c. Kümes Hayvanlar

Çaylak: 57 numaral  f krada ncili, rüyas nda bir çayla n deve üzerindeki bir

adam n kavu unu kapt  görür.

Horoz: 64 numaral  f krada ncili’nin rüyas ndaki cinler horozlar n ötmesiyle

giderler.

d. Böcekler:

Sivrisinekler: 62 numaral  f krada ncili, mindere uzanm  yatmakta olan k zlar

as n yan nda elinde yelpazeyle sivrisinekleri kovalar.
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D. ZAMAN

Zaman konusunda f kralar n geneline bakt zda bir belirsizlik söz konusudur.

Ancak belli bir tipe ba  olarak anlat lan f kralarda bu belirsizlik ortadan kalkar. F kra tipi

gerçekte ya am  biriyse, f kralar n geçti i genel zaman f kra tipinin ya ad  zamand r. ncili

Çavu  f kralar ndaki genel zaman da ncili’nin ya ad  zamand r. Ancak f kra metinlerinde

geçen dar anlamdaki zamana bakt zda bir belirsizlik söz konusudur. Biz de ncili Çavu

kralar nda geçen zaman unsurunu üç bölümde inceledik:

1. ncili Çavu  F kralar n Genel Zaman

              ncili Çavu  f kralar n geçti i genel zaman bellidir. Çünkü ncili Çavu  gerçekte

ya am  biridir. ncili Çavu  f kralar ndaki genel zaman da Osmanl mparatorlu u zaman nda

ncili Çavu ’un ya am  oldu u 16. yüzy n sonuyla 17. yüzy n ba r.

2. ncili Çavu  F kralar nda Görülen Zaman Dilimleri

ncili Çavu  f kralar nda görülen zaman dilimlerinde belirsizlik yoktur. Zaman

dilimlerine belirlili i kazand ran ki i ve mekânlarda görülen belirliliktir. F kralarda adlar

geçen Osmanl  padi ahlar , sadrazamlar ve ülke, ehir, ilçe, semt gibi mekânlar n yard yla

zaman dilimleri belirsizlikten kurtulur: “Kanuni Sultan Süleyman bir gün ba  nedimi T flî’ye

der ki” (21), “Kanuni Sultan Süleyman ncili’yi huzuruna ça rt p öyle der” (23), “II. Sultan

Selim bir gün vezirlerinden birine k zar.” (24), kinci Selim ncili’yi ça r” (86).

3. ncili Çavu  F kralar nda Görülen Belirsiz Zaman Unsurlar

              ncili Çavu  f kralar nda görülen belirsiz zaman unsurlar  yukar da bahsedilen zaman

kavramlar n s rlar  içerisinde geçen zaman unsurlar r. Bu zaman unsurlar n kesin

olarak tarihi belli de ildir.

a) ncili Çavu ’un hayat na ba lanarak belirtilen belirsiz zaman unsurlar : ncili

Çavu  henüz genç iken” (11), “ ran elçili i s ras nda” (14), “ ncili Çavu  elçi

olarak Acem ah n yan na vard nda” (18), “ ncili saraydan ayr labilmek

imkân  buldu u zamanlar” (27), ncili’nin henüz stanbul’a gelip de saraya

geçmedi i günlerden bir gün” (32), ncili daha stanbul’a yerle meden” (36),

ncili padi ah n nedim ve musahibi olmadan önce” (45), ncili padi ah n nedimi

olmadan önce” (46), ncili Çavu  henüz stanbul’a gelmemi , saraya girmemi

oldu u ve memleketinde bulundu u s rada (50), “ ncili Çavu  saraya girmeden

önce” (51), “ ncili Çavu stanbul’a ilk kez on sekiz, on dokuz ya lar nda gelir”
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(52), ncili Çavu  henüz saraya girmedi i s ralarda” (61), ncili henüz saraya

girmeden önce” (62), ncili Çavu  çocukken” (65), ncili Çavu  padi ah n

musahibi ve nedimi olduktan bir müddet sonra” (66), “O s rada ncili Çavu

henüz saraya girmemi  olup” (70), ncili Çavu  memleketten stanbul’a yeni

geldi i s ralarda” (74), ncili Çavu  padi ah n nedim ve musahibi oldu u

zamanlarda padi ah hazretleri Osmanl  memleketinde e lenmeyi ve içmeyi kesin

olarak yasaklad ndan” (75), ncili henüz stanbul’a gelmi ” (77), ncili

Çavu  padi ah n adam  olmadan önce” (82),

b) Mevsimlerle belirtilen belirsiz zaman unsurlar : lkbahar günü o zaman n” (30),

“Havan n so uk ve mevsimin k  sonu olmas na ra men” (49), lkbahar

münasebetiyle” (49), “k  gelince, k  gelmi  kar ya  ve her taraf bembeyaz

olmu tur” (51), “vakit Temmuz ay  olup hava da çok s cakt r” (62), “yaz

mevsimleri” (72).

c) Dini bayramlarla belirtilen belirsiz zaman unsurlar : “Bir Kurban Bayram

Arifesinde” (48), “Kurban Bayram ’n n yakla mas  münasebetiyle” (87).

d) Süre belirtilen belirsiz zaman unsurlar : “üç gün sonra” (5), “bir süre sonra”

(13,15), “o gece” (13), “günlerce, haftalarca” (21), “yirmi dört saat” (24), “bir

saat iki saat” (41), “yar m saat kadar sonra” (44), “aylarca devam eden” (47),

“sabaha kadar” (49), “saatlerce, her gün” (51), “iki üç gün sonra” (66), “bir

müddet” (66, 74, 82), “bir sene kadar evvel” (81), “iki gün sonra, birkaç gün

sonra” (81), “bir müddet sonra” (84).

e) Bir gün kavram yla verilen zaman unsurlar : (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,

17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 54, 55,

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 86)

numaral  f kralarda belirsiz zaman unsuru olarak kar za “bir gün”

kmaktad r.

f) Di er belirsiz zaman unsurlar : “ertesi gün” (5, 8, 13, 72, 77, 81), “ara s ra”

(12, 76), “pek eski zamanlardan beri” (13), “bir zamanlar” (16), “aradan

zaman geçer” (26), “bir ara” (33), “yemek zaman ” (34), “o zaman n” (42, 45),

“zaman n padi ah ” (49), “o zamanlarda” (52), “ak am yeme inden sonra”

(52), “bazen ak amlar  bazen sabahlar ” (60), “o zamanlar” (60), “o zaman”

(61), “ak am, o gece, yats  ezan  okunduktan sonra, horozlar ötmeye ba lad

rada, afak zaman ” (64), “o ak am” (66), “her gün sabahleyin erkenden”

(72), “son günlerde” (74), “o s rada ak am olmu  hava kararm r” (77), “her
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vakit” (80), “her ak am” (81), “vakit ö le zaman  oldu u için, o günden sonra”

(81), “her zaman, her gün” (83).
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E. MEKÂN

ncili Çavu , nedimi, sohbet arkada , s nt  giderici ve e lendiricisi oldu u için

padi ah n hep yak ndad r. Bu nedenle f kralardaki genellikle olaylar saray ve çevresinde,

yani stanbul’da gerçekle mektedir. F kralarda ncili Çavu ’un gençken memleketinden

stanbul’a geldi inden, önceleri devletin ileri gelenlerine nedimlik yap p daha sonra da saraya

girerek padi ah n nedimi oldu undan s kça bahsedilir (15, 43, 45, 46, 51, 52, 66, 75, 82). Baz

kralarda ise ncili Çavu  ya da di er kahramanlar genelde padi ah n emriyle ya da ba ka bir

sebeple stanbul d na ç karlar (1, 70, 4, 28, 29, 51, 82, 5, 28, 4, 16, 5, 14, 17, 18, 54, 84).

Böylece f kralarda geçen mekânlarda de iklik görülür.

               ncili Çavu  f kralar ndaki mekânlar  iki grupta incelenebilir:

1. Geni  Mekânlar

Kahramanlar n ikamet ettikleri veya gezmeye gittikleri ehirler ve memleketler geni

mekânlar  olu turmaktad r. Bu mekânlar n büyük bir k sm  Türkiye s rlar  içindedir.

Türkiye s rlar  d ndaki yerlerden de bahsedilir. F kralarda mekân olarak en çok

stanbul’un ad  geçmekte, stanbul d ndaki di er ehirlere de rastlanmaktad r.

a. Türkiye S rlar çindekiler: Burada daha çok ehirler ba ta olmak üzere

kasabalar ve köyler görülür. ehir olarak en çok stanbul’u görürüz. stanbul’un f kralarda bu

kadar çok mekân olarak kar za ç kmas ncili Çavu ’un padi ah n yak nda

bulunmas na, saray erkân ndan olmas na dayand rabiliriz. F kralarda geçen Türkiye s rlar

içindeki yerler unlard r:

              Adana: ncili’nin özel görevlerle gitti i bu yer f kralarda iki kez geçmektedir.

              1 numaral  f krada ncili Çavu  padi ah n emriyle seyahate ç kar, birçok ehir ve köy

gezdikten sonra Adana’da bir köye gelir. Burada köy imam n evinde misafir olur.

              70 numaral  f krada vali olmak isteyen zengin ve ahmak bir adam  sadrazam

ncili’nin sözünden ç kmamak art yla Adana’ya vali tayin eder. Bu adam ve ncili birlikte

Adana’ya giderler.

Bursa: ki yerde geçmektedir.

              4 numaral  f krada ncili Bursa’n n Sö üt kasabas na gider.

              28 numaral  f krada ncili’nin Bursa’dan dönerken yapt  deniz yolculu u anlat r.

              stanbul: ncili Çavu  f kralar nda genellikle olaylar n cereyan etti i yer olan

stanbul 17 yerde kar za ç kar.
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              1 numaral  f krada ncili Çavu  Adana’n n bir köyünde evinde misafir oldu u imam

stanbul’a getirir.

              5 numaral  f krada ncili’nin özel bir görevle ran’a gitti inden ve stanbul’a

döndü ünden bahsedilir.

              6 numaral  f krada stanbul’a Avusturya’dan bir elçi gelir.

              13 numaral  f krada Osmanl ’n n her taraf ndan â klar n stanbul’a Tavukpazar

semtinde bulunan â k kahvehanelerine gelip birbiriyle at klar  bilgisi verildikten sonra bir

n ncili’yle at mak için memleketinden stanbul’a geldi inden bahsedilir.

              21 numaral  f krada padi ah n emriyle kendisi gibi bir nedim aramaya ç kan T flî,

nihayetinde ncili’yi bulur ve stanbul’a götürür.

              36 numaral  f krada ncili’nin stanbul’a gelmeden önce köyünde ya ad ndan

bahsedilir.

              42 numaral  f krada devletin ileri gelenlerinden biri ncili’ye stanbul’da

doland lar n oldu unu, bunlar n nas l doland rd klar  merak etti ini söyler.

              45 numaral  f krada ncili’nin bulundu u yerdeki valinin hizmetinden ç karak

stanbul’a döndü ünden söz edilir.

              52 numaral  f krada stanbul’un çe itli yerlerinde hizmetkârlar kahvehanelerinin

oldu u bilgisi verilir.

              54 numaral  f krada stanbul’a ran’dan bir elçi gelir.

              61 numaral  f krada ncili’nin henüz saraya girmedi i s ralarda stanbul’da çok ünlü

oldu undan ve k zlar a as  Cafer A a ile tan ndan bahsedilir.

              66 numaral  f krada ncili’nin babas  ve karde i stanbul’a gelir.

              68 numaral  f krada stanbul’daki bütün ihtiyar tiryakiler askere ça larak, toplan p

bunlardan bir bölük olu turulur.

              74 numaral  f krada ncili’nin stanbul’a yeni geldi inden bahsedilir.

              77 numaral  f krada stanbul’a yeni geldi inde, henüz çok genç ve tecrübesiz iken

ncili a üftelerden birinin tuza na dü er.

              78 numaral  f krada ncili’nin akrabalar ndan bir genç stanbul’a gelir.

              81 numaral  f krada sözü edilen ncili’nin yo urtçusu olan genç bir sene önce

memleketinden evlenmek için gerekli paray  kazanmaya stanbul’a gelmi tir.

zmit: ki defa geçmektedir.

29 numaral  f krada ncili ve kat rc , zmit’ten ç nca haramilerle kar la rlar.

              51 numaral  f krada ncili saraya girmeden önce maiyetinde bulundu u vezirlerden

birinin düzenledi i av merasimi için zmit’e gider.
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znik: Bir yerde geçmektedir.

              82 numaral  f krada ncili, znik’e kad  olarak gider.

  Konya: Bir yerde geçmektedir.

              5 numaral  f krada ncili, ran’dan dönerken Konya’n n bir köyünde köy imam n

evinde misafir olur.

Mudanya: Bir yerde geçmektedir.

              28 numaral  f krada ncili Bursa’dan dönmek için Mudanya’da Uluda ’dan kar

getiren kay klar n birine biner.

Sö üt: Bir yerde geçmektedir.

              4 numaral  f krada ncili, Bursa’n n Sö üt kasabas na gider. Oradaki halk n ikâyetçi

oldu u, rü vetçi kad n ba ka bir yere gitmesini sa lar.

Merkez Eyalet: Bir yerde geçen bu merkez eyaletten kas t stanbul’dur

görü ündeyiz. Çünkü ncili nereye giderse gitsin sonunda stanbul’a dönmü tür.

              11 numaral  f krada ncili’nin genç iken bir eyalet valisinin mahiyetinde

bulundu undan bahsedildikten sonra ncili’nin valinin emriyle an lan yerden merkez eyalete

dönmek için yola ç kt  anlat r.

ehir: kralarda geçen ehirler günümüzün illeri niteli indedir. 20 ve 27 numaral

kralardaki ehirlerden stanbul’dur. Çünkü saray n bulundu u ehir stanbul’dur.

kralardaki saraylar da birkaç n d nda Osmanl  saray r. stanbul’un d nda di er

Osmanl ehirleri de mekân olarak kar za ç kar. ncili, bu yerlere ya görev icab  ya da

gezmek amac yla gider. Genellikle adlar  verilmeyen ehirler 20, 27, 29, 49, 82 numaral

kralarda öyle geçmektedir:

              20 numaral  f krada ncili padi ah taraf ndan kovulunca saraydan ve ehirden

uzakla r.

              27 numaral  f krada ncili’nin saraydan ayr labildi i zamanlarda solu u ehirde

ald ndan muhtelif semtlerde dola p tuhaf olaylara sebebiyet verdi inden bahsedilir.

              29 numaral  f krada ncili bir k  memleketine gitmek için yola ç kar.

              49 numaral  f krada ncili padi ah taraf nda özel bir görevle eyalet valilerinden

birinin yan na, bir ehre gönderilir.

              82 numaral  f krada memleketin ileri gelenleri yeni gelen kad  yani ncili’yi ehrin

znik’in d nda kar larlar.

Kasaba: ki yerde geçmektedir.

              11 numaral  f krada ncili valinin emriyle para tahsili için gitti i kasabadan

uzakla nca yolda kar na Çivi ad ndaki e ya ç kar.
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              50 numaral  f krada ncili’nin stanbul’a gelmeden önce kasabas nda çok sevildi i

bilgisi verilir ve kasabas nda uyuz hastal na yakalanan ileri gelenlerden biri ondan yard m

ister.

Köy: Üç yerde geçmektedir. Adlar  belli olmayan bu köylerden biri ncili’nin do up

büyüdü ü stanbul’a gelmeden önce ya ad  yerdir. Di er ikisi ise ncili’nin özel görevle

gitti i ya da görev dönü ü yolu üzeri u ray p konaklad  bir yerdir.

1 numaral  f krada ncili padi ah n emriyle kendi gibi birini bulmak için seyahat eder

ve Adana’n n bir köyünde köy imam  bulup stanbul’a saraya götürür.

5 numaral  f krada ncili, ran seyahatinden dönerken Konya’n n bir köyünde imam n

evinde misafir olur.

              36 numaral  f krada ncili’nin stanbul’a gelmeden önce köyünde pazara giderken bir

köylüyle kar la  anlat r.

b. Türkiye S rlar  D ndakiler: ncili Çavu  f kralar nda Türkiye s rlar  d nda

Avrupa k tas n ve Avusturya, Fransa, ran, Macaristan’ n adlar  geçer. ncili Çavu  bu

yerlere genellikle padi ah taraf ndan özel bir görevle gönderilir. Baz  f kralarda ise bu k ta ve

ülkelerin adlar  konu ma s ras nda geçer. F kralardaki Türkiye s rlar  d nda yer alan

mekânlar unlard r:

Avrupa: Bir f krada konu ma s ras nda Avrupa ad  geçer.

              6 numaral  f krada Avusturya kral  elçisine Türklerin ihti am  anlat rken Sadrazam

brahim Pa a’n n Avrupa’n n en büyük hükümdar ndan daha fazla servete sahip oldu unu

vurgular.

              Avusturya: Bir yerde geçmektedir.

              6 numaral  f krada Avusturya kral ndan bahsedilip Avusturya’dan gelen elçi

anlat rken Avusturya ülkesinin sadece ad  geçer.

Fransa: Bir yerde geçmektedir.

16 numaral  f krada ncili Çavu , Fransa’ya elçi olarak gönderilir.

ran: Be  f krada geçmektedir. kralarda Türkiye s rlar  d ndaki mekânlardan en

çok ran görülür. ran’dan ya elçi gelir ya da ncili bazen kendisi, bazen de bir heyetle ran’a

elçi gönderilir.

 5 numaral  f krada ncili Çavu ’un özel bir görevle ran ah n yan na yani ran’a

gönderildi inden bahsedilir.

              14 numaral  f krada olay ran’da ah n saray nda cereyan eder.

              17 numaral  f krada ncili Acem’den mektup getiren elçiye yard mc  tayin edilir.
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              18 numaral  f krada ncili elçi olarak ran’a gönderilir.

              54 numaral  f krada ran’dan bir elçi gelir ve ncili onu kar lay p misafir etmekle

görevlendirilir.

 Macaristan: Bir yerde ad ndan söz edilir.

              84 numaral  f krada Sultanahmet Meydan ’nda kafes içindeki aslanla gösteri yapan

birinin Macaristan’dan geldi i belirtilir.

2. Dar Mekânlar

Dar mekânlar  aç k ve kapal  mekân olmak üzere iki k mda inceledik. Bunlar

ikamet edilen, i  yap lan, ibadet edilen veya çe itli eylerin sakland  yerler, ehrin veya

köyün dar bir bölgesidir.

               a) Dar Aç k Mekânlar: ncili Çavu  f kralar ndaki dar aç k mekânlar  önce

büyüklü üne göre yerle im bölgeleri, daha sonra da co rafi yap da olan yerler olmak üzere

raland rd k:

              aa. Semtler ve meydanlar: kralarda mekân n büyük ço unlu unu stanbul’un

olu turmas  nedeniyle, bu bölümde de stanbul’un semt ve meydanlar  kar za ç kar. Fatih,

Kâ thane, Sarayburnu, Tahtakale, Tavukpazar , Üsküdar semtleri ve Sultanahmet

Meydan ’yla bir de ad  verilmeyen meydan bu bölümde yer al r.

Fatih: Üç yerde geçmektedir.

              41 numaral  f krada ncili’nin genellikle Fatih civar na gitti inden bahsedildikten

sonra ncili’nin Fatih’teki kahvehanelerden birinde bir adamla kar la  ve bu adam n

sorununu nas l çözdü ü anlat r.

              64 numaral  f krada ncili rüyas nda Fatih civar nda bir eve ta r.

              75 numaral  f krada ncili Fatih civar nda bulunan esrarke ler kahvehanelerinden

birine gider.

Kâ thane: ki defa geçer.

              30 numaral  f krada ncili ve padi ah Kâ thane civar nda dola rlar.

              68 numaral  f krada ncili tiryaki alay  alarak Kâ thane’ye gider.
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Sarayburnu: Bir defa geçer.

              2 numaral  f krada padi ah saray n penceresinden Sarayburnu aç klar ndaki bir

kay kç n ak nt ya kar  zor durumda oldu unu seyrederken içeri ncili Çavu  girer.

Tahtakale: Bir defa geçer.

              67 numaral  f krada ncili’nin hizmetkâr  Tahtakale’ye Arap tütüncülere gider.

Tavukpazar : Bir f krada geçer. stanbul’da sadece burada bulunan â klar

kahvehaneleriyle ve â kl k gelene iyle ilgili bilgi verilir.

              13 numaral  f krada Tavukpazar  semtindeki â klar kahvehanelerinin bulundu undan

bahsedilir ve â kl k gelene iyle ilgili bilgi verilir.

Üsküdar: Bir yerde geçmektedir.

              44 numaral  f krada ncili Üsküdar’a gitmek üzere kay a biner.

Meydanlar: ki yerde geçmekte olan meydanlardan biri Sultanahmet, di eri ise ad

verilmeyen ama stanbul’da bulunan bir meydand r.

              39 numaral  f krada ncili bir meydandan geçerken halk n bir adam n etraf nda

toplanm  oldu unu görür.

              84 numaral  f krada Macaristan’dan gelen biri demir kafes içindeki aslanla

Sultanahmet Meydan ’nda gösteri yapar.

ab. Mahalle: kralarda yer alan mahalleler de stanbul’un mahalleleridir. 68

numaral  f krada stanbul’un bütün mahalleleri adlar  verilmeden; 41, 60, 75, 79 numaral

kralarda ise ncili’nin ikamet etti i mahalle olarak geçen Yerebatan Mahallesi yer

almaktad r. Erdo an Tokmakç lu bu mahalleyle ilgili olarak unlar  söyler: ncili

Çavu ’un f kralar  incelendi inde, onun stanbul’da Yerebatan semtinde ya ad  anla r.

Nitekim günümüzde de bu mahalleye çok yak n bir yerde ‘ ncili Çavu ’ ad yla bir sokak

mevcuttur. Bir saray görevlisi olarak ncili’nin, Topkap  Saray ’na çok yak n bir mahalle olan

Yerebatan’da oturmu  olmas , akla yatk n gelmektedir. Zaten baz  f kralar nda, onun

Yerebatan’da oturdu undan söz edilmi tir.” (Tokmakç lu 2001: 3)

      41 numaral  f krada ncili Yerebatan Mahallesi’nde oturdu unu söyler.

              60 numaral  f krada mahalle kahvehaneleriyle ilgili bilgi verildikten sonra ncili’nin

ikamet etti i Yerebatan Mahallesi’ndeki kahvehaneye ara s ra gitti inden bahsedilir.

              68 numaral  f krada stanbul’un bütün mahallelerinde ihtiyar tiryakiler askere

ça r.
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 75 numaral  f krada ncili’nin evinden Yerebatan’daki evi diye bahsedilerek evinin

bu mahallede oldu u da belirtilmi  olur.

              79 numaral  f krada ncili’nin Yerebatan Mahallesinde oturdu u belirtilir.

ac. Sokak, yol ve meydanlar: Be  yerde geçmektedir.

           28 numaral  f krada ncili Bursa’dan stanbul’a deniz yoluyla dönerken yolda lodos

artar ve ncili’nin bindi i kay k küçük oldu u için sallanmaya ba lar.

              32 numaral  f krada ncili sokakta hiç evlenmemi , irret bir kad nla kar la r.

              36 numaral  f krada ncili köyünde pazara giderken yolda akac  bir köylüyle

kar la r ve yolda bu ikisi aras nda geçen konu ma f kran n konusunu olu ur.

              41 numaral  f krada ncili adresini verirken Türbe Soka ’nda oturdu unu söyler.

              55 numaral  f krada ncili bir sokaktan geçerken dünyada kendisi kadar âlim bir

kimsenin bulunmad  söyleyen bir adam görür.

ad. skele, r ht m, kule: Sirkeci, Üsküdar iskeleleriyle ad  beli olmayan ama

stanbul’da bulunan bir iskele ve K z Kulesi u f kralarda yer al r:

              3 numaral  f krada ncili’nin padi ah n sinirini geçirmek amac yla anlatt  bir olayda

lalas n r ht mda mangal  ate lerken ba rarak geçen bir kay kç  uyar r, kay kç  da ncili’ye

söver, bunun üzerine lala mangal  b rak p iskeleye ko ar.

              44 numaral  f krada ncili Sirkeci skelesi’ne iner. Bir kay a biner ve K z Kulesi

aç klar na geldi i s rada kendi kendine söylenmeye ba lar. Üsküdar skelesi’ne geldiklerinde

ise kay kç ncili iner inmez korkusundan hemen denize aç r.

ae. Çar : Uzun Çar , bedesten ve adlar  verilmeyen ama stanbul’da bulunan

çar lar f kralarda be  yerde geçmektedir.

              56 numaral  f krada ncili Uzun Çar ’dan geçerken küçük bir çocuk elinden tutar ve

onu bir ç kr kç  dükkân na götürür.

              67 numaral  f krada ncili’nin hizmetkâr  çar ya ç nca tütünün en sertini nerede

bulabilece ini ö renir.

              71 numaral  f krada ncili çar dan geçerken yumurta satan bir köylüyle kar la r ve

bu köylüye bir oyun oynar.

              73 numaral  f krada ncili çar dan geçerken fakir bir adam görür.

              76 numaral  f krada ncili’nin bedesten çar nda bir dostunun dükkân na ara s ra

gitti inden bahsedilir.

af. Da , tepe, bo az: Dört f krada görülür.
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              11 numaral  f krada ncili valinin emriyle para tahsilinden dönerken yolda bir tepenin

kenar ndan geçerken kar na o zaman n Çivi ad yla bilinen az  bir e yas  ç kar.

              28 numaral  f krada Uluda ’dan kay klarla kar getirildi inden bahsedilir.

              29 numaral  f krada ncili ve kat rc zmit’ten ç p bir bo aza girince kar ki tepeden

haramiler görünür.

              49 numaral  f krada ncili’den yard m isteyen bir genç nehirde beklerken kar ki

da n tepesinde çobanlar n yakt  ate i gördü ünü söyledi i için Ahmet Efendi’nin k

kendisine vermedi ini söyler.

ag. Bahçe, tarla: Dört yerde geçmektedir.

              15 numaral  f krada ncili padi ah taraf ndan kovulunca bir bahçede a aca hamak

kurar ve orada kal r.

              31 numaral  f krada ncili bir gün e iyle da  tepe dola r, dinlenmek için bir

salatal k tarlas n kenar na oturur.

              35 numaral  f krada vezirlerden biri kona n bahçesini düzenlettirmekte ve bunun

için de bahçedeki incir a ac  kestirmek istemektedir.

              49 numaral  f krada kendisinden yard m isteyen gencin sorununu çözmek için bir

ziyafet düzenler ve ziyafetin yap ld  bahçede bir kavak a ac n dal na bir kazan as p alt na

da bir mum yakar.

  ah. Bo aziçi, deniz: kisinde Bo aziçi, birinde de deniz olmak üzere üç defa

geçmektedir.

              38 numaral  f krada ncili padi ahla birlikte Bo aziçi’nde kay kla gezmeye ç kar.

              44 numaral  f krada ncili’nin deli oldu unu zanneden kay kç ncili’yi Üsküdar

skelesi’ne b rak r b rakmaz denize aç r.

              72 numaral  f krada ncili’nin Bo aziçi’nde yal nda ikamet etti i söylenir. Bu

krada ncili yal n önünden gerek onu rahats z eden eskiciye bir ders verir ve eskici

denizin ortas nda kal r.

 a . Dere, nehir: ki yerde geçmektedir.

              49 numaral  f krada ncili’ye bir genç Ahmet Efendi’nin k  alabilmek için gece

sabaha kadar nehirde suyun içinde bekledi ini, ama Ahmet Efendi’nin k  vermedi ini

söyler.

              68 numaral  f krada ncili’nin padi ahtan iste i üzerine padi ah ota  Kâ thane’de

dere kenar nda kurulur.
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              b. Dar Kapal  Mekânlar: Bunlar etraf  duvar vs. ile çevrilmi  olan mekânlard r.

kametgâhlar, ibadethaneler, i  yerleri ve ah rlar bu bölümü olu turur.

              ba. kametgâhlar: Olaylar n en çok olu tu u yerler kametgâhlard r. Bunlar n da

ba nda saray, yani Osmanl  saray  gelir. Çünkü ncili Çavu  f kralar  daha çok saray ve saray

çevresinde cereyan etmi , ncili Çavu  da f kralarda hep padi ah n ve di er saray adamlar n

yan nda yer alm r. Bu bölüme u ikametgâhlar girmektedir:

Saray: On sekiz yerde saraydan bahsedilmektedir. F kralarda geçen saray genellikle

Osmanl  saray r. ncili Çavu ’un padi ah  e lendirmek için sadrazam, silahtar a a, vezirler

gibi devletin ileri gelenlerine akalar yapt  ve geçimini sa lad  saray (1, 2, 3, 6, 8, 20, 23,

25, 27, 34, 38, 59, 61, 63, 66, 75, 81 ve 87) numaral  f kralarda yer almaktad r. Sadece 14

numaral  f krada ran saray ndan söz edilir ki ncili Çavu  buraya padi ah n emriyle elçi

olarak gitmi tir.

              1 numaral  f krada ncili padi ah n emriyle ç kt  seyahatte kendi gibi birini bulur ve

stanbul’a dönünce do ruca saraya padi ah n yan na gidip bunu bildirir.

              2 numaral  f krada padi ah saray n penceresinden Sarayburnu aç klar ndaki bir

kay kç n ak nt ya kar  zor durumda oldu unu seyrederken içeri ncili Çavu  girer.

              3 numaral  f krada padi ah n çok sinirli oldu u bir gün ncili evinden saraya gelir.

              6 numaral  f krada ncili padi ahtan Avusturya elçisini sarayda kendisinin misafir

etmesini ister.

              8 numaral  f krada ncili padi ah n kendisine hediye etti i saati çald rd  sarayda

herkese anlat r.

              14 numaral  f krada içlerinde ncili’nin de bulundu u Türk elçilik heyeti ran’a ah n

saray na giderler.

              20 numaral  f krada ncili padi ah taraf ndan kovulunca saraydan uzakla r.

              23 numaral  f krada ncili padi ah n Sadrazam brahim Pa a’y  dâme dü ürme

emrinden sonra saraydan ayr r, sadrazama bir oyun oynar ve tekrar saraya döner.

              25 numaral  f krada nciliyi hastalanan bir ahbab  ziyarete gidece i s rada saraydan

ça rlar.

              27 numaral  f krada ncili’nin saraydan fazla ayr lamad  üstü kapal  vurgulan r ve

saraydan ayr lma imkân  buldu unda da ehirde dola  bilgisi verilir.

              34 numaral  f krada ncili sarayda iken padi ah n yan nda çok yemek yapt

söyleyerek övünür.

              38 numaral  f krada ncili sarayda merdivenin ba nda silahtar a adan muazzam bir

tekme yer, merdivenlerden a ya kadar yuvarlan r ve iki ay kadar yatakta yatar.
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              59 numaral  f krada ncili’nin anlatt  olay padi ah n ho una gidince ona sarayda

ihsanlarda bulunur.

              61 numaral  f krada ncili’nin saraya girmeden önce de çok öhret kazand , k zlar

as yla ilgili ba ndan geçen bir olay ve bu olaydan bir süre sonra da saraya girip padi ah n

nedimi oldu u anlat r.

              63 numaral  f krada sarayda önemli bir toplant  meclisinde iken k zlar a as

oynamaya ba lar. Çünkü ncili yan odada kabak saz  çalmaktad r.

              66 numaral  f krada ncili stanbul’a gelen babas  ve karde ini saraya götürür,

padi ah n huzurunu ç kar r, padi ah da onlar  yeme e davet eder.

              75 numaral  f krada evinde esrar çektikten sonra ncili saraya gider.

              81 numaral  f krada ncili’nin evde olmad  ö renen yo urtçu genç saraya gider.

              87 numaral  f krada saray için kurbanl k almaya ç kan ncili, koyunlar  s rf

boynuzsuz diye be enmeyen k zlar a as na saray n haremine koyunuz, çabuk boynuzlan rlar

der.

Konak: Dört yerde geçmektedir. Konaklarda genellikle vezir, pa a gibi devlet

büyüklerinden ahsiyetler bulunmaktad r.

              35 numaral  f krada zalimli iyle ünlü vezirlerden biri kona n bahçesini

düzenlettirmektedir.

              46 numaral  f krada ncili’nin padi ah n nedimi olmadan önce stanbul’da baz  devlet

adamlar n ve seçkin ki ilerin konaklar na gitti inden bahsedilir ve f kran n konusunu

ncili’nin gitti i cimri bir pa an n kona nda ya anan olay olu turur.

              47 numaral  f krada ncili hastal ktan ve ölümden çok korkan oldukça cahil bir

pa an n kona na istemeyerek de olsa gider.

              49 numaral  f krada ncili’ye bir genç Ahmet Efendi’nin kona na giderek k

istedi ini, adam n ileri sürdü ü art , bu art  gerçekle tirmesine ra men Ahmet Efendi’nin

 vermedi ini anlat r.

Yal : 3 ve 72 numaral  f kralarda ncili’nin yal ndan söz edilir.

              3 numaral  f krada padi ah n ncili’ye bir yal  hediye etti inden bahsedilir.

              72 numaral  f krada ncili’nin yazlar  Bo aziçi’ndeki yal nda oturdu undan

bahsedilir.

Han: Bir yerde geçmektedir.

              52 numaral  f krada ncili’nin stanbul’a ilk geldi i s ralarda hanlarda kald ndan

bahsedilir.
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Ev: On iki yerde geçmektedir. Bunlardan üçünün d ndakiler ncili’nin ikamet etti i

evidir. Bu evin de f kralarda stanbul’da Yerebatan Mahallesi’nde oldu u belirtilir.

              1 numaral  f krada Adana’n n bir köyüne giden ncili Çavu  köy imam n evinde

misafir olur.

              3 numaral  f krada ncili evinden saraya gelir.

              8 numaral  f krada ncili padi ah n hediye etti i alt n saati evinde dolaba koyar.

              13 numaral  f krada bir â k ncili’yle at mak için memleketinden kalk p stanbul’a

ncili’nin evinin önüne gelir.

              64 numaral  f krada ncili’nin rüyas nda ta nd  yeni evde cinler vard r. Bu cinler

ncili’ye yerlerinin merdiven alt  oldu unu söylerler.

              65 numaral  f krada ncili çocukken evlerinde büyükannesine kötü bir aka yapar.

              67 numaral  f krada imam buldu u hizmetkâr ncili’nin evine götürür.

              75 numaral  f krada ncili evinde esrar  nargileye doldurarak birkaç nefes çeker.

              76 numaral  f krada ncili daha önceleri yankesicilik yapm  olan bir dostunun ona

oynad  bir oyun yüzünden manavla evi aras nda gider gider gelir.

              77 numaral  f krada ncili Edirnekap  civar nda bir eve zamparal a gider.

              78 numaral  f krada akrabalar ndan bir genç i  bulmak için stanbul’a gelir ve

ncili’nin evinde misafir olur.

              81 numaral  f krada ncili’nin yo urtçusu memleketinden dönünce do ruca ncili’nin

hanesine, evine gider.

Oda:  Sekiz yerde geçer.

              3 numaral  f krada ncili padi ah n çok sinirli oldu u bir gün saraya gelince durumu

renir ve padi ah n odas na gidip anlatt  bir olayla padi ah  güldürüp sakinle tirmeyi

ba ar r.

              6 numaral  f krada Avusturya elçisi özel odada elbiselerini giyer, mücevherlerini

tak r.

              14 numaral  f krada ran ah  zenginli ini ve saray n ihti am  gösterip övünmek

için Türk elçilik heyetine saray  gezdirirken kapa  zümrütlerle incilerle süslü alt n mangal

her odada varm  kanaati uyand rmak için saray n bütün odalar  gezdirir.

              43 numaral  f krada ncili Karabet A a’dan ald allar  odas na giderek

eyhülislama gösterir. Buradan ç nca da ncili kethüdan n odas na gider. Ard ndan da

Karabet A a gelir.

              62 numaral  f krada ncili k zlar a as n dairesine, yani saraydaki makam odas na

gider. Burada anlat n oda yerine daire kelimesini kulland  kanaatindeyiz.
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              63 numaral  f krada ncili sarayda önemli bir konuda vezir ve âlimlerden olu an bir

meclisin topland  bir s rada ncili yan odadan kabak saz  çalarak k zlar a as  oynat r.

              64 numaral  f krada ncili rüyas nda yeni ta nd  evin alt kattaki odas nda otururken

cinler ç kagelir.

              77 numaral  f krada ncili’nin zamparal a gitti i evde kad n elbiselerini bohçaya

koyarak bulundu u odadan ç kar r.

Mutfak: ki yerde geçmektedir.

              34 numaral  f krada ncili saray n mutfa na a a giri ir ama pek bir i  beceremez.

              65 numaral  f krada ncili çocukken annesi mutfaktayken büyükannesine bir aka

yapar.

Selaml k: Konaklarda erkeklere ait, ev sahibinin gelen misafirlerini a rlay p, i lerini

gördü ü bölüm (Pakal n 1983:153)olan selaml k, f kralarda bir yerde geçmektedir.

              52 numaral  f krada ncili’nin hizmetkâr olarak girdi i evin efendisi ak am yeme ini

yiyince selaml a ç karak oturur.

 bb. badethaneler: Bu bölümde camiler ve camilerin bir bölümünü olu turan yerler

görülmektedir. Ayasofya, Fatih, Süleymaniye Camileri ve bunlar n bir bölümlerinin yer ald

kralar unlard r:

              27 numaral  f krada ncili Fatih Camisi’ne gider.

              41 numaral  f krada ncili’nin gezip dola  yerler anlat rken Süleymaniye

Camisi’nin sadece ad  geçer. ncili’nin Süleymaniye civar nda gezdi i, bu çevredeki

kahvehanelere gitti inden bahsedilir.

              41 numaral  f krada ncili adresini söylerken Ayasofya Camisi’nin civar nda

oturdu unu söyler.

              53 numaral  f krada delinin biri ezan okunurken Süleymaniye Camisi’nin minaresine

kar ve müezzini belinden yakalayarak a ya atmaya çal r.

              57 numaral  f krada ncili rüyas nda Fatih Camisi’nin avlusundan geçerken gördü ü

olay  padi aha anlat r.

              bc.  yerleri: Kahramanlar n geçimlerini sa lad klar  yerlerdir.

(1) Bakkal: Bir yerde geçmektedir.

       64 numaral  f krada ncili rüyas nda mahalle bakkal ndan biraz yiyecekle mum al r.

              (2) Dükkân: Üç yerde geçmektedir.

              56 numaral  f krada ncili Uzun Çar ’dan geçerken on ya lar nda bir çocuk elinden

tutar ve onu bir ç kr kç  dükkân na götürür.

              74 numaral  f krada ncili bir bakkal dükkân na gidip peynir al r.
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              76 numaral  f krada ncili her zamanki gibi yine bedestendeki dostunun dükkân na

gider. Sonra da manav n dükkân ndan elma al r.

              (3) F n: Bir yerde geçmektedir.

              74 numaral  f krada ncili bir f na gider

              (4) Hamam: ki f krada mekân olarak kar za ç kmaktad r.

              79 numaral  f krada Yerebatan Mahallesi’nde ikamet ederken ncili’nin daima

Ayasofya Hamam ’na gitti i belirtilir ve f krada olay bu hamamda cereyan eder.

              80 numaral  f krada adam n birinin Ayasofya Hamam ’nda y kand ktan sonra her

defas nda para vermedi i ve hamamc n da ncili’den yard n istedi i anlat r.

(5) Han: Bir yerde geçmektedir.

13 numaral  f krada ncili’yi de kendisi gibi air zanneden â klardan biri stanbul’a

ncili’yle at mak için gelir. O gece bir handa kal r ve ertesi gün de ncili’nin evine gider.

              (6) Kahvehane: ncili Çavu  f kralar nda kahvehanelerle ve kahvehane kültürüyle

kar la z f kralar unlard r:

              13 numaral  f krada â klar kahvehaneleriyle ve â kl k gelene iyle ilgili bilgi verilir.

              41 numaral  f krada ncili’nin genellikle Fatih ve Süleymaniye semtlerine gitti inden

bu mekânlar n kahvehanelerinde oturup insanlar n söylediklerini dinledi inden bahsedilir.

52 numaral  f krada ncili ilk geldi i s ralarda stanbul’da hizmetkârlar

kahvehanelerinden birine giderek i  bulur.

              60 numaral  f krada mahalle kahvehaneleriyle ilgili bilgi verilir ve bunlardan birinin

de ncili’nin oturdu u Yerebatan Mahallesi’nde oldu undan, ncili’nin buraya ara s ra

rad ndan bahsedilir.

              75 numaral  f krada ncili esrar n nas l içildi ini ö renmek için esrarke ler

kahvehanesine gider.

              77 numaral  f krada a üftenin biri oturdu u kahvehanenin önünden geçerek ka  göz

aretleriyle ncili’yi ayart r ve evine götürür.

(7) Ma aza: Bir f krada yer almaktad r. Burada geçen ma aza günümüzdekiler gibi

de ildir. Biz anlat n ma azay  günümüz anlam yla de il de dükkân kelimesi yerine

kulland  kanaatindeyiz.

              43 numaral  f krada Karabet A a, kethüdan n odas ndan ç kar ve ma azas na gelir.
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bd. Ah rlar: Hayvanlar n kondu u yerdir. ki yerde geçmektedir.

              5 numaral  f krada ncili Çavu , muziplik olsun diye misafir oldu u köy imam n

ah ndaki merkebin dudaklar  keser. mam da buna kar k ncili’nin beygirinin kuyru unu

keser.

              19 numaral  f krada ncili padi ah n kendisine hediye etti i Arap at  al r, götürür,

ah ra ba lar.

be. Di erleri:

(1) Hapishane: Bir yerde görülür.

              82 numaral  f krada ncili kad  olarak gitti i znik’te ehrin ileri gelenlerinden birini

sebepsiz yere hapse att r.

(2) Karakol: Bir f krada yer al r.

              77 numaral  f krada ncili sokakta gecelik entarisiyle kal nca bekçiler taraf ndan

yakalanarak karakola götürülür.

(3) Mahkeme: ki f krada geçmektedir.

              41 numaral  f krada Fatih kahvehanelerinin birinde kar la p, derdini sordu u bir

adam ncili’ye bakkal n kendisini mahkemeye verdi ini anlat r. Bunun üzerine ncili adam n

mahkemede kendisini ona vekil tayin etmesini söyler ve böylelikle mahkemeye giderek

sorunu çözer.

              82 numaral  f krada ehrin ileri gelenleri yeni gelen kad  yani ncili’yi kar lay p

mahkemeye götürürler.

(4) T marhane: Üç yerde geçmektedir.

              44 numaral  f krada e lenmek amac yla bindi i kay kta deli numaras  yap p

kay kç ya s k s k t marhanede kald  anlat r.

              58 numaral  f krada padi ah n emriyle hekimba  ile t marhaneye deliler aras nda

ak ll lar olup olmad  ara rmak için gider.

              59 numaral  f krada ncili padi aha t marhanede ba na gelen bir olay  anlat r.

(5) Yeniçeri Oca : Bir yerde görülür. Osmanl larda dev irmelerin asker olarak

yeti tirildi i bir ocak olan yeniçeri oca na ncili karde ini gönderir.

              26 numaral  f krada ncili karde ini Yeniçeri Oca ’na yazd r. Yeniçeri a as

ocaklar  tefti e ç kar. Yeniçeri a as yla ncili’nin karde inin aras nda geçen konu ma bu

kran n konusunu olu turur.
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F. E YA

              ncili Çavu  f kralar n baz lar ndaki e yalar temel örgüyü olu turur. F kralar n

olu umunda bu e yalar n önemi fazlad r. F kralarda geçen di er e yalar s radan, insano lunun

günlük hayat nda kulland  e yalard r. Bu e yalar da f kralar n anlat ld  sosyal çevreleri

göstermesi ve f kralar n olu tu u dönemin sosyal özekliklerini göstermesi bak ndan

önemlidir. F kralarda geçen e yalar  harf s ras na göre u ekilde inceledik.

Alt n saat: Bir yerde geçmektedir.

8 numaral  f krada padi ah ncili’ye bir alt n saat hediye eder. ncili bu saati çald r

ve bunu sarayda herkese anlat r. Bu durum padi ah n kula na gider. Padi ah ncili’ye alt n

saati neden iyi koruyamay p çald rd  sorunca da ncili kabahatin padi ahta oldu unu,

kendisine çal nan de il çalar bir saat hediye etmi  olsayd  çal nmayaca  söyler. Bu cevap

padi ah n çok ho una gider ve ncili’ye alt n çalar bir saat hediye eder.

   Alt n pulluk: Bir f krada görülür.

              20 numaral  f krada kendisini k zd rd  için padi ah ncili’yi kovar. ncili ortalarda

görünmeyince de pi man olur. Onu bulmak için de alt n bir pulluk yapt p ehir ehir, köy

köy gezdirtip buna paha biçilmesini ister. Böylece ncili bulundu u yerden bu pullukla ilgili

bir ey söyleyecek ve laf  sayesinde tan p bulunacakt r.

Ayakkab : 73 numaral  f krada ncili çar dan geçerken fakir bir adama bir çift

ayakkab  al r.

Ayna: 81 numaral  f krada yo urtçusu ncili’ye ne kadar çirkin birisi oldu unu

göstermek için cebinden bir ayna ç kar r.

Bohça: Üç yerde geçmektedir.

              40 numaral  f krada ncili bir bohça içinde – güya varm  gibi- görülmez al  beye

getirip verir.

              43 numaral  f krada ncili zaman n me hur alc lar ndan Karabet A a’dan ald

allar  bir bohçaya koydurtur.

              77 numaral  f krada ncili’nin zamparal a gitti i evde elbiselerini ç kar nca kad n bir

bohçaya koyup odadan ç kar r.

Cebken: 82 numaral  f krada ncili’nin yo urtçusunun ni anl  ondan k rm  bir

cebken istemi tir.

Cezve: 68 numaral  f krada ihtiyar tiryakiler ate ler yak p cezvelerde afyonlar

haz rlarlar.

Cübbe: 82 numaral  f krada kad  olmak isteyen ncili bir cübbe al r.
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Çak : 53 numaral  f krada ncili minareden a ya müezzini atmaya çal an deliye

cebinden çak  ç kar p gösterir. Minareyi keserim, çabuk a  in der ve müezzini kurtar r.

Elbise (Entari, K yafet): Üç yerde geçmektedir.

              6 numaral  f krada Avusturya’dan gelen elçi gösteri li olmak için özel odas nda

yan nda getirdi i elbiseleri giyinip çe itli mücevherleri tak r, süslü bir vaziyette padi ah n

huzuruna ç kar.

              13 numaral  f krada ncili’nin evini bulmak için sokaklarda dola an â n acayip

yafeti ile dikkat çeker ve arkas na çoluk çocuk birçok ki i toplan r.

              77 numaral  f krada ncili elbiselerini ç kar r, gecelik entarisini giyer.

  Fes: 34 numaral  f krada ncili Çavu  yemek yapay m derken fesini kazana dü ürür.

Hal : 49 numaral  f krada ncili’nin tertipledi i ziyafetin yap laca  bahçeye hal lar

getirilir.

              Hamak: 15 numaral  f krada padi ah taraf ndan kovulan ncili bahçede a aca bir

hamak kurup, hamakta ikamet eder.

 Kafes: 84 numaral  f krada Macaristan’dan gelen biri demir bir kafes içerisinde

getirdi i aslanla gösteri yapar.

Kalem, kâ t: 61 numaral  f krada k zlar a as ncili’nin ricas  kabul eder, kalem

kâ t alarak bir mektup yazamaya ba lar.

Kam : 1 numaral  f krada ncili evinde misafir oldu u imamdan onu denemek için

top sesi duymam  ve barut kokusu duymam  bir yatak ve yorgan isteyince imam yatak ve

yorgan  haz r edince yata n yan na uzun bir kam  getirip koyar ve böylece ncili’nin iste ini

yerine getirdi ini söyler.

              Kavuk: 57 numaral  f krada ncili’nin gördü ü rüyada Fatih Camisi’nin avlusundan

geçerken e ek üzerindeki bir adam n kavu unu büyük bir çaylak kapar.

              Kâse: 66 numaral  f krada ncili, ncili’nin babas  ve padi ah, yemek yerlerken

sofraya kâselerle ho af getirilir.

              Kay k: ki yerde geçmektedir.

              28 numaral  f krada ncili Bursa’dan stanbul’a dönmek için Mudanya’dan bir kay a

biner.

              72 numaral  f krada ncili’nin yal n önünden kay yla geçen eskici yüksek sesle

ba rarak onu rahats z eder.

Kazan: 49 numaral  f krada ncili kendisinden yard m isteyen gence k  vermeyen

Ahmet Efendi’ye bir ders vermek ve k  gence alabilmek için tertipledi i ziyafette bahçedeki

kavak a ac n dal ndan bir kazan  iple sark p alt na bir mum yakar.
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Kepenek: 81 numaral  f krada ncili’nin yo urtçusu, kepene inin alt ndan ç kararak

küçük bir tulum peynirini padi aha verir.

  Kilim: 39 numaral  f krada ncili, dünyada ba kas  yapamayaca  bir marifeti

oldu unu söyleyen adam n serdi i kilimin üzerine arka üstü yatar.

              Kitap: ki yerde geçmektedir.

              24 numaral  f kran n varyant nda ncili güya e e okutaca  kitab n sayfalar na

zamk ile arpa taneleri yap r.

              82 numaral  f krada kad  olmak isteyen ncili sahaflardan birkaç tane büyük kitap

al r.

Kutu: 72 numaral  f krada ncili büyükçe bir y lan  kutuya koydurtarak eskiciye

verdirtir.

 Küfe: 71 numaral  f krada ncil’ye kanan köylü küfedeki yumurtalar n hepsini k rar.

Kürk: 37 numaral  f krada padi ah n ncili’ye kelime oyunu eklinde sordu u

sorular aras nda kürk kelimesi de yer al r.

              Mangal: Üç f krada görülmektedir.

3 numaral  f krada ncili Çavu  padi ah n sinirini yat rmak için ona anlatt  olayda

“lala” ncili’ye söven kay kç  yakalamak için yakm  oldu u mangal  b rakarak iskeleye

ko ar.

              14 numaral  f krada ran ah n zümrütlerle, incilerle süslü alt n mangal  konuyu

olu turur.

              60 numaral  f krada Yerebatan Mahallesi’ndeki kahvehanede mangal n etraf nda

toplan p di er mü terileri rahats z eden birkaç ihtiyar esrarke e ncili söz konusu bu

mangaldaki ate in alt na kestaneleri yerle tirerek iyi bir ceza verir.

 Mendil: Üç f krada görülmektedir.

29 numaral  f krada kat rc ncili’nin cebinden mendilini ç kar p onun burnunu siler.

              71 numaral  f krada ncili hokkabazl kla yumurtadan ç kard  alt  mendiliyle silip

cebine koyar.

              76 numaral  f krada ncili manavdan ald  elmalar  mendile koyarak evine götürür.

 Minder: 49 numaral  f krada ncili’nin tertipledi i ziyafet için ziyafetin yap laca

bahçeye minderler getirilir.

 Mum: ki yerde geçmektedir.

49 numaral  f krada ncili Ahmet Efendi’ye ders vermek için verdi i ziyafette kavak

ac na bir kazan asar, alt na da bir mum yakar.

              64 numaral  f krada ncili rüyas nda bakkaldan mum al r.
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 Mücevherler: 6 numaral  f krada gösteri te Türklerden geri kalmama talimat yla

stanbul’a gelen Avusturya elçisi çe it çe it mücevherlerini takar, tak r, çok fazla süslenir.

  Müzik aletleri: Üç yerde geçmektedir.

              13 numaral  f krada ncili’nin evini arayan â n omzunda uzun bir saz vard r.

              63 numaral  f krada ncili kabak saz  çalarak önemli bir toplant  meclisi esnas nda

zlar a as n oynamas na vesile olur. Böylece onun yeteneksiz olu unu padi aha gösterir.

              64 numaral  f krada ncili’nin rüyas nda gördü ü cinler ud, kanun, keman, def gibi

müzik aletleri çalarlar.

 Rahle: 24 numaral  f krada ncili ah Abbas’ n önüne bir rahle koyar. Rahleye de

önceden sayfalar na arpa yap rd  kitab  koyar. Böylece ah n iste ini, yani e i okutmay

ba ar r.

Sand k: 29 numaral  f krada ncili yola ç kmak için iki sand ktan olu an e yas  bir

kat ra yükler.

              Sar k: ki yerde geçmektedir.

              13 numaral  f krada ncili’nin evini aramak için sokaklarda dola an â n ba nda al

sar k vard r.

              82 numaral  f krada kad a soyunan ncili bir sar k al r.

Sava  aletleri: F kralarda sava  aletleri olarak harbe, m zrak, ok, k ç, b çak gibi

eski silahlar n adlar  geçer. F kralar n birinde tabancadan bahsedilir. ncili’nin bu aletlerden

harbe ve m zra  çok iyi kulland , ok atmada usta, hatta bunlar  kullanmada çok maharetli

oldu u f kralarda s kça görülür. Sava  aletleri üç yerde geçer.

              11 numaral  f krada valinin emriyle para tahsilinden dönerken ncili’nin yolda Çivi

adl  e yayla kar la  ve onu çok iyi kulland  harbesiyle korkutup kaç rt r.

              29 numaral  f krada dönemin sava  aletleriyle ilgili bilgi verilir ve ncili’nin çok iyi

harbe ve m zrak kullan p ok att ndan bahsedilir. F krada ncili haramileri ok atarak bir bir

avlar.

              81 numaral  f krada ncili’nin yo urtçusu gencin ni anl  ondan bir k ç ve bir

tabanca almas  ister.

al: Üç f krada geçmektedir.

23 numaral  f krada ncili alc dan üç al alarak ortal  fena hâlde kar r ve

sadrazam  da oyuna getirir.

              40 numaral  f krada ncili eyalet beyine emsalsiz bir al dokudu unu, bu al  babas

gerçek olmayanlar n göremeyece ini söyler ve görülmez al  – asl nda al yoktur- beye verir.
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              43 numaral  f krada ncili zaman n me hur alc lar ndan biri olan Karabet A a’dan

iki al al r ve ona bir oyun oynar.

Tas: 79 numaral  f krada tellak ncili’ye bir tas n içinde hamam otu getirir.

Tasma: 6 numaral  f krada ncili, a  süslü Avusturya elçisine haddini bildirmek

için elmas ve de erli ta larla bezenmi  bir tasma yapt r ve bu tasmay  bir köpe e takt p,

köpe i sarayda elçinin gözü önünde gezdirtir.

Testi: 52 numaral  f krada ncili hizmetkârl  yapt  efendisi su isteyince testiden

su getirmenin hesab  ç kar r ve i inden olur.

Torba: 13 numaral  f krada ncili’nin evini bulmak için sokaklarda dola an â k

omuzundaki torbas , saz , ba ndaki al sar  ve acayip k yafetiyle dikkat çeker ve herkes

onun arkas na toplan r.

Tulum (Tuluk): 81 numaral  f krada ncili’nin yo urtçusu genç padi aha bir küçük

tulum peynir verir.

              Yatak ve yorgan: ki yerde geçmektedir.

1 numaral  f krada ncili Çavu  evinde misafir oldu u imtihan etmek dü üncesiyle

imamdan top sesi i itmemi  ve barut kokusu duymam  yatak ve yorganda yatmak istedi ini

söyler.

              83 numaral  f krada tedavi olman n ölmekten daha pahal  oldu unu hesaplayan ve

hasta yatakta yatmakta olan ncili u yorgan  üstümü örtün de öleyim der.

Yazma: 81 numaral  f krada ncili’nin yo urtçusu gencin ni anl  ondan bir yazma

almas  ister.

Yelpaze: 62 numaral  f krada ncili, k zlar a as n tepesinden sinekleri yelpazeyle

kovalar.

 Zamk: 24 numaral  f kran n varyant nda ncili güya e e okutaca  kitab n

sayfalar na zamk ile arpa taneleri yap r.
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G. GELENEK, ÂDET VE NANMALAR

             ncili Çavu  f kralar nda âdet ve inanmalara daha çok f kran n bir parças  olarak

rastlan lmaktad r. Âdet ve inanmalar, baz  f kralar n konusunu olu turdu u gibi baz

kralarda da hiç yer almamaktad r.

              ncili Çavu  f kralar nda kar za ç kan gelenek, âdet ve inanmalar öyle

ralayabiliriz:

1. Nedimlik ve Musahiplik Gelene i:

              ncili Çavu  f kralar n ba kahraman  olan ncili Çavu  padi ah n nedim ve

musahibidir. F kralar n ço unda (15, 43, 45, 46, 51, 52, 66, 75, 82) ncili Çavu ’un

stanbul’a gelip padi ah n nedim ve musahibi oldu u hatta saraya girmeden önce vezir, vali,

pa a gibi devletin ileri gelenlerine de nedimlik etti i bilgisi anlat  taraf ndan verilmektedir.

Arapça bir kelime olan nedim sohbet eden demektir. Nedimler, Osmanl  padi ahlar n

yak nlar nda bulunan hareketleri, söz ve sohbetleri ile onlar  e lendiren ki ilerdir. Padi ahlar

zamanla bu ki ilerin say lar  artt rm lard r. Nedimler aras nda padi ahlar  e lendirip hayra

te vik edenler oldu u gibi devlet i lerine kar arak devlete zarar  dokunanlar da olmu tur

(Pakal n 1983: 667).

ncili Çavu , padi ah n çok yak ndad r, musahibidir, onu güldürür, e lendirir, hatta

sinirlendi inde sakinle tirir. Yine Arapça bir kelime olan musahip kelime anlam yla sohbet

eden demektir. Osmanl mparatorlu u’nda padi ahlar n kendilerini e lendirmek için sarayda

bulundurduklar  ki ilere musahip denmektedir. Bu ki iler saray erkân ndan birisi, vezir veya

beylerbeylerinden ho  sohbetli olanlar ndan veya nüktedan, haz rcevap ki ilerden olu an

maiyetleri vard r. Padi ah kimi isterse onu kendisine nedim olarak seçerdi. III. Murat’ n

emsi Pa a ile Beylerbeyi Mehmet Pa a, IV. Mehmet’in veziri ve damad  Mustafa Pa a

musahiplerin en tan nm lar r. Musahiplik 1834’te kald lm r (Pakal n 1983: 583).

Sonuç olarak Osmanl ’da var olan bu nedimlik ve musahiplik gelene ini, f kra

tipimizin padi ah n nedimi ve musahibi olmas (Sicilli Osmani I: 448) nedeniyle ncili Çavu

kralar n hemen hemen tamam nda görebilmekteyiz.

2. Â kl k Gelene i

Saz e li inde iirler söyleyen â klar n olu turduklar  bu â kl k gelene i Mehmet

Yard mc ’n n da dedi i gibi “Â kl k gelene i, di er kültür de erlerinde oldu u gibi belirli

bir i levi yerine getirmek, bir ihtiyac  kar lamak üzere geleneksel kültürün yaratt  bir

kültür de eridir” (Yard mc  1999: 146). Geçmi i Orta Asya’da kurulmu  eski Türk

imparatorluklar na kadar dayanan (Köprülü 2004: 172) bu gelene in yarat lar  ve
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temsilcileri “ rticâlen iir söyleyebilen, saz çalabilen ki iler” (Sakao lu 1986: 249) tan mlanan

klar â klardan ö rendiklerini ve kendi icra ettiklerini gelecek ku aklara aktar r.

te çal mam z s ras nda inceledi imiz f kralardan birinde (13) yukar da

bahsetti imiz gelenekle yani â kl k gelene i, â klar ve Tavukpazar ’ndaki â klar kahvesiyle

ilgili bilgiler bulunmaktad r.

3. Geçi  Dönemleri

a. Do um: ncili Çavu  f kralar nda do umla ilgili bir motife rastlamad k.

b. Evlilik:

Dört yerde evlilik yer almaktad r. Bunlardan birinde ncili’nin evlili inden,

di erlerinde ise ba ka kahramanlar n evlili inden söz edilmektedir.

10 numaral  f krada ncili evlenip bo anan bir ahbab na evlenirken nikâh ahidi olur.

              33 numaral  f krada ncili’nin çok çirkin bir kad nla evlendi inden bahsedilir.

              49 numaral  f krada tertipledi i bir ziyafette oynad  oyunla yap lan haks zl

ortaya ç kararak ncili bir gencin evlenmesine yard m eder.

              81 numaral  f krada ncili, yo urtçusu Ahmet’in evlenmesi için yard m eder.

c. Ölüm:

Ölüm, ncili Çavu  f kralar nda tam bir geçi  dönemi olarak kar za ç kmaz. Bir

krada ölüm korkusu ba ka bir f krada da ncili’nin muzipli i eklinde görülür.

47 numaral  f krada ölümden çok korkan, mezarl n içinden de il yak ndan bile

geçmeye cesaret edemeyen pa a ve ncili’nin pa an n bu ölüm korkusunu kullanarak ona

oynad  oyun anlat r.

              83 numaral  f krada ncili Çavu  ölmek ve cenazesinin defnedilme i lemleri tedavi

olmaktan daha hesapl  oldu u için ölmek ister.
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H. ATASÖZLER  VE DEY MLER

Atasözleri ve deyimler üzerine yapt  çal malar yla tan nan Ömer As m Aksoy

atasözlerimizi “Atalar n uzun denemelere dayanan yarg lar  genel kural, bilgece

dü ünce ya da ö üt olarak düsturla ran ve kal pla  biçimleri bulunan kamuca

benimsenmi  öz sözler.” (Aksoy 1988: 37) olarak; deyimlerimizi de “Bir kavram , bir

durumu, ya çekici bir anlat mla ya da özel bir yap  içinde belirten ve ço unun gerçek

anlamlar ndan ayr  bir anlam  bulunan kal pla  sözcük toplulu u ya da tümce.” (Aksoy

1988: 52) eklinde tan mlar. Yapt z çal mada ncili Çavu  f kralar n kaynakl k etti i

deyimler unlardr :

1. Kantar n Topunu Kaç rmak (Aksoy 1983: 906).

2. Mart ya arsa may s övünür (mart ya ar, nisan övünür; nisan ya ar, insan

övünür) (Aksoy 1988: 388).

3. Özrü kabahatinden büyük (Aksoy 1983: 1000; Atalay 1968: 154).

Bunlardan ba ka ncili Çavu  f kralar nda yer alan atasözü ve deyimler, bunlar n ve

içinde geçtikleri f kralar n numaralar öyledir:

Acem Mübala as : 14 numaral  f krada bu deyimle ilgili bilgi verilir. F krada

ranl lar n abartmay  çok sevdikleri anlat r ve hatta “acem mübala as ” diye bir deyim

oldu u söylenir.

Aya n alt na karpuz kabu u koymak: “Birini tuzakla i inden uzakla rmak”

(Tülek 2004: 157).

5 numaral  f krada padi ah ncili’yi sinirlendirmek amac yla onun nedimlik için

getirdi i imama son derece iltifatlarda bulunur. Buna gücenen, kendi mevkisi için endi elenen

ncili imam n aya na bir karpuz kabu u koymay  dü ünür.

Ayak diremek: “Birine kar  kendi tutumundan mamak” (Aksoy 1988: 600).

10 numaral  f krada geçmektedir. F krada sürekli evlenip bo anan bir arkada

ncili’nin kendisinin nikâh ahidi olmas  ister, ncili de bu konuda ayak direr.

   Bir musibet bin nasihatten iyidir: “Yanl  yolda olan bir ki iye verilen yüzlerce

üt, onu do ru yola getirmek için yararl  olmaz da tuttu u bu yolda ba na gelen bir y m,

uyanmas na yarayan bir ders olur.” (Aksoy 1988: 190).

77 numaral  f krada ncili’nin ilk ve son hovardal , ba na gelenleri ara s ra

anlatt ndan ve bu atasözünü hat rlayarak nasihatini söyledi inden bahsedilir.

 Büyük lokma ye, ama büyük söz söyleme: Ömer As m Aksoy’un“Hiçbir kimse

ba kalar  k nay p ben böyle bir kötü duruma dü mem, ben öyle eylere meydan vermem gibi
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sözler söylememelidir. Dünya bu, bir gün ayn  olaylar k nayan n da ba na gelebilir.” (Aksoy

1988: 209).

76 numaral  f krada ncili dostuyla sohbet ederken söz yan kesicilerden aç r. ncili

yan kesicilerde suç olmad , as l çarp lan adamlar n suçlu oldu unu söyler. Arkada  da

bunun üzerine ncili’ye bu atasözünü hat rlat r.

Cesaret etmek: “Göze almak, çekingenli i b rakmak” (Devellio lu-K çk  1983:

48).

3 numaral  f krada padi ah çok sinirli oldu u için hiç kimse gözüne görünmeye cesaret

edemez.

Damdan dü er gibi: “Birdenbire ve yersiz” (Aksoy 1983: 705).

              25 numaral  f krada ncili’nin biraz safça olan karde i gitti i hasta ziyaretinde zaten

lar  fazlala  hastaya damdan dü er gibi nas ls z diye sorar.

Dâme dü ürmek: Dâme “Tuzak” ( emsettin Sami 1996: 599) anlam nda bir sözcük

olup dâme dü ürmek de tuza a dü ürmek, oyuna getirmek gibi anlamlara gelmektedir.

              23 numaral  f krada Kanuni Sultan Süleyman ncili’ye Sadrazam brahim Pa a’y

dâme dü ürmesini emreder.

Danan n kuyru u kopmak: “ çin için süren anla mazl k, patlak vererek büyük bir

olay ortaya ç kmak” (Aksoy 1983: 705).

              23 numaral  f krada anlat ncili’nin sadrazama oynad  oyunu anlatmadan önce bu

deyimi kullan r.

Devlet ku u: “Umulmad k bir talih” (Aksoy 1983: 716).

              21 numaral  f krada ncili padi aha elli sopan n yar n T flî’ye at lmas

istemesinin sebebini aç klarken T flî’nin ncili’ye kendisi sayesinde devlet ku una

kondu unu, padi ah ne ihsanda bulunursa yar  da ona vermesi gerekti ini söyledi ini

bildirir.

Dillere destan olmak: “A  niteli i her yerde anlat r olmak” (Aksoy 1983: 723)

68 numaral  f krada padi ah ncili’ye dillere destan olacak y llarca sohbetlerde

anlat lacak bir yapmas  söyler.

Etek öpmek: “(Eskiden) Büyük bir kimsenin kat na ç kan ki i, sayg  ve kulluk

gösterisi olarak, e ilip o kimsenin ete ini öpme davran nda bulunmak” (Aksoy 1983: 772).

              9 numaral  f krada padi ah maa na zam yap nca ncili etek öperek te ekkür eder.

Ferman buyurmak (ç karmak): “Padi ah taraf ndan herhangi bir konuda emir

verilmek”  (Türkçe Sözlük: 773).
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              1 numaral  f krada ncili’nin padi ah n huzuruna ç kard  imam padi ahtan

kendisine elli de nek vurulmas  ferman buyurmas  ister.

Foyas  meydana ç karmak: “Bir kimsenin ilkin belli olmayan kötü niteli i,

zamanla ya da bir olay dolay yla anla lmak” (Aksoy 1983: 786).

              82 numaral  f krada kad kla ilgili hiçbir ey bilmedi i hâlde znik’e kad  olarak

giden ncili foyas n meydana ç kaca ndan korkar.

Gözüne girmek: “Anlay , çal kanl , beceriklili i ile büyü ünün sevgi ve

güvenini kazanmak” (Aksoy 1983: 819).

40 numaral  f krada ncili yan na gitti i eyalet beyini rezil etmek amac yla önce

beyin gözüne girer.

              Gururunu ok amak: “Yüzüne kar  de erlerini belirterek bir kimseyi

duyguland rmak” (Aksoy 1983: 824)

  40 numaral  f krada ncili gözüne girmek amac yla eyalet beyinin gururunu ok ay

davran larda bulundu undan bahsedilir.

rk zencinin akl  bir incir çekirde ini doldurmaz: Günümüzde kullan lmayan bir

atasözüdür.

              63 numaral  f krada ncili, bu atasözünü padi ah n k zlar a as n ne kadar

yeteneksiz oldu unu anlamas  için söyler.

Kurb-u sultan âte -i sûzan: Günümüzde kullan lmayan bu atasözü padi aha yak n

olmak yak  bir ate tir anlam na gelmektedir.

              15 numaral  f krada anlat ncili’nin bu darb-  meseli çok iyi bildi ini, bu nedenle

onun hep dikkatli oldu unu söyler.

Kündeden atmak: “Birini a r biçimde yere sermek, oyun ederek y kmak” (Aksoy

1983: c. 2, 951).

              54 numaral  f krada ncili stanbul’a ran’dan gelen elçinin çok mübala ac  olmas

sebebiyle onu kündeden atmak ister.

Nutku tutulmak: Dili tutulmak (Aksoy 1983: 982).

              34 numaral  f krada saray mutfa nda kazana dü en fesini almaya çal an ncili’nin

padi ah içeri giriverince nutku tutulur.

Ödü patlamak: Ans n korkmak (Aksoy 1983: 992).

              34 numaral  f krada ncili’nin padi ahtan çok korktu u bu deyimle vurgulan r.

              Pot k rmak: Bilmeyerek sak ncal  bir davran ta bulunmak ya da bir söz söylemek

(Aksoy 1983: 1014).
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              26 numaral  f krada ncili yeniçeri oca na göndermeden önce karde ini pot

rmamas  için kar na al p tembihler.

Soyup so ana çevirmek: 1. H rs z bir yeri ya da bir ki iyi adamak ll  soymak, 2. Bir

 yapan ya da bir mal satan ki i, i  yapt randan ya da mü teriden ödeme gücü kalmay ncaya

dek para çekmek (Aksoy 1983: 1042).

              29 numaral  f krada ncili ve kat rc  bir k  memleketine giderlerken kat rc ncili’ye

ilerdeki bo azda haramilerin oldu unu, kendilerini soyup so ana çevireceklerini söyler.

Yola ç kmak: Bir yere gitmek üzere bulundu u yerden ayr lmak (Aksoy 1983:

1121).

              11 numaral  f krada ncili para tahsil ettikten sonra yola ç kar.

Yol kesmek: Iss z yollarda soygunculuk yapmak, yolcular  zor kullanarak durdurup

soymak (Aksoy 1983: 1123).

              11 numaral  f krada Çivi ad ndaki e yan n yol kesti inden bahsedilir.

              Yüzünü kara ç karmak: Birinin, sav nda yan ld  ortaya koyarak onu

utand rmak (Aksoy 1983: 1137).

              25 numaral  f krada ncili karde ini yüzünü kara ç karmamas  konusunda tembih

eder.

Bütün bunlardan anla laca  üzere ncili Çavu  f kralar n 6’s nda atasözleri;
24’ünde de deyimlere yer verilmi tir. Bu atasözü ve deyimler de erlendirildi inde;

a) Kurb-  sultan ate -i suzan gibi günümüzde kullan lmayan atasözlerinin varl yla
kar la z.

b) Yine f kralarda Acem mübala as  gibi günümüzde kullan  yitiren deyimler
geçmektedir.

c) ncili Çavu  f kralar  Türkçemize atasözü ve deyimler kazand rm r.

d) kra anlat lar , ncili Çavu  f kralar  anlat rken atasözü ve deyimlerden
yararlanm r diyebiliriz.
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NC  BÖLÜM

BEKR  MUSTAFA FIKRALARI ÜZER NE

I. BEKR  MUSTAFA K MD R?

A) HAYATI

1. Ne Zaman ve Nerede Do du?

Bekri Mustafa, Osmanl mparatorlu u içerisinde ya am , döneminin sosyal

sorunlar  yans tm , yasaklara kar  koymu , böylelikle halk n tepkisini de f kralar yla dile

getirmi  ulusal bir f kra tipidir. O, haz r cevapl , f kralar  ve ayya  ile insanlar z

aras nda yüzy llarlard r tan nan ve sohbetleri tatland ran tarihi bir ahsiyet olarak kar za

kmaktad r. Fakat birçok önemli insan n hayat nda var olan sis perdesi onun hayat nda da

bulunmaktad r.

Sarho lar ah  olarak tan nan Bekri Mustafa’n n ne zaman ve nerede do du u

hakk nda kesin bilgiler yoktur. Ancak baz  kaynaklarda Bekri Mustafa’n n IV. Murat

zaman nda ya am  olabilece i belirtilmektedir (Boratav 1999: 88; Himmetzade 1921: 3;

Özcan 2002: 135; Tokmakç lu 1983b: 7; Yalç n 1985: 9). Bunlardan Himmetzade Bekri

Mustafa adl  eserinde Bekri Mustafa’n n IV. Murat zaman nda stanbul’da ya ad , hatta

IV. Murat’ n nedimi oldu unu ve Hicri 1010 (M. 1601) y nda stanbul’da Kad rga yak nda

Cündi Meydan  ile Küçük Ayasofya Cami aras nda bir evde do du unu belirtmi tir

(Himmetzade 1921: 3). Pertev Naili Boratav da 100 Soruda Türk Halk Edebiyat  adl  eserinde

Bekri Mustafa’n n hayat na ait baz  bilgilere yer vermi tir. Boratav, Bekri Mustafa’n n IV.

Murat ile ça da  olup ayya  ile tan nd  belirtmektedir (Boratav 1999: 88).

Ancak Bekri’nin mezar ta ndaki ölüm tarihini delil göstererek yukar daki

görü lerin tersini dü ünenler Necdet Rü tü Efe 1779 y nda do du unu söyleyerek Bekri’nin

18. yüzy lda ya ad  savunmaktad r (Efe ?: 56).

Sonuç olarak biz de Necdet Rü tü Efe d ndaki ara lar n belirtti i gibi Bekri

Mustafa’n n 17. yüzy lda stanbul’da do du u ve kesin do um tarihinin belli olmad

görü ündeyiz.
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2. Ad  ve Lakab

Bekri Mustafa’n n as l ad  Mustafa’d r (Hadise Matbaas  1957: 3; Himmetzade 1927:

3; Yalç n 1985: 9) . Kendisine “A a” denmesi onun zaman nda e itim görenlere “A a”

denmesindendir (Hadise Matbaas  1957: 3; Himmetzade 1927: 3). “Bekri” denmesinin nedeni

sabah ak am sürekli içki içen, hayat  boyunca ay k gezmeyen bir tip olu undand r (Hadise

Matbaas  1957: 3; Himmetzade 1927: 3; Koz 1983: 5; Tokmakç lu 1983b: 7; Yalç n 1985:

9).

3. Ne Zaman ve Nerede Ya ad ?

Bekri Mustafa, 17. yüzy lda stanbul’da do mu , ya am  ve ölmü tür. Ara lar,

Bekri Mustafa’n n 17. yüzy lda IV. Murat zaman nda ya am  oldu undan bahsetmektedirler

(Boratav 1999: 88; Himmetzade 1921: 3; Koz 1983: 5; Özcan 2002: 135; Özmen 1994: 571;

Tokmakç lu 1983b: 7; Yalç n 1985: 9; Yard m 2003: 38; Y ld m 1999: 27). Ancak Necdet

Rü tü Efe Türk Nüktecileri adl  eserinde Bekri Mustafa’y  anlat rken Bekri’nin Edirnekap

Yeniçeri Mezarl ’n n d nda bir mezar y ndaki mezar ta  kitabesinden hareketle H.

1235 (M. 1819) tarihinde öldü ünü, dolay yla IV. Murat zaman nda de il; IV. Mustafa ve

III. Selim zaman nda ya ad  söyler. IV. Murat ile IV. Mustafa’n n “Dördüncü”

kavram ndan dolay  kar ld  ve halk n çok k sa süre tahtta kal p,  silik bir saltanata

sahip olan IV. Mustafa’y  de il de Viyana kap lar na dayanm , Ba dat fatihi IV. Murat’

kralara katt , Bekri Mustafa’n n da içkiyi yasaklayan bir padi ah n nedimi olamayaca

savunmu tur (Efe ?: 56-57).

ncili Çavu  ve Bekri Mustafa f kralar  üzerinde çal an Erdo an Tokmakç lu

Bekri Mustafa ad nda birinin gerçekten ya ad ndan ve f kralar n onun ad  çevresinde

olu tu undan bahseder (Tokmakç lu 1983b: 9-10).

Bekri Mustafa sadece Türkiye’de de il, Türkiye d nda da bilinmektedir. Örne in

Romen edebiyat nda Bekri Mustafa f kralar yla kar la maktay z. Bu edebiyatta Bekri

Mustafa IV. Murat döneminde (1623-1640) ya am  tarihsel bir ahsiyet ve IV. Murat’  içkiye

al ran ki i olarak bilinir (Gubo lu 1983: 99).

19. yüzy lda meddahlar taraf ndan en çok söylenen hikâyeler aras nda Bekri Mustafa

kralar  da say lm r (Nutku 1997: 90).

Sabri Koz, “Yazma Letaif Mecmuas ”nda bulunan tek Bekri Mustafa f kras   için

hem yazmalarda rastlan lan ilk Bekri Mustafa f kras  oldu unu hem de daha önce

yay mlanm  eski ve yeni harfli kaynaklarda bulunmad , ancak bu f krada geçen di er
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tipler hakk nda herhangi bir bilgiye sahip olmad  söyler. Koz’un Yazma Letaif

Mecmuas ’ndaki Bekri Mustafa f kras öyledir:

“Bekri Mustafa Efendi bir gün Topal Faik’e demi  ki: “Neden acele edip erken

geldiniz, yoksa menzile mi bindiniz?” Orada bulunan Rü di Efendi söze kar arak: “Hay r

ayak sürüdüler, e er murad itseler daha tez gelir idi” demi  (Koz 1995: 341).

Çe itli ansiklopedilerde de Bekri Mustafa’dan IV. Murat’ n saray na mensup, 17.

yüzy lda ya ayan, içkiye dü künlü ü ve haz rcevapl yla tan nan, hatta IV. Murat’  içkiye

al ranlar aras nda bulunan bir f kra kahraman  olarak bahsedilmektedir (Büyük Larousse

Sözlük ve Ansiklopedisi, Kim Kimdir? Ansiklopedisi, Meydan Larousse Büyük Lûgat ve

Ansiklopedisi, Yeni Hayat Ansiklopedisi, Yeni Kültür Ansiklopedisi, Yeni Türk

Ansiklopedisi). Bekri Mustafa’n n IV. Murat’  içkiye al rmas yla ilgili olarak anlat lan bir

kras öyledir:

IV. Murat arap içilmesini yasaklad  s ralarda bir gece gezerken Bekri Mustafa’ya

rastlar. Bekri Mustafa sarho tur ve öyle demektedir:

“Ben dilersem bütün stanbul’u ve ‘cariyeo lu’nu sat n al m.”

Bu sözüyle bir cariyeden do ma olan padi ah  kastetmektedir.

IV. Murat, onu yakalat r; akl  ba nda olmad  için Bekri’yle konu up anlamak

mümkün de ildir. Padi ah da merak eder ve Bekri’yi idam ettirmez; saraya gönderir.

Ertesi sabah padi ah, Bekri Mustafa’y  huzuruna ça rt r. Geceki sözlerini hat rlat r.

Bekri Mustafa koynundan bir e ç kar r:

“Bu öyle bir alt n sudur ki dünyan n bütün hazinelerine üstündür. Bir dilenciyi

cihangir; kudretsiz bir adam skender yapar.” der. Bu sözlerin do rulu una yemin eder.

Sultan Murat Bekri’nin bu en ve korkusuz sözlerine r, ondan ho lan r, eyi

alarak bo alt r, be enir.

O günden sonra Bekri Mustafa padi ah n birinci derecede i ret arkada lar  aras na

kat r.

stanbul’da taun salg  oldu u ve günde yüzlerce insan n öldü ü s rada IV. Murat:

“Allah bu yaz kötülerin cezas  veriyor; bu k  da s ra iyilere gelecektir!” diyerek

Beyo lu’nda bulunabilen en büyük kadehleri bo altmakla me guldür (Kafl  1943: 52-53).

4. Ne Zaman ve Nerede Vefat Etti?

Bekri Mustafa’n n do um tarihi gibi ölüm tarihi de kesin de ildir. O, ya ad

yüzy lda vefat etmi tir. Bekri Mustafa’n n mezar yla da ilgili de ik görü ler vard r.

Ara rd z kaynaklarda bu mezarlardan birinin Bal kpazar  meyhaneleri civar nda
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bulunan bir mezarl kta oldu u, ancak bu mezar n kald p yerine dükkân ve çar lar yap ld

ama Bekri Mustafa’n n mezar na dokunulmad , sonradan bu mezar n y ld  ve çar

esnaf nca onar ld  bilgisine rastlad k (Himmetzade 1921: 5; Koz 1983: 7).

Bir ba ka mezar n da Edirnekap  Yeniçeri Mezarl ’nda oldu unu ve Bekri’nin

H. 1235’te (M. 1819) vefat etti ini söyleyenler de vard r (Efe ?: 38).

Bekri Mustafa’n n yukar da bahsedilen Bal kpazar  meyhaneleri civar nda bulunan

mezarl ktaki mezar yla ilgili bir de inan  vard r. nan a göre; kocalar  veya yak nlar  içkiye

dü kün olanlar, bu mezar n topra ndan bir tutam alarak kocalar n ya da yak nlar n içkileri

içine gizlice koyarlar; böylece onlar n içkiden kurtulacaklar na inan rlarm  (Tokmakç lu

1983: 10).

              Bekri Mustafa mezar  nerede olursa olsun 17. yüzy lda ya am  ve bu yüzy lda ölmü

gerçek bir ahsiyettir.

5. E itimi

              Bekri Mustafa’n n hayat ndaki sis perdesi e itimi için de geçerlidir. Ara lar

taraf ndan Bekri Mustafa’n n medrese e itimi ald  söylenmektedir (Himmetzade 1921: 3-5;

Özmen 1994: 571; Tokmakç lu 1983b: 8). Bunlardan Bekri ve f krarlar  hakk nda ilk

derlemeyi yapan Himmetzade, Bekri Mustafa’n n babas n maddi durumu iyi oldu u için

rahat bir çocukluk geçirdi inden, iyi bir e itim ald ndan, ancak on alt  ya nda babas , on

sekiz ya nda da annesini kaybetti i için e itimini tamamlamay p medreseye gitmeyi

rakt ndan, daha sonra da arkada  çevresinin etkisiyle içkiye ba lay p tüm zaman

Kumkap , Yenikap  ve Bal kpazar  ile Gedikli Meyhaneleri’nde geçirdi inden bahseder

(Himmetzade 1921: 3-5).

              Bekri Mustafa f kralar n bir kaç nda (93, 95, 98) da Bekri Mustafa’n n iyi bir

medrese e itimi ald ndan söz edilmektedir.

              Biz de Bekri Mustafa’n n gerçekten medreseye gidip, iyi bir e itim al p almad

konusunun belirsiz oldu unu dü ünüyoruz.

6. i (Mesle i)

 Bekri’nin hayat ndaki bilinmezlik mesle i için de söz konusudur. Bekri Mustafa’n n

padi ah n musahipli ini yapt ; hatta padi ah IV. Murat’  içkiye al ranlar aras nda

bulundu u söylenmektedir (Himmetzade 1921: 3; Özmen 1994: 571; Tokmakç lu 1983b:

8) Bekri Mustafa’n n babas  gibi yorganc kla u ra , içkiye ba lad ktan sonra da hiçbir

le me gul olmad , bütün zaman  meyhanelerde sarho  olarak geçirdi i belirtilmektedir
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(Himmetzade 1921: 3-5). F kralar nda da durum ayn r. Bekri Mustafa’n n sabah ak am içip

sarho  olmaktan ba ka i i yoktur. Yaln z 95 numaral  f krada Bekri Mustafa, zaman zaman

ihtiyaç duyuldu u hâllerde camide imaml k veya müezzinlik yapar. 33 numaral  f krada

Bekri’nin gençli inde bir ara berberlik de yapt  anlat r. Zaman zaman Bekri’nin içki

runa kay kç k yapt  da f kralar nda kar za ç kmaktad r. Nitekim 4 numaral  f krada

Bekri’nin içkinin yasak oldu u zamanlarda rahat rahat içebilmek için ara s ra kay kç k

yapt  görülür.

7. Yak n Çevresi

              Bekri Mustafa’n n gerçek hayat yla ilgili kesin bilgiler olmad  için f kralar ndan

hareketle onun yak n çevresini ba ta Agop olmak üzere meyhaneciler, mahalle ahalisi ve içki

arkada lar  olu turmaktad r diyebiliriz.

B) A LES

1. Babas

Bekri Mustafa’n n babas yla ilgili kesin bilgiler yoktur. Bekri Mustafa’n n babas n

yorganc  esnaf ndan Ahmet A a ad nda biri oldu u söylenmektedir (Hadise Matbaas  1957: 3;

Himmetzade 1921: 3; Koz 1983: 5; Özmen 1994: 571; Tokmakç lu 1983b: 8).

Himmetzade, Bekri Mustafa’n n babas yla ilgili u bilgileri verir: “… Bekri Mustafa yorganc

esnaf ndan Ahmet A a nam nda bir zat n mahdumu olup … Mustafa’n n on alt  ya nda

oldu u s rada pederi Ahmet A a bir so uk alma neticesi olarak hastalanm  ve sekiz gün esir-

i firâ  (yataktan kalkamayacak kadar hasta olmak, yata a dü mek) oldukdan sonra vefat

eylemi …”  (Himmetzade 1921: 3). 93 numaral  f krada da Bekri’nin stanbul’da do up

büyüdü ünden ancak babas n ta ral  oldu undan bahsedilir.

2. Annesi

Bekri Mustafa’n n babas  gibi annesiyle ilgili bilgiler de mevcut de ildir. Yine

Himmetzade’nin eserinde annesinin Bekri Mustafa on sekiz ya ndayken öldü ü geçmektedir

(Himmetzade 1921: 3).

3. E i ve Çocuklar

              Gerçek hayat nda Bekri Mustafa evlenmi  midir, çocuklar  var m r,

bilinmemektedir. Ancak Bekri Mustafa f kralar nda Bekri’nin e i ve çocuklar  yer almaktad r.

Örne in “K rk Günlük Hükümdarl k” adl  f kras nda Bekri Mustafa k rk günlük hükümdarl
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süresince eve gitmedi i için kar  onu eve almak istemez. “Bekri Mustafa’n n O lu Oluyor”

adl  f kras nda ise Bekri Mustafa ikiz çocu u olan bir baba olarak kar za ç kmaktad r.
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C) SARAY ( STANBUL) VE BEKR  MUSTAFA

kralar ndan anlad za göre Bekri Mustafa özel bir görevle Sivas, Ba dat ve

Bursa’ya gitmi , bu yerlerin d nda hemen hemen hiç stanbul d na ç kmam , bütün

hayat stanbul’da geçirmi tir. IV. Murat’ n nedimli ini yapm , dolay yla sarayla da

ili kisi olmu tur. Zaman n padi ah n yani IV. Murat’ n bulundu u yer Osmanl  saray r ki

saray da stanbul’dad r. (1, 4, 30, 62, 63, 70, 71, 89, 91, 94, 96, 100, 103) numaral  f kralarda

IV. Murat’  ve onun bulundu u saray  görürüz.

              Baz  f kralarda da Bekri’nin sarayda, yüksek yerlerde tan , özellikle IV. Murat’ n

yak  oldu undan bahsedilir.

              Bekri Mustafa devlette bozulmalar n, isyanlar n oldu u bir dönemde ya am  ve

birçok yasakla kar  kar ya gelmi tir. F kralar n ço u stanbul’da uygulanan bu yasaklarla

ilgilidir. (9, 16, 20, 31, 45, 49, 64, 67, 70, 73, 90, 106) numaral  f kralarda içki yasa ndan

do rudan ya da dolayl  bir ekilde söz edilir.

              Bekri Mustafa’n n bütün ya am  geçirdi i yer olmas  özelli ini gösterdi inden

stanbul, Bekri Mustafa f kralar n ba  mekân r. F kralar ndan anlad za göre onun

hayat ; evi, Kumkap  ve Bal kpazar  meyhaneleri aras nda yani stanbul’da geçmi tir. Zaten

Bekri Mustafa’y  arayanlar, onu sürekli gitti i meyhanelerde bulabilmi lerdir. ( 3, 5, 11, 22,

25, 27, 29, 34, 39, 48, 53, 60, 68, 74, 76, 77, 85, 88, 94,  107) numaral  f kralarda stanbul’un

de ik meyhaneleri yer almaktad r.

              Bekri Mustafa f kralar nda stanbul’u meyhanelerinin d nda semtleri, mahalleleri,

camileri, hamamlar  vb. de ik yönleriyle görmek mümkündür. Örne in Bekri Mustafa

sürekli sarho  bir hâlde bulunmas na, meyhanelerden ç kmamas na ra men Ramazan

aylar nda içki içmez, orucunu tutar ve zaman n padi ah  IV. Murat ile birlikte stanbul’da

tebdili k yafet gezip fakirlere yard m eder, camiye gidip vaaz dinler (100, 101 numaral

kralar).

              Sonuç olarak stanbul Bekri Mustafa f kralar n Bekri Mustafa sarho lu uyla ve

dürüst ki ili iyle stanbul’da üne kavu mu tur. stanbul’da onun ününü, öhretini yapt klar

duymayan kimse yoktur.
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II. BEKR  MUSTAFA FIKRALARININ OLU MA NEDENLER

Bekri Mustafa, IV. Murat zaman nda içki yasa n kat  bir ekilde uyguland  ve

bu yasa a uymayanlar n iddetle cezaland ld  bir dönemde ya am r (Himmetzade 1921:

3; Boratav 1999: 88; Y ld m 1999: 27; Yard m 2003: 38). Bekri Mustafa, halk n ele tirilerini

dile getiren bir temsilcidir. Bundan dolay  topluma mal olan bir f kra kahraman r. Bekri

Mustafa, f kralar nda ya ad  döneme inatla içki yasa na hiç ald rmam  ve gece gündüz

ay k gezmemi  bir ayya  olarak kar za ç kar. Bekri’nin ayya  ve ayya ken ba na gelen

komik olaylar f kralar  olu turan nedenlerden biridir. Örne in “Hâlim Olsa” adl  f kras nda

Bekri Mustafa içkiyi fazla kaç rd  bir gece evinin kap na kadar gelir ve orada y r kal r.

Bu s rada oradan geçmekte olan devriyeler Bekri’yi a a kap na yani karakola

götüreceklerini söylediklerinde ise “B rak n beni karde ler! Hâlim olsa evimin kap ndan

girerdim.” der.

              Bekri, ayya  ve ayya  ki ili iyle tan nd  için IV. Murat’ n içki yasa  onun

kralar n özünü olu turur. Nitekim IV. Murat içki, tütün ve kahve kullan  yasaklam ;

bütün meyhane ve kahvehaneleri kapatt rm r. Bu yasak ac mas zca uygulanm  ve yasa a

uymayanlar a r cezalara çarpt lm , hatta idam edilenler bile olmu tur. (Tokmakç lu

1983b: 9). te Bekri Mustafa içki yasa na kar  gelir, bu yasa n kald lmas  için elinden

geleni yapar ve her defas nda da bunu ba ar r. F kralar nda içki içerken yakaland nda zekice

bir yolunu bulur ve kurtulur. Bu kurtulu lar  ve yasaklar  yok edi leri s ras nda nüktedanl

da ortaya koyar. Örnek verecek olursak; “Buraya Kaptan Pa a Kar r” adl  f kras nda

içerken yakalan r; “Mezarl ktan Meyhane” adl  f kras nda da içki yasa n kald lmas

sa lar. Bekri Mustafa, bu f kralar nda âdeta yasaklara kar  gelemeyen halk n ve ayya

kesimin sessizli inin devle mi  bir eklidir. Buradan hareketle Bekri Mustafa f kralar nda

“f kra” ile içki yasa na kar  ç lmak istenmi tir ve bu f kralar da ayya  bir ki ili e sahip

olan Bekri Mustafa’n n hayat  ve ayya  etraf nda olu mu tur diyebiliriz.

              Bekri Mustafa f kralar n baz lar nda (1, 4, 62, 63, 71, 89, 91, 94, 96, 100, 103)

kra tipimiz Osmanl  Devleti’nde koydu u tütün ve içki yasa yla tan nan IV. Murat ile

birlikte görülür. Hatta f kralar nda Bekri Mustafa’n n IV. Murat’ n nedimi oldu u ve onunla

tebdili k yafet halk n aras nda gezdi inden bahsedilir. “Acaba Cennet-i Alâda m m” adl

kra bunlardan biridir.

              Bekri Mustafa, zeki, nüktedan, haz rcevap ve aç k sözlü, oldukça bilgili biridir. Onun

sarho lu u kendisinedir, ba kalar na zarar vermez. Bekri Mustafa dürüst bir ki ili e sahiptir.

Haks zl klar n kar nda yer al r.
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              Bekri Mustafa f kralar ndaki toplumsal ele tiri bir sarho  gözüyle dile getirilir.

Ya ad klar  dönemi yans tan bu tip kahramanlar n ba lar ndan geçen gülünç olaylar

okuyucuyu güldürür, güldürürken de dü ündürür. te Bekri Mustafa da bunlardan biridir.

Halk, saray  alaya almak, yanl klar  yermek ve içki yasa na kar  olanlar n dü üncelerini

dile getirmek için Bekri Mustafa’n n f kralar yla sesini duyurur.

              Bekri Mustafa, f kralar nda insan tabiat , ahlâk ve davran lar, hata ve zaaflar ile

durumun komikli i onun hayat  etraf nda f kralar n olu mas na zemin haz rlam r.

kralar n olu umunda Bekri’nin hayat ndaki olaylar n mizah  bar nd rmas n da etkisi

vard r. Bekri, f kralar nda aptal veya ahmak durumuna dü memi tir. Onun hayat  ile

güldürme, dü ündürme, sarho luk, kabaday k, haz rcevapl k ve nüktedanl k gibi kavramlar

da Bekri F kralar n olu ma nedenlerindendir. Ayr ca Bekri’nin tarihi bir ahsiyet olmas  ve

Bekri Mustafa f kralar n 400 yüzy ll k tarihi bir derinli inin bulunmas  f kralar n

olu mas ndaki ba ka bir sebeptir.

              Sonuç olarak Bekri Mustafa, f kralar  kendisi yaratmam  veya söylememi tir.

Onun f kralar  halk anlatm , tarihsî derinlik içerisinde ba kalar  yaz ya geçirmi , böylelikle

Bekri Mustafa f kralar  olu mu tur. Halk anlatmak istedi i f kralar  onun ad yla anlatm  ve

Bekri Mustafa f kralar  gelene i ortaya ç km r.
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III. BEKR  MUSTAFA FIKRALARININ ÖZELL KLER

              Bekri Mustafa f kralar , f kralar n genelinde oldu u gibi nesirdir.

              Bekri Mustafa f kralar n baz lar n metinleri çok uzundur. Bu f kra metinleri,

kradan daha çok hikâye tarz na yak nd r.

              Bekri Mustafa, Bekri Mustafa f kralar n as l f kra tipidir. F kralar onun hayat

etraf nda te ekkül eder. Bekri Mustafa, dürüst, ho  sohbet, kolay kolay kimseyi k rmayan,

haks zl a dayanamayan, haz rcevap ve cesur bir kabaday r.

              Bekri Mustafa sabah ak am içki içip ay k gezmeyen ünlü bir sarho tur. Kendisine

“Bekri” denmesinin nedeni de çok içmesidir (Hadise Matbaas  1957: 3; Himmetzade 1927: 3;

Koz 1983: 5; Tokmakç plu 1983b: 7; Yalç n 1985: 9). Ayya  birisi olmas na ra men halk

taraf ndan sevilen birisidir. Bunda da onun ki ili inin etkisi büyüktür. Bekri Mustafa’n n

sarho lukla ilgili f kralar  s radan, yüzeysel, sulu, dinleyenlerini sadece güldüren sarho

kralar  de ildir. Onun f kralar  güldürürken dü ündürür. Onun sarho lu u ve sarho lukla

ilgili f kralar , Osmanl mparatorlu u’nda s k s k konan içki yasa na kar  bir tepki, hatta

ba kald r.

              F kralarda Bekri’nin yan  s ra di er kahramanlar da görülür. Geni  bir insan kadrosu

vard r (Padi ah, sadrazam, yeniçeri a as , k zlar a as , ihtisap a as , bostanc  ba ,

meyhaneciler, imamlar, papazlar, çengiler, Bekri’nin arkada lar , stanbul’un ayya lar ,

yalar… gibi).

              F kralar n ço unlu unda yap lan haks zl klara kar  ç r, kendini bilmezlerin haddi

bildirilir (15, 20, 29, 34, 37, 38, 40, 41, 72, 85, 90, 92, 93, 101, 108, 110).

              F kralarda Bekri’nin haz rcevapl , ince zekâs  göze çarpar. Ba  belaya girince

zekâs yla ceza almaktan kurtulur. Getirilen yasaklar  yine zekâs yla kald rtmay  ba ar r.

              Bekri Mustafa f kralar nda her ne kadar ayya k konu edilmi  gibi görülse de Bekri,

kralarda dini bütün bir ahsiyet olarak tan r. Bekri Mustafa sadece Ramazan aylar nda

içmez, bu ayda orucunu tutar, camiye gidip be  vakit namaz  k lar. Hatta Ramazan aylar nda

IV. Murat’la birlikte gezer. yi bir medrese e itimi ald  için bazen halk taraf ndan imaml k

yapmas  için Bekri Mustafa seçilir. Sesi güzel oldu u için de ara s ra müezzinlik yapar,

camide ezan okur.

              Nasreddin Hoca ve Bekta i de oldu u gibi Bekri Mustafa f kralar n baz lar

deyimle mi tir. 62 numaral  Buyurun Cenaze Namaz na adl  f kras  gibi.

              Uzun olan f kra metinlerini hikâye ve romanda oldu u gibi serim, dü üm ve çözüm

eklinde üç k sma ay rabiliriz.
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              F kralar n ço unlu unda zaman aç kça belirtilmemi tir. Ancak biz f kralardaki

olaylar n ba kahraman z Bekri’nin ya ad  yüzy lda gerçekle ti ini söyleyebiliriz.

              F kralarda olaylar n geçti i mekânlar genellikle stanbul’dur. Bekri’nin stanbul’un

nda gitti i yerleri de f kralarda görebilmekteyiz.

              Bekri Mustafa f kralar n dili sade, aç k ve anla r bir dildir. Ancak matbu

eserlerdeki f kralar n dili a rd r.

              F kralarda hikâye etmeye ve tasvire pek rastlan lmaz. Ancak Bekri Mustafa

kralar n baz lar nda ba tan geçeni hikâye etme görülür (20, 32, 83, 90, 97, 110). Baz

kralarda ise rüyada görülenler anlat r ve f kran n sonlar na do ru kahraman n ba na

gelenlerin rüya oldu u verilir. (24, 68, 78, 79, 83, 99)

              Uzun olan f kra metinlerinin baz lar nda tasvirlere de yer verilir. “ rk Günlük

Hükümdarl k” adl  f kran n u cümlelerini örnek olarak verebiliriz. “Padi ah, onun en

mükemmel dö enmi  odalardan birinde müzeyyen ve mükemmel bir yata a yat lmas  ve

kendisine kar  âdeta bir hükümdar gibi muamele edilmesini emreder.”; “Bu yatakta yüzlerce

mumlu avizelerin parlak ndan gözleri kama  için tekrar gözlerini kapar…”; “Biraz

sonra yine uyan r ve kendini ayn  hâlde o müzeyyen ve mükellef odada görmekle rarak ve

gözlerini ovu turarak yatakta oturur.”

              Özellikle uzun f kralarda anlat  f kran n ço unlukla ba nda bilgi verir. Bazen de

olay n ortas nda araya girer ve kendi fikrini beyan eder. (8, 16, 20, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 41,

54, 59, 73, 77, 80, 81, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 99, 100, 104, 105, 107, 108, 109) örnek

olarak gösterebiliriz.

              F kralarda hikâye etme ve tasvirlerin görülmesinin nedenini normal bir f kra metnine

göre bu f kra metinlerinin çok uzun olmas na ve hikâye özelli i göstermesine ba layabiliriz.
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IV. BEKR  MUSTAFA FIKRALARININ NCELENMES

A. KONU BAKIMINDAN

              Bekri Mustafa f kralar nda konu Bekri Mustafa’n n hayat r. F kralardaki olaylar n

merkezinde o vard r. Toplum hayat ndaki çat malar, z tl klar, yanl klar Bekri Mustafa’n n

etraf nda anlat lmaktad r. F kralar n ço unlu u Bekri’nin sarho lu uyla ilgilidir. Bekri’nin

sarho lu unun kendinden ba ka kimseye zarar  yoktur. Bekri’nin sarho lu u asl nda ya ad

dönem de göz önüne al rsa halk n yasaklara kar  olan sesi ve düzendeki yanl klara ba

kald rmad r. Bekri Mustafa, sarho luk kalkan yla getirilen yasaklara kar  ç km , devletteki

bozulmalar n kar nda yer alm , dalkavuk devlet büyüklerine ders vermeyi ba arm r.

              Biz de Bekri Mustafa f kralar  ele ald  konu bak ndan a daki ekilde

fland rd k:

1. Ayya kla lgili F kralar

2. Ahlâk ve Terbiyeyle lgili F kralar

3. E itimle lgili F kralar

4. Sosyal Hayatla lgili F kralar

5. nançla lgili F kralar

1. Ayya kla lgili F kralar:

             Bekri Mustafa f kralar n ço unlu u ayya kla ilgilidir. Bu gruba 48 f kra

girmektedir (3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 31, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 53,

58, , 60, 62,  63, 64, 67, 68, 69, 71, , 73, 74, 75, 77, 79, 81, 88, 90, 92, 94, 102, 103, 106,

111).

              Bekri Mustafa hayat  boyunca pek ay k gezmemi tir. 17 ve 72 numaral  f kralarda

suyun tad  bile bilmez. 19 numaral  f krada su onun en büyük dü man r. 53 numaral

krada Bekri Mustafa küfelik oluncaya kadar çok fazla içer. Küfelik olmak, “Küfeye

konma a, küfe ile ta nma a müstahak, duramayacak ve yürüyemeyecek derecede sarho ”

emsettin Sami 1996: 1207) olmak demektir.

              nsan n akl  ba ndan alan içkidir. Ama onu içip akli dengesinin gitmesine neden

olan da sonuçta insan n kendisidir. 60 numaral  f kras nda çok içti i için soka n ortas nda

r kal r ama suçu içkide de il kendisinde bulur. Bekri 69 numaral  f krada asl nda

ömründe bir defa içti ini ve hep onun mahmurlu uyla yani içki içip ay ld ktan sonra ortaya

kan sersemlikle gezdi ini söyler. Bu ayya k da ona saçma sapan eyler yapt r. Bekri’nin
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ayya ken yapt  söz konusu bu saçmal klar ayn  zamanda f kralar n konusu olmu tur. 5

numaral  f krada evinde demlendikten sonra annesinin hotozunu feracesini giyip soka a ç kar

ve meyhaneye gider. Durumunun fark na var nca da hiç bozulmaz ve hemen oradan uzakla r.

8 numaral  f krada misafir kald  yal da sarho  kafayla gece tuvalete gidemez ve yata

kirletir. 11 numaral  f krada bir gece meyhane dönü ünde köpeklerin sald na u rar.

Köpeklere atmak amac yla sarho lu un da tesiriyle ta  diye kald m ta  almaya kalkar. 22

numaral  f krada sarho  da olsa kaderine raz  olur. 24 numaral  f krada ayya n yan  s ra

hayvanlara zarar vermemek gerekti ini de insanlara inceden sezdirir. 25 numaral  f krada eve

geldi inde zil zurna sarho tur. 27 numaral  f krada meyhaneden ç p evine dönerken merakla

girdi i kilisede papaz n sakal  yakar. 39 numaral  f krada sarho  bir hâlde duvara dayal

beklerken kendisine ne yapt  soran bekçiye dünyan n döndü ünü, bu nedenle evini

bekledi ini söyler. 43 numaral  f krada Bekri’nin ayya  anlat r. Kendisine içki kullan p

kullanmad  soran kad ya ikram m  edeceksin der. 48 numaral  f krada meyhanede

Bekri’nin aralamaya çal  bir sarho  kavgas ndan bahsedilir. çki o derece akl  ba ndan

al r ki 46 numaral  f krada evinin yolunu bulamaz, yolda gördü ü insanlara sorar; evin yolunu

bulsa da 49 numaral  f krada evin kap ndan içeri giremez orac kta y r kal r. 51 numaral

krada sokakta y p kal nca köpekler gelip yüzünü gözünü yalar. 58 numaral  f krada Bekri

sarho  de ildir. Bekri’nin ba  derde girmeyece i daha rahat ve güvenli oldu u için k rlarda

içmekten ho land ndan bahsedilir. 63 numaral  f krada Bekri sarho ken stanbul’u satmaya

kalkar. 68 numaral  f krada sarho  bir hâlde kiliseye gider ve eytan resminin önüne mum

yakt r. Sonra da gördü ü rüyan n da etkisiyle tekrar kiliseye gelip mumu söndürtür. 74

numaral  f krada Bekri ayya kla tabutta giden bir cenazeyi durdurup kula na bir eyler

söyler. 75 numaral  f krada Bekri içkinin tesiriyle bir su birikintisinin ortas nda uyuyakal r. 77

numaral  f krada Bekri sarho  oldu u için ald  bal klar  köpeklerin yedi ini fark etmez. 88

numaral  f krada Bekri ebe bulmak için Agop’a sormaya diye meyhaneye gider ve neye

geldi ini unutup içki içer. 92 numaral  f krada Bekri Mustafa, içti i için kendisini a layan

imama ders verir. 94 numaral  f krada Bekri’nin komuta etti i ayya lar bölü ü anlat r. 102

numaral  f krada konu Bekri’nin sarho lukla Küçük Ayasofya Hamam ’ndan Ni anc

Hamam ’na gitmesi ve bunun sonras nda geli en olaylard r. 103 numaral  f krada padi aha

çok benzedi i için meyhanede içerken bay lt p saraya götürülen Bekri, k rk gün padi ah n

yerine hüküm sürer. 111 numaral  f kran n konusu Bekri’ye bir arkada n gönderdi i

rak r.

                Bekri Mustafa’n n sadece ayya  konu edinen f kralar n sarho  f kralar  ve

Bekta i f kralar yla kar  olabilece i görü ündeyiz. Bekri Mustafa ünlü bir f kra
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kahraman r, ona ait olmayan sarho  f kralar  onun ad yla anlat la gelmi tir diyebiliriz.

kralar halk n aras nda anlat lan, gelecek nesillere sözlü olarak anlat lan halk ürünleridir. Bu

nedenle f kra anlat rken benzer özellik gösteren iki veya daha fazla f kra tipi kolayl kla yer

de tirebilir (Sakao lu 1992: 22). Konusu sarho luk olan 48 numaral  f kran n Bekta i

kralar ndaki benzeri öyledir:

              “Canlardan biri bir meyhanede demleniyormu . Nas lsa iki delikanl  kavgaya

tutu mu lar. O da bunlar  ay rmak için araya girmi . Sarho lardan birinin f rlatt  kadeh

ba na rast gelerek yaralanm . Etraf ndakiler:

—Baba efendi, kafana bir zarar oldu mu? diye sorunca Baba u cevab  vermi :

— Kafam yok ki zarar olsun. Kafam olsayd  iki sarho un aras na girer miydim?”

(Y ld m 1999: 187).

              Bir ba ka örnek verecek olursak Latifeler adl  eserde bulunan, 51 numaral

“Kafadar” adl  f kran n benzeri olarak anlat lan bir sarho  hikâyesi de u ekildedir:

              “Bir sarho  harâb, akl  ba ndan gitmi , su ve çamurlara bulanm  yatarm .

arab n galeyân yla içi bulan p üzerine kusmu . Yuvas  harâb olup kendinden geçmi . O

rada orada haz r bulunan bir köpek o kusmu u yalay p yeme e ba lam . Yine bu esnada

bir kula  kesik karaca köpekcik de gelip kar da durmu . Kusuntuya gelemeyip, hizmet için

z ve dil sürememi . Ve çan çan ürmeye ba lam . Sarho  onun sesinden rahats z olup bir

zaman sonra gözünü açarak bu üzerinde duran köpe e:

              ‘Behey Durmu  Halife, sen bizim eski yârimiz ve dert orta zs n biliyorum. Fakat

u kar daki kara külâhl  hangi dostumuzdur?’ demi .” (Lamiî-zâde Abdullah 1978: 17-18).

              Bekri Mustafa, kimi zaman da içkiyi b rakmaya karar verir. 3 numaral  f krada içkiye

tövbe eder ama bunu ba aramaz.

              Bekri Mustafa; içkinin yasak oldu u, içki içenlere kat  cezalar n verildi i bir

dönemde ya amas na ra men f kralar n hiçbirinde ceza almam r ve her defas nda

haz rcevapl  ve zekâs  sayesinde ceza almaktan kurtulmay  ba arm r. Bekri Mustafa’n n

bu f kralar  için içki yasa na kar  halk n Bekri’nin ahsiyetinde yükselen sesidir diyebiliriz.

Bu durum f kralar n ço unun konusunu olu turur. (9, 47, 64, 67, 73, 106) numaral

kralarda içki içti i için yakalan p huzuruna ç kar ld  kad , gece bekçisi ve bostanc  ba n

verece i cezadan haz rcevapl  ve zekâs  sayesinde kurtulur. Hatta ceza verecek olan söz

konusu ki i padi ah dahi olsa Bekri Mustafa yine ceza almaz. 4 numaral  f krada IV. Murat ve

sadrazam brahim Pa a tebdili k yafet Bekri’nin kay na binerler. Bekri’nin rak ndan içer

ve gerçek kimliklerin söylerler. Bekri de haz rcevapl yla ceza almaktan kurtulur. 62

numaral  f krada Bekri meyhanede içerken IV. Murat tebdili k yafet gelir ve içki içer.
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Kimli ini aç klay nca da Bekri deyimle mi  olan “Buyurun cenaze namaz na” sözüyle

padi ah n aff na u rar. 71 numaral  f krada Bekri, saray  sat n almaya kalkar ve tutuklansa da

IV. Murat’a içkinin insana neler yapt rabilece ini göstererek ceza almaktan kurtulur. Hatta

baz  f kralar nda içki yasa n kald lmas  sa lar. 20 ve 90 numaral  f kralarda yeniçeri

as yla ihtisap a as n haks zl kla koydu u içki yasa  kald rt r.

              Bekri Mustafa f kralar nda dürüst birisi olarak anlat r. O kesinlikle yalan söylemez,

daima do rudur. 16 numaral  f krada içki içti i için ç kar ld  yeniçeri a as n huzurunda

yalan söylemeyip dürüst oldu u için ceza almaktan kurtulur.

              Bekri, içki yüzünden ceza alsa bile ald  cezalar ceza denemeyecek kadar hafiftir,

hatta ceza say lmaz. 81 numaral  f krada Bekri’ye sürekli sarho  oldu u için camiye gitme

cezas  verilir. 31 numaral  f krada Bekri ve arkada lar  içip ba rd klar nda yakalan p Hay rs z

Ada’ya sürülürler. Ancak bu sürgün kaptan pa an n kendilerine gönderdi i çe itli mezelerle

ve rak larla ak ama kadar zevk ü sefa içinde e lenmelerine vesile olur. Bu durum cezadan çok

onlar için verilmi  olan büyük bir mükâfatt r.

              Bir f krada da Bekri Mustafa’n n esrar içti inden söz edilir. Esrar da içki gibi zararl

bir madde oldu u için konu itibariyle ayya kla ilgilidir. Bu nedenle esrar konusuna bu

bölümde yer verdik. 79 numaral  f krada Bekri’nin içti i esrar nedeniyle kendinden geçmesi

ve bu s rada gördü ü rüyan n anlat lmas yla konu olu ur.

2. Ahlâk ve Terbiyeyle lgili F kralar

               Bu grup f kralarda daha çok kad n erkek münasebetlerindeki uygunsuz davran lar

ele al r. Bu f kralarda Bekri Mustafa’n n çapk nl klar , iffetsiz kad nlar ve ahlâks z ili kiler

ön plandad r. Bu gruba u f kralar girmektedir: 7, 35, 61, 80, 109.

              Bekri Mustafa f kralar nda iffetsiz kad nlar n ba nda dü ünlerde ark  söyleyip dans

eden çengiler gelmektedir. 7 numaral  f krada Nazl  ad ndaki çenginin kötü sesi Bekri

taraf ndan ele tirilir. 80 numaral  f krada çengiler aç k me repli, en ve ne eli kad nlar olarak

geçer. Bekri, bir dü ünde gördü ü zaman n ünlü çengi tak mlar ndan Çengi Hürmüz

tak n en nadide güzeli Alt nba  Raife denilen kad na â k olur. F krada Bekri’nin Raife

ile olan ili kisii konu edilir. 35 numaral  f krada Bekri’nin oturdu u mahalledeki hafif me rep

hoppa bir kad ndan söz edilir. 61 numaral  f krada mahalleli, Bekri’yi muhtara her gece eve

sarho  geliyor, ba ka yerlerde güzel kad nlarla dü üp kalk yor diye ikâyet eder. Bekri de

herkes uyuduktan sonra eve geldi ini, kimseye zarar  olmad , güzel kad nlar  da ancak

rüyas nda gördü ünü söyler. 109 numaral  f krada Bekri, on sekiz on dokuz ya lar ndayken
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zaman n a üftelerinden Cündi Meydan ’nda ikamet eden bir kad nla ili ki kurar. Ara s ra hava

karar nca bu kad n evine gitmeye ba lar. F krada bu tür i lerin o zamanlar gizlice

yap ld ndan bahsedilir ve kad n Bekri’yi di er erkeklerle ayn  anda idare etti i anlat r.

3. E itimle lgili F kralar

              Bekri Mustafa’n n e itici yönünü bu f kralarda görebiliyoruz. E itim konusunun

geçti i f kralar unlard r:  (6, 29, 30, 50, 89, 91, 93, 100).

              Bekri Mustafa f kralar nda, zaman zaman Bekri’nin iyi bir e itim ald ndan

bahsedilir. 93 numaral  f krada babas  hayattayken oldukça tahsil gördü ünden bahsedilir ve

imaml k için yap lan s nav  kazand  anlat r.

              Bekri Mustafa f kralar nda iyi bir e itimci olarak da vurgulanmaktad r. Kendisi pek

ay k gezmemesine ra men içkinin zararl  bir madde oldu unu çok güzel anlat r. 6 numaral

krada rak  ile meze isteyen gençlere meze olarak muhallebi getirir. A  süt kokan gençlere

sizin için en uygun meze buydu diyerek onlara iyi bir ders verir. Ayn  zamanda onun bu

davran  çocuk denecek ya ta zararl  içeceklerin kullan lmamas  ö ütlemektedir.

              29 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n iyi bir hayvan terbiyecisi oldu undan,

yeti tirdi i bir ay  yavrusuna selam vermeyi, el öpmeyi ö retti inden bahsedilir.

              91 numaral  f krada Bekri, köyünden yan na gelen uzaktan akrabas  bir genci

itmeye çal r. Ancak genç kal n kafal  ç nca köyüne geri gönderir.

              Bekri Mustafa bilgisizli e dayanamaz, cahillere dersini verir. 50 numaral  f krada

cahil hocan n haddini bildirir. 100 numaral  f krada cenneti anlatmaya çal an genç ve

deneyimsiz hocaya padi ah n izniyle iyi bir ders verir.

              Bekri Mustafa cahilli e göz yummad  gibi mevkisini doldurmaktan aciz idarecilere

ve e itimsiz insanlar n i e al nmas na da kar r. 30 numaral  f krada sadece uzun boylu diye

ilim irfan sahibi olmayan ki ilerin saraya yaver olduklar  padi aha usulüyle anlat r ve saraya

geli igüzel adam al nmamas  sa lar. 89 numaral  f krada ak ls z ve budala bir siyahiye

(Arap) olan k zlar a as na dersini verir.

4. Sosyal Hayatla lgili F kralar

              Bu gruptaki f kralarda toplumsal hayatta kar la lan haks zl klar n, zorluklar n,

yasaklar n, be eri kusur ve eksikliklerin, çe itli çarp kl klar n, toplumun gelenek ve
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göreneklerinin, âdetlerinin konu edildi ini görüyoruz. Bu gruba 111 f kradan 41’i

girmektedir:

              Bekri Mustafa, toplumdaki haks zl klara, yanl klara, hileye, dalkavuklu a, yalana

dolana kar  ç kar; o hep do ruluktan yanad r. 20 numaral  f krada yeniçeri a as n

haks zl kla kapatt rd  meyhaneleri açt r. 34 numaral  f krada mahkemede tan kl k ederken

mizahi bir ekilde de olsa do ruyu söyler. 37 numaral  f krada külah  kaybeden keli

ba ndan savmak için yalan söyleyen hamamc n yapt  haks zl a dayanamaz ve “Bu ba

buraya hiç külahs z gelir mi?” der. 40 numaral  f krada kendisini çekemeyen, aleyhinde ileri

geri konu an ahlâks z muhtara bir oyun oynar. Kendi yapt  yanl  görmeyip ba kalar

ikâyet edenlere zekâs yla ve nüktedanl yla cevap verir. 38 numaral  f kra bunun en güzel

örne idir. Bu f krada dalkavuklulu u ile tan nan, kendi durumunu görmeyip ba kalar

ikâyet eden bir adama haddini bildirir. 72 numaral  f krada vezirlerden biri masraflar n

fazlal ndan ikâyet eder. Bekri de lüzumsuz masraflar  söyleyerek vezirin ikâyetine

kar k verir. 29 ve 85 numaral  f kralarda içkiye su katarak hile yapan meyhaneci Agop ve

Rafael’in cezalar  verir. 101 numaral  f krada adam n biri Bekri’nin ününü kullanarak çe itli

dolaplar çevirmeye ba lar. Bunu duyan Bekri onun cezas  vermek isterse de sahte Bekri’nin

ya ad  mahallede kimse kendisini tan mad ndan pek bir ey yapamaz. Yukar da

“Ayya kla lgili F kralar” bölümünde ele ald z 20 ve 90 numaral  f kralarda Bekri,

yeniçeri a as  ve ihtisap a as n yapt klar  haks zl k kar nda sessiz kalmaz.

              Bekri Mustafa, kimi zaman da kendisini bu aksakl klar n ortas nda buluverir. 23

numaral  f krada Bekri’ye yap lan bir yanl k konu edilir. 26 numaral  f krada Bekri

Mustafa, bir papa an sat  taraf ndan doland r. 32 numaral  f krada zaman n ünlü

yalar ndan Deliba  Ömer ve arkada lar  taraf ndan tuza a dü ürülür. 56 numaral  f krada

Bekri aya ran köpe in kafas na baltay  indirir. Köpe in sahibi hat  say r adamlardan

oldu u için Bekri’yi dava eder. Bekri de haz rcevapl yla durumunu anlat r. 70 numaral

krada arab  besmele ile içti i bahanesiyle Bekri’yi karakola ikâyet ederler.

              Kendini be enmi , kibirli, ha in, huysuz, gururlu, ba kalar yla alay eden insanlar

toplum taraf ndan ho  kar lanmaz, hatta böyle insanlar pek sevilmez. Bekri de böyle ki ileri

hiç sevmez, onlar n haddini bildirir. 15 numaral  f krada kendisiyle basit bir nedenden dolay

tart an, “Sen benimle boy ölçü emezsin!” diyen, kendini be enmi  adama haz rcevapl yla

hemen kar  verir. 41 numaral  f krada kendisine gülen afyonke leri esir pazar na

götürerek de erlerini bulmalar  sa lar. Bu f krada söz edilen esir pazar  kavram ndan

hareketle Bekri’nin ya ad  dönemde köleli in oldu u bilgisi verilir. Nitekim Osmanl

Devleti’nde köleli in I. Murat döneminden itibaren görülmeye ba land , ilk esir pazar n
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Bursa’da, stanbul’daki esir pazar n ise bugünkü Haseki semtinde oldu unu görürüz

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl da_kölelik). 92 numaral  f krada Bekri, kibirli mahalle

imam na güzel bir ders verir. 93 numaral  f krada Bekri, mahalle ahalisiyle birlikte çok ha in,

mutaass p, son derece ma rur, kibirli ve despot olan mahalle imam eyhülislama ikâyet

eder. 108 numaral  f krada Bekri, son derece mutaass p, sinirli, önüne gelene çatan, huysuz bir

adam olan kay nbabas  Kara Osman Efendi’ye unutamayaca  bir ders verir. Nitekim Kara

Osman Efendi, Bekri’nin bu dersinden sonra kimseye bir daha kötü davranamaz.  110

numaral  f krada yalanc  ve münasebetsiz bir adam, garip ve gerçekle alakas  olmayan bir

hikâye anlat r. Bekri de bu yalanc n haddini bildirir. Bunun üzerine adam çok mahcup olur.

              Bekri Mustafa, toplum düzenine uymayanlar  güzel bir ekilde uyar r. Halk da kimi

zaman bu konuda Bekri’den yard m ister. Mesela h rs zlar  cezaland r. 25 numaral  f krada

rs z yapt  yanl  anlayarak Bekri’nin elini öper ve bir daha h rs zl k yapmayaca na dair

tövbe eder. 52 numaral  f krada gitti i dü ünde zaman n ünlü ayakkab  h rs zlar ndan birini

görünce ayakkab lar  koynuna sokar ve kendisine koynundaki bu kabar kl n ne oldu u

soruldu unda ise kundura risalesi cevab  verir. 59 numaral  f krada h rs z bakkal n suçunu

mizahi bir ekilde yüzüne vurur. 98 numaral  f krada Küçük Ayasofya Camii’nin kandillerine

konan zeytinya lar  çalan h rs  yakalar ve cezas  verir.

              Bekri Mustafa f kralar nda ya mur duas  gibi Türk gelenek ve göreneklerini de

bulabiliyoruz. 44 numaral  f krada bir hocan n ard nda bir sürü çocukla ya mur duas na

gitmesi ve Bekri’nin hocayla kar la mas  konu edilir. Bekri Mustafa f kralar nda sosyal

hayat n ayr lmaz birer parças  olan geçi  dönemlerini ve Bekri’nin dönemindeki bunlarla ilgili

âdetleri görebiliyoruz. 88 numaral  f krada Bekri’nin ikiz çocu u olur. 52, 80 ve 86 numaral

kralarda Bekri Mustafa dü üne gider. Yine 80 numaral  f krada dü ünlerde çengi

tak mlar n gelip çal p söylemelerinin âdetten oldu u bilgisi verilir. 87 numaral  f kran n

konusu Bekri’nin evlili idir. Bu f krada k z arama, dünür gitme, dü ün, zifafa girme, yüz

görümlü ü gibi kavramlarla kar la yoruz. F kralarda ölüm motifine ise dolayl  olarak

rastlar z. Sadece u iki f krada ölümle kar la z: 74 numaral  f krada Bekri henüz namaz

nm  olan bir cenazenin kula na bir eyler f ldar. 92 numaral  f krada Bekri imama

oynad  oyunda güya ölür. 103 numaral  f krada, “selaml k töreni” olarak geçen Osmanl lara

has selaml k alay  kar za ç kar. Selaml k alay , Cuma namaz ndan sonra padi ah n halk n

kar na ç p onlar  selamlamas  ve el öptürmesi törenidir. Abdülhamit’e kadar padi ahlar

Cuma namaz  her Cuma farkl  bir camide k lar, daha öncesinde halka, padi ah n Cuma

namaz  k laca  cami duyurulur, halk da orada toplan rd . te padi ahlar n Cuma namaz

http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl
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lmak için camiye gitmeleri nedeniyle yap lan bu törene selaml k alay  ya da Cuma alay

denirdi (Pakal n 1983: 153).

              F kralar n baz lar nda misafirlik gelene inden bahsedilir. Eve gelen misafire hürmet

gösterilmesi ve misafirin rahat ettirilmesi gerekti i hissettirilir. Bekri Mustafa s k s k

ahbaplar n yal lar na, konaklar na misafir olur. 14 numaral  f krada Bekri Mustafa, misafir

oldu u konakta horlayan di er misafire dayanamaz ve onun yüzünden uyuyamad  anlat r.

54 numaral  f krada misafir oldu u Ahmet A a’n n cimrili ine kar  camide bir ezan okur.

Böylece Ahmet A a yapt  yanl  anlar. Bekri Mustafa cimrili i hiç sevmez. 82 numaral

krada Bo aziçi’nde yal  olan bir arkada n misafiri olur. Ama farelerden rahats z olur. 86

numaral  f krada Üsküdar’da bir dü üne gider ve orada gece misafir edilir. Ancak tuvaletin

yerini sormay  unuttu undan, ev sahibi de söylemedi inden gece zor durumda kal r. 99

numaral  f krada Sivas’a giderken bir köyde misafir olmas  ve gece gördü ü rüya anlat r. Bu

krada köylerdeki misafir odas  gelene inden bahsedilir.

              Bekri Mustafa f kralar nda dönemin mahallî yönetimiyle ilgili de bilgi verilir. 81

numaral  f krada mahalle muhtar n ve imam n yetkilerinin çok fazla oldu undan bahsedilir.

92 ve 93 numaral  f kralarda imamlar n nüfuzunun çok fazla; hatta mahallenin tek amirinin

imam oldu undan, idaresi alt nda bulunan yerlerin s rlar  içerisinde istedi ini yap p,

emredip, yasaklad ndan ve herkesin buna uymak zorunda kald ndan bahsedilir.

              Bekri Mustafa, Osmanl  Devleti’nin hüküm sürdü ü bir dönemde ya am r.

Osmanl  Devleti, farkl rklardan ve farkl  dinlerden insanlar n bir arada ya ad  bir cihan

imparatorlu udur. F kra tipimiz de do al olarak bu insanlarla kar la r. 105 numaral  f krada

Bekri’nin Yahudileri hiç sevmedi inden bahsedilir ve buna neden olan olay anlat r.

              Osmanl  Devleti’nde gayrimüslimlerden al nan haraç vergisi, Bekri Mustafa

kralar nda kar za ç kar. 107 numaral  f krada haraç tahsildarlar , ba  aç k oldu u için

Bekri Mustafa’n n hangi milletten oldu unu bilemezler ve ondan vergi isterler.

              Sonuç olarak Bekri Mustafa, toplumun sorunlar yla yak ndan ilgilenmi ; kibirli,

gururlu ve ha in insanlara haddini bildirmi ; ço u zaman onlar  cezaland rm ; kabaday

ahsiyeti, zekâs  ve haz rcevapl yla haks zl klar n kar nda yer alm  biridir. Ayr ca

kralarda Bekri’nin içinde ya am  oldu u Osmanl  toplumuyla ilgili haraç vergisinden

geleneklere; toplum yap ndan âdetlere çe itli konularla kar la abiliyoruz.
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5. nançla lgili F kralar

              Bekri Mustafa, f kralar nda Ramazan aylar  d nda pek ay k gezmese de inanc

sa lam biri olarak tan r. 12 numaral  f krada gemi batma tehlikesi geçirince gemide

bulunanlar adaklarda bulunmaya ba lar. Zor durumda kal nca Allah’a yalvaran bu insanlar ,

Bekri Mustafa, Allah’a seslenerek ele tirir.

              Bekri Mustafa, Allah’a gözü kapal  inanan kaderci insanlara kar r. 21 numaral

krada bir yolculuk s ras nda f rt na ç kar. Bekta i’nin biri de hiç ald rmadan “Allah

büyüktür” der. Bunun üzerine Bekri de Allah büyük, ama tekne küçük cevab  verir.

              Allah her eye kadirdir. Bekri bunu çok iyi bilir ve kimsenin bilemedi i sorulara

cevap verir. 76 numaral  f krada iki ki inin “Allah dünyay  i ne deli inden nas l geçirir?”

sorusuna “Ne dünyay  küçültür ne de i ne deli ini büyütür; isterse v r v r geçirir.”

eklinde cevap verir.

              Kimi zaman da zorda kal nca -isyan derecesinde de il- Allah’a sitem eder. 22

numaral  f krada ya mur alt nda saatlerce araba bekleyip gelmeyince Allah’a sitemli bir

ekilde seslenir.

              Bekri Mustafa, f kralarda zaman zaman müezzinlik ve imaml k da yapar. 93 numaral

krada gençli inde az da olsa e itim ald  için mahalle imam  olmaya hak kazan r ve bir süre

imaml k yapar. 95 numaral  f krada ezan okumak için ç kt  minarede uyur ve camide kilitli

kal r. 96 numaral  f krada Sivas’a yolculu u s ras nda yeni ortaya ç km  bir mezhebin

mensubu olan köyde imaml k yap p, köy ahalisine abdest almay  gösterip namaz k lmay

retmeye çal r. 97 numaral  f krada yine Bekri, söz konusu bu seyahati s ras nda bir

hocayla kar la r. F kran n konusu da hocan n hikâyesidir.
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B. EK L BAKIMINDAN

1. Dil ve Üslup

              Bekri Mustafa f kralar n dili, herkesin kolayl kla anlayabilece i halk n kulland

günlük konu ma dilidir.  Aç k, anla r, canl , gerçekçi bir anlat m gücüne sahiptir. Bekri

Mustafa halktan biridir ve halk n diliyle konu ur. Bu da Bekri Mustafa f kralar n çok

sevilmesini sa lam r. Halk f kralar  o kadar benimsemi tir ki baz lar  deyimle tirmi tir.

Örne in “Buyurun Cenaze Namaz na” adl  f krada oldu u gibi. Ancak transkripsiyonlu

olarak verdi imiz metinlerde dil a rd r.

              Bekri Mustafa f kralar nda kahramanlar ki iliklerine uygun olarak konu turulur.

Böylece halk, kahraman n konu ma tarz ndan onun nas l bir ki i oldu unu anlar. Yine

kahramanlar gerçe e ve mant a uygun bir ekilde konu urlar. Kahramanlar n kar kl

konu malar nda dilin bütün inceliklerinden yararlan r.

              Bekri Mustafa f kralar nda konu ma diline dayal  bir üslup söz konusudur. Aç k,

anla r, sade ve hareketli bir anlat m tarz  vard r. Kar kl  konu malar üslubu tamamlayan

unsurlard r. Bunlar genellikle yar m kalm  cümlelerdir. F kralarda verilmek istenen dü ünce

yar m kalm  cümlelerle ortaya ç kar. Bu da üsluba canl k kazand r. Dolay yla metinlerde

konu ma üslubu hâkimdir kanaatine varabiliriz. Yaln z dil hususunda oldu u gibi üslupta da

transkripsiyonlu metinler için ayn  söyleyemeyiz. Bu metinlerde anla lmas  zor bir

anlat m, terkiplerin ve tamlamalar n çok fazla yer ald  bir söyleyi  tarz  vard r.

Bekri Mustafa f kralar na gramer olarak bakt zda her çe it cümle tipiyle

kar la z. Daha çok basit yap  fiil cümlelerini görürüz. Bu cümleler, olaylar anlat rken

kullan r. Bu durum yine transkripsiyonlu metinler için geçerli de irdir. Çünkü bu metinlerde

daha uzun ve karma k cümlelerle kar la z. Kar kl  konu malarda ise ço unlukla soru

cümleleri ve emir cümleleri görülmektedir.

              Sonuç olarak transkripsiyonlu olarak verip Türkiye Türkçesi’ne dönü türdü ümüz

metinlerin d nda, Bekri Mustafa f kralar nda halk n konu ma dilinin bütün özelliklerini

ta yan bir dil ve üslup kullan lm r.
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2. Kompozisyon Özellikleri

              Bekri Mustafa f kralar ekil kurulu  ve yap  bak ndan türün bütün özelliklerini

ta rlar. F kralar genellikle tek bir olay üzerine kurulmu tur. Olay n anlat nda kar kl

konu malar hâkimdir. Bu yönüyle küçük bir piyes gibidir. F kralar n hikâyeye yakla an yönü

ise giri , geli me ve sonuç bölümlerini içermesidir. Giri  bölümünde olay n geçti i yer, zaman

ve ki ilerin tan ld , geli me bölümünde ah slar n tart  durum, tutum, zihniyet yer

al r. Sonuç bölümü ise f kran n hüküm bölümüdür.

              Bekri Mustafa f kralar nda genellikle bir olay vard r. Ancak birden çok olay n yer

ald  ve di erlerine göre daha uzun olan f kralar da vard r. nceledi imiz 111 f kradan 27’sini

buna dâhil edebiliriz. Birden fazla olay n geçti i ve uzun olan f kralar unlard r: (20, 24, 40,

71, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 87, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 111).

Olay say n artmas  verilmek istenen dü üncenin, mesaj n daha iyi ortaya konulmas

sa lamak için seçilmi  bir yoldur. Bu tür ve uzun metinli f kralar hikâye tarz na yak nm  gibi

görünürler. Olaylar zincirinin olmas , mekân ve ki i say n artarak geni lemesi ve

geli mesi, f kra türünün genel kurallar  de tirmeyece i; bu geni leme ve geli me f kran n

kurallar  içerisinde gerçekle ece ini dü ünüyoruz.

              Bekri Mustafa f kralar nda ya anm  ya da ya anmas  mümkün olan olaylar anlat r.

Olaylar hayali de il gerçekçidir. Osmanl  Devleti’nin özellikle Bekri’nin ya ad  y llar

kapsayan gerileme dönemindeki toplum yap , yönetim ve bu devir insanlar n tutum ve

davran lar yla ilgili bilgiler verilir.

              Bekri Mustafa f kralar ndaki olaylar n gerçekçi ve ki ilerin canl  olmas n yan  s ra

kralarda amaca daha iyi ula abilmek için rüyalardan da faydalan r. Baz  f kralarda rüyada

görülenler, olay  olu turur (24, 68, 78, 79, 83, 99).

              Bekri Mustafa f kralar nda olaylar n gerçekle mesinde ince bir mizah söz konusudur.

Bu mizah Bekri’nin kabaday ahsiyetinde ve sarho luk perdesinde ebedile ir. Böylece Bekri

Mustafa f kralar  güldürürken dü ündürür ve insanlara ders verir.

              K sacas  Bekri Mustafa f kralar n kompozisyonunu türün genelinde oldu u gibi

olay, olay  gerçekle tiren ki iler, zaman ve mekân ö eleri ve nüktenin verilmesine yard mc

di er unsurlar toplam  olarak olu tu unu söyleyebiliriz.
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C. BEKR  MUSTAFA FIKRALARINDA KAHRAMANLAR

              Bekri Mustafa f kralar nda gördü ümüz kahramanlar  3 grupta toplamak

mümkündür:

              1. nsanlar

              2. Gerçeküstü varl klar

              3. Hayvanlar

1. nsanlar

Bekri Mustafa f kralar nda say  bak ndan fazla olan grup insan kadrosudur.

Padi ahtan vezirine, meyhanecisinden ayya na kadar pek çok kahraman bu gruba

girmektedir. Biz de bu kahramanlar  özellikleri bak ndan kendi içinde baz  bölümlere

ay rd k.

a. Devlet Adamlar  ve dareciler

Buraya Bekri’nin de mensubu oldu u Osmanl  Devleti’ndeki padi ah (IV. Murat),

sadrazam, vezirler, k zlar a as , yeniçeri a as , kaptan pa a, bostanc  ba , ihtisap a as  ve

kad  gibi devlet adamlar  ve idareciler girmektedir. Bu bölümde yer alan devlet adamlar  ve

idareciler ile ilgili tan mlar ncili Çavu  f kralar  konusunda verdi imiz için bu bölümde

tekrar ele almad k.

aa. Padi ahlar: Bu  bölümde  Bekri  Mustafa’n n  hayat nda  önemli  bir  yeri  olan  ve

kralarda s k s k ad  geçen dönemin padi ah  IV. Murat yer almaktad r.

IV. Murat: 1612’de stanbul’da do du. yi bir tahsil gördü. Osmanl

mparatorlu u’nun Duraklama Dönemi’nde, çok küçük ya ta tahta geçmi  ve 1623-1640

llar  aras nda hüküm sürmü tür. 1640’ta çok genç ya ta vefat etti. Merkezî yönetimde,

ekonomide, askerî sistemde, e itimde ve sosyal alanlarda bozulmalar n oldu u bir dönemde

IV. Murat, devletin duraklamas n ve bu kötü gidi at n durdurulmas  için yeniçeri ve sipahi

zorbalar  öldürtmü , birtak m yasaklar getirmi  ve bu yasaklara uymayanlara a r cezalar

koymu tur. Kahvehanelerin kapat lmas , gece soka a ç kma yasa  gibi yasaklar n en ba nda

tabiî ki içki, tütün ve uyu turucu madde kullanma yasa  gelir (Dedeo lu 1981: 63). te Bekri

Mustafa f kralar  da böylesi bir dönemde içki yasa na kar  ç kamayanlar n tepkisini dile

getirir. IV. Murat, Bekri Mustafa f kralar n ço unda koydu u yasaklarla yer almaktad r. IV.

Murat içkiyi yasaklamas na ra men Bekri Mustafa’y  genellikle affeder ve onu

cezaland rmaz. Hatta onu kendisine nedim yapar. Çok zaman tebdili k yafet halk n aras nda
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Bekri’yle birlikte gezer. Bekri Mustafa’y  özel görevlere gönderir. Bekri Mustafa da hiçbir

zaman IV. Murat’a kar  gelmez, onun heybetinden korkar, suç i ledi inde bir ekilde

padi ah n k zg nl  geçirir ve ceza almaktan kurtulur. Buraya kadar anlatt z ekliyle

IV. Murat’ n geçti i Bekri Mustafa f kralar unlard r:

              1 numaral  f krada IV. Murat’ n nedimi oldu u s ralarda padi ah bir gün Bekri

Mustafa’ya kendini saray n denize bakan pencerelerinden birinden atmas  söyler.

              4 numaral  f krada Sultan Murat ve Sadrazam brahim Pa a k k de tirerek

Bekri’nin kay na binerler.

              62 numaral  f krada Sultan Murat k k de tirerek gezerken Bekri’nin demlendi i

yere gelir ve oradakilerle birlikte o da içmeye ba lar.

              63 numaral  f krada Bekri sarho  olunca stanbul’u sat yorum diye ba r. K k

de tirerek dola makta olan padi ah Bekri’yi yakalat r. Bekri de elindeki içki esini

göstererek “Alan da bu, satan da bu!” der.

              71 numaral  f krada Bekri, bir ak am sarho  hâlde kay a biner. Tam saray n

önünden geçerken saray  sat n almaya kalkar. Kay kç  da ertesi gün bu olay  anlat rken

bostanc  ba n adamlar  duyar. Olay, IV. Murat’a kadar ula r. Bekri’yi huzuruna ça rt r.

Bekri de padi ah  sakinle tirmek amac yla izin isteyip saray  kimin sat n almak istedi ini

gösterece ini söyler.

              89 numaral  f krada Bekri Mustafa, saray erkân n çok sevmedi i k zlar a as na bir

oyun oynar ve IV. Murat’ n k zlar a as n gerçek yüzünü görmesini sa lar.

              91 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n sadece IV. Murat’ n nedimi oldu undan

bahsedilmi tir.

              94 numaral  f krada IV. Murat, Ba dat seferine gidece inde stanbul’dan ç kmadan

önce gönüllü olarak askere gidenlere yazl k verir. Yani sefere gidenlere para verir.

              96 numaral  f krada IV. Murat bir gün Bekri’yi ça rt p Sivas ve çevresinde bir

mezhebin ortaya ç kt  söyler ve Bekri’nin Sivas’a gidip bu olayla ilgili bir ara rma

yapmas  emreder.

              100 numaral  f krada içki içmesine ra men Bekri’nin Ramazan ay nda orucunu

tuttu undan, iftardan sonra da yine içki içme al kanl ndan vazgeçmedi inden, Ramazan

günleri k yafet de tirip IV. Murat ile birlikte camileri dola ndan bahsedilir. Bunlardan

birinde IV. Murat ile Bekri, Beyaz t Camii’ne gidip genç bir hocan n vaaz  dinlerler. Hoca,

cemaate cenneti tarif etmektedir. IV. Murat, hocan n tarifini yeterli bulmaz ve Bekri’ye bu

dünyan n ihti am  görmesi ve cenneti daha mükemmel tarif etmesi için hocay  saraya

getirmesini emreder.



147

              103 numaral  f krada IV. Murat tahta yeni geçti i s ralarda habersizce stanbul’dan

sa bir süre ayr lmak ister. Bunun için de kendisine benzeyen birisinin bulunmas  emreder.

Padi aha fiziki olarak benzeyen Bekri Mustafa bulunur. Padi ah n da emriyle Bekri Mustafa,

Agop’un meyhanesindeyken uyutucu bir ilaç içirilerek saraya getirilir.

              K sacas  “Ba dat Fatihi” olarak bilinen IV. Murat, Bekri Mustafa f kralar nda cesur,

heybetli, dürüst, herkesin kendisinden çekindi i ve koydu u içki yasaklar yla tan nan bir

padi ah olarak yer al r.

ab. Sadrazam: Bir yerde geçmektedir. IV. Murat’ n sadrazam  olan bu ki inin ad

Sadrazam Bayram Pa a’d r. 4 numaral  f krada Sadrazam Bayram Pa a, Sultan Murat ile k k

de tirip Bekri’nin kay na biner.

ac. K zlar A as : IV. Murat’ n iltifat  kazanm , hiçbir i ten anlamayan ak ls z bir

siyahiyedir (Arap’t r). K zlar a as  bir f krada (89) f krada geçmektedir:

ad. Yeniçeri A as : F kralarda içki içenlere cezalar vermesiyle yer al r. Yeniçeri

as , (16, 20, 73) numaral  f kralarda ki i kadrosunda görülür.

              16 numaral  f krada içkinin yasak oldu u dönemlerde gizli gizli çal an

meyhanelerden bahsedildikten sonra Bekri’yle iki arkada n bu meyhanelerden birinde

yakalanarak yeniçeri a as n huzuruna ç kar lmas  anlat r.

              20 numaral  f krada yeniçeri a as n meyhanecilerle rü vet meselesinden dolay

aras  aç ld ndan, meyhaneleri kapatt rd ndan ve Bekri’nin de mezarl kta bir meyhane

kurarak bu sorunu halletti inden bahsedilir.

              73 numaral  f krada Bekri, bir gün sarho  oldu u için karakola götürülür. Kendisi

gibi sarho lar tak yla birlikte yeniçeri a as n huzuruna ç kar r.

ae. Kaptan Pa a: Osmanl  Devleti’nde deniz kuvvetlerinin en büyük askeri ve idari

amiri (Türkçe Sözlük C. 2: 1201) olan kaptan pa a Bekri Mustafa f kralar nda ki i kadrosunda

yerini al r. Bekri Mustafa f kralar nda kaptan pa a, Bekri’yi sever ve onun bir dedi ini iki

etmez. Ço u f krada Bekri, ba  belaya girince kaptan pa an n sayesinde kurtulur.  Kaptan

pa a yedi f krada geçmektedir.

              20 numaral  f krada Bekri’nin mezarl kta meyhane tertip etti ini ö renen yeniçeri

as  mezarl a gelir. Bekri, yeniçeri a as na “Siz bize kar amazs z, bizim dirilerle i imiz

yoktur, biz mezarl k sakinleriyiz, hükümleriniz bizi ilgilendirmez, biz k yameti bekliyoruz.”

der. Yeniçeri a as  Bekri’nin nüfuzlu biri oldu unu bildi inden bir ey demez, alttan al r ve

durumu gidip kaptan pa aya anlat r. Bunun üzerine kaptan pa a Bekri’yi ça rt r. Bekri de i in

asl  anlat r. Böylece gerçe i ö renen kaptan pa a meyhaneleri açt r.



148

              30 numaral  f krada kaptan pa a bir gün Bekri’yi yan na ça rt p tavu a merak

oldu unu, tavuklar  kuluçkaya yat raca , bunun için de Bekri’nin en iyi cins yumurtalar

getirmesini ister.

              31 numaral  f krada Bekri, bir gece stanbul’un ünlü ayya lar yla birlikte içer ve

sokaklarda ba ra ça ra dola r. Zaptiyeler, Bekri’yi yan ndakilerle yakalar ve do ruca

bostanc  ba n huzuruna ç kar rlar. Bostanc  ba  çok k zar ve bunlar  Hay rs z Ada’ya sürer.

Bekri ve arkada lar  kaptan pa an n sayesinde çok güzel bir gün geçirirler ve bu sürgünden

kurtulurlar.

              32 numaral  f krada Bekri Mustafa ve arkada  Caz m, Deliba  Ömer ve adamlar

taraf ndan bir oyun oynanarak tuza a dü ürülür. Bekri ve Caz m’  ölümden çobanlar

kurtar rlar. Deliba  Ömer ve adamlar  ise yakalan r. Olay  kaptan pa a duyar.

              67 numaral  f krada Bekri, bir gün gizlice içerken bostanc  ba na yakalan r. Hemen

meyhanenin bahçesindeki havuzun içine atlar ve oraya kaptan pa an n kar  söyler.

              75 numaral  f krada Bekri, bir ak am içkiyi fazla kaç r. Meyhaneden ç p Cündi

Meydan ’ndan geçerken bir su birikintisine dü er. Hava da s cak oldu undan kalkmak ve eve

gitmek istemez ve uykuya dalar. Karakol fertlerinin gelmesiyle uyan r. Bekri Mustafa,

karakol fertlerine bulundu u yere kaptan pa an n kar aca  söyleyerek suyun içinden

kalkmak istemez.

              90 numaral  f krada ihtisap a as , meyhanecilere olan ahsi dü manl ndan dolay

stanbul’da içki içmeyi yasaklar. Bekri de mezarl kta bir meyhane kurar. Mezarl a gelen

ihtisap a as na “Siz buraya kar amazs z, biz kabir ehliyiz, inanmazsan kaptan pa aya sor.”

der. Daha sonra Bekri Mustafa kaptan pa aya gidip, gerçe i anlat r. Böylece meyhaneleri

açt r.

af. Bostanc  ba : “Osmanl larda saraylarla kas rlar n bekçili ini yapan ve zab ta

leriyle de alakadar bulunan saray mensuplar ndan bir k sm na bostanc ; bostanc lar n en

büyük amirine de bostanc  ba ” (Pakal n 1983: 239) denmektedir. Bostanc  ba  Bekri

Mustafa f kralar nda içki içip geceleyin sokaklarda gezen ve nara atan sarho lar  cezaland r.

Be  f krada görülür.

              31 numaral  f krada Bekri, bir gece stanbul’un ünlü ayya lar yla içki içtikten sonra

nara atar. Zaptiyeler bunlar  yakalar ve bostanc  ba n huzuruna ç kar rlar.

              64 numaral  f krada Bekri Mustafa’y  meyhanede içerken yakalarlar. nkâr etmesin

diye elindeki esi ve kadehiyle birlikte bostanc  ba n huzuruna ç kar rlar. Bostanc  ba

“Sen nas l içersin?” diye sorar. Bekri de eyi ve kadehi eline al r, kadehi doldurur te

böyle yuvarlar m.” diyerek içer. Böylece ceza almaktan kurtulur.
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              67 numaral  f krada Bekri, bir gün gizlice içerken bostanc  ba na yakalan r. Hemen

meyhanenin bahçesindeki havuzun içine atlar ve oraya kaptan pa an n kar  söyler.

              70 numaral  f krada Bekri Mustafa’y , arab  besmele ile içiyor diye bostanc  ba n

huzuruna ç kar rlar. Bekri ise de il arab  suyu bile besmele ile içmedi ini söyleyerek ceza

almaktan kurtulur.

              106 numaral  f krada Bekri Mustafa bir gece sarho  hâlde tutuklan r. Ertesi gün,

di er tutuklananlarla bostanc  ba n huzuruna ç kar r.

ag. htisap A as : Günümüzdeki belediye ba kan n (Osmanl ca-Türkçe Sözlük

1977: 301) yapt  i i yapar. çki içmeyi yasaklar ya da içenleri cezaland r. 90 numaral

krada meyhanecilere olan ahsi dü manl ndan dolay stanbul’da içki içmeyi yasaklar.

ah. Kad : Günümüzdeki hâkimin kar r. F kralarda içki içenlere cezalar verir ya

da mahkemede suçlular  yarg lar. Dört yerde geçmektedir.

              9 numaral  f krada Bekri, içkiyi fazla kaç rd  bir gün devriye ekiplerince yakalan r

ve kad n huzuruna ç kar r. Kad , Bekri’nin sarho  olup olmad  anlamak için “Senin

Tanr n kimdir?” diye  sorar.  Bekri  de “Bu soru sana ait de il, bu soruyu kabirde sual

melekleri soracaklar.” cevab  verir. Bu, kad n ho una gider ve Bekri’yi affederek serbest

rakt r.

              34 numaral  f krada bir sorundan dolay  Bekri, mahkemede kad n huzurunda

tan kl k yapar.

              43 numaral  f krada içkinin yasak oldu u günlerde Bekri’yi yakalay p kad n

huzuruna ç kar rlar. Kad  Bekri’ye içki kullan p kullanmad  sorar. Bekri de “Yoksa ikram

 edeceksin?” diye cevap verir.

              56 numaral  f krada Bekri, yolda giderken bir köpe in sald na u rar. Elindeki

baltay  köpe in kafas na indirir. Köpe in sahibi hat  say r adamlardan oldu u için Bekri’yi

tutup kad  huzuruna ç kar rlar. Kad , Bekri’ye neden baltan n sap yla de il de a yla

vurdu unu sorunca Bekri de köpe in kendisini kuyru uyla de il a yla rd  söyler.

. Muhtar: Bekri Mustafa f kralar nda (40, 61, 83) numaral  f kralarda muhtarlar n

varl yla kar lar z. Bu muhtarlardan biri köy, di erleri ise mahalle muhtar r. F kralarda

geçen mahalle muhtarlar n yönettikleri mahallede yetkileri çok fazlad r. Muhtar istemedi i

bir ki iyi mahalleden kovabilir. Muhtar ne derse o olur. Mahalle muhtarlar söz sahibidir. Köy

muhtarlar  ise mahalle muhtarlar  kadar haklara sahip de ildir. Muhtar üç f krada görülür.

              40 numaral  f krada köy muhtar , Bekri Mustafa’y  çekemez, onun aleyhinde

konu ur. Bekri de köy delikanl lar n yard yla kad n k na girerek köy muhtar na bir

oyun oynar.
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              61 numaral  f krada mahalleli, Bekri Mustafa’y  her gün sarho  gelip, ba ka yerlerde

güzel kad nlarla gönül e lendiriyor bahanesiyle muhtara ikâyet eder. Muhtar da Bekri’ye bu

durumu sorar. Bekri ise kimseyi rahats z etmedi ini, güzel kad nlar  da ancak rüyas nda

gördü ünü söyler.

              83 numaral  f krada Bekri Mustafa, rüyas nda kendisinin minarenin tepesinde bir

tepsinin üzerinden ç lç plak bir hâlde dü tü ünü görürken uyan r ve ve yata slatt

fark eder. Yeni evli oldu u için han ndan utan r. Bu durumdan kurtulman n bir çaresini

dü ünür. Han na mahalle imam , muhtarlar , bekçiyi ve kom u Muhammet Efendi’yi

ça rt r. Bekri, gördü ü rüyay  gelenlere anlat r ve “Siz olsayd z ne yapard z?” diye sorar.

Onlar da yataklar slatacaklar  söyleyince Bekri kendisini temize ç kar r.

ai. Asesba : Gece devriye gezen gece bekçilerinin amiri (Devellio lu: 1997: 43)

demektir. Bir yerde geçer.

              47 numaral  f krada sarho  bir hâlde yakalanan Bekri Mustafa asesba n huzuruna

kar r.

aj. Devriyeler, zaptiyeler, bekçiler, karakol fertleri: Gece sokakta devriye gezip

huzuru sa larlar. çki içip çevreyi rahats z edenleri yakalay p yeniçeri a as , bostanc  ba ,

ihtisap a as , kumandan ve kad n huzuruna ç kar rlar. Güvenli i sa layan bu ki iler (9, 16,

31, 39, 45, 47, 49, 83) numaral  f kralarda geçer.

              9 numaral  f krada devriye ekipleri, Bekri’yi çok içki içti i bir gün yakalayarak

kad n huzuruna ç kar rlar.

              16 numaral  f krada zaptiyeler, Bekri ile iki arkada  gizli aç lan meyhanelerden

birinde içerlerken yakalay p yeniçeri a as na götürürler.

              31 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir gece stanbul’un ünlü ayya lar yla içip nara

atarken zaptiyeler taraf ndan yakalan r.

              39 numaral  f krada Bekri, iyice kafay  çektikten sonra Bal kpazar ’ndan Yenicami

önündeki dükkânlar n önüne gelir, bir duvara dayan r ve beklemeye ba lar. Bekri’yi bu hâlde

gören bekçi, ona ne bekledi ini sorar

              45 numaral  f krada Bekri, ucuz buldu u rak lardan çokça al p bir çuvala koyar,

çuval  s rtlan r ve evinin yolunu tutar. Yolda devriyeye rastlar. Neferlerden biri, elindeki

sopayla çuvala h zl ca vurarak içinde ne oldu unu sorar.

              47 numaral  f krada Bekri Mustafa, yine çok sarho  oldu u bir gece Karacaahmet

Mezarl ’ndan geçerken yüksek sesle nara atar. Oradan geçmekte olan devriyeler

yakalad klar  gibi Bekri’yi karakola götürürler.
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              49 numaral  f krada Bekri, içkiyi fazla kaç rd  bir gece sallanarak evinin kap na

kadar gelir ve orada y p kal r. Bu s rada oradan geçmekte olan devriyeler yakla rlar ve

Bekri’nin kolundan tutarak “Kalk, seni a a kap na götürece iz!” derler.

              83 numaral  f krada gördü ü rüyadan dolay  alt slatan Bekri Mustafa, han na

mahalle imam , muhtarlar ve kom u Muhammet Efendi’yle birlikte bekçiyi de ça rt r.

ak. Haraç Tahsildarlar : Müslüman olmayan halktan vergi alan devletin

memurlar r. Bir f krada kar za ç kar.

              107 numaral  f krada vaktiyle haraç al nd ndan bahsedilir. F krada haraç

tahsildarlar , Bekri’yi ba  aç k görünce hangi milletten oldu unu anlayamazlar ve ondan

haraç isterler. Bekri, itiraz edince de onu al p meyhaneden ç kar rlar.

b. Bekri Mustafa’n n Yak n Çevresi

ba. Ailesi

kralarda Bekri Mustafa’n n annesi, teyzesi ve e i geçmektedir. Yaln z Bekri’nin

yak n akrabalar  olan bu ki ilerin adlar  belli de ildir ve kim olduklar yla ilgili bilgi yoktur.

Bekri’nin akrabalar  f kralarda öyle geçmektedir.

Annesi: Bekri Mustafa’n n annesi f kralarda geçmez, hemen hemen hiç

görülmemektedir. Annesi hakk nda bilgi verilmez. Sadece 5 numaral  f krada annesinden

dolayl  olarak bahsedilir. Bu f krada Bekri, annesinin feracesi ile hotozunu giyip d ar ya

kar.

Teyzesi: Bir f krada görülür. 77 numaral  f krada Bekri’nin Unkapan  taraflar nda

fakir bir teyzesi oldu undan, teyzesine ara s ra yard m etti inden, bazen de ziyaretine gidip

bir gece misafir oldu undan bahsedilir. Bu f kran n konusunu Bekri’nin teyzesini ziyareti

olu turur.

i  (Han ): Bekri Mustafa’n n e iyle ilgili de aç klay  bilgiler yoktur. u

kralarda Bekri Mustafa’n n han  yer almaktad r:

              26 numaral  f krada kar  ve çocuklar , Bekri’ye sat n ald  papa an n neresinin on

alt n edece ini sorarlar.

              83 numaral  f krada Bekri Mustafa rüya görür, rüyan n etkisiyle alt slat r. Yeni

evli oldu u için de han ndan utan r. Bu durumdan kurtulman n yollar  arar ve sonunda

ba ar r.

              87 numaral  f krada yeni evlenen Bekri Mustafa, gerdek gecesinde han ndan daha

önceden yapt rm  oldu u demir halkay  ya da alt n halkay  seçmesini ister.

              88 numaral  f krada Bekri’nin han  ikiz çocuk dünyaya getirir.
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              103 numaral  f krada Bekri Mustafa, IV. Murat’ n emriyle k rk günlü üne onun

yerine geçirilir. K rk gün sonra evine gelince kar  Bekri’yi eve almaz.

Çocuklar : Bekri’nin çocuklar ndan f kralarda “Bekri’nin çocuklar , Bekri

Mustafa’n n o lu” gibi ekillerde bahsedilmektedir. Kaç ya nda olduklar , adlar  belli

de ildir. Üç f krada Bekri’nin çocuklar n varl yla kar lar z.

              26 numaral  f krada kar  ve çocuklar , Bekri’nin sat n ald  papa an n etraf nda

toplan rlar ve bu ku un nas l on alt n etti ini sorarlar.

              32 numaral  f krada Bekri’nin yedi ya ndaki o lundan söz edilir.

              88 numaral  f krada Bekri’nin ikiz çocu u olur.

bb. Bekri Mustafa’n n Arkada lar

              Bekri Mustafa’n n arkada lar  genellikle adlar  verilmeden “Bekri’nin bir arkada ,

arkada lar ndan biri” gibi ibarelerle f kralarda yer al r. Arkada lar n adlar  f kralarda

verilmemi tir. Bunlardan bir arkada n ad  verilir. Caz m adl  bu arkada  sadece bir f krada

geçmektedir. Caz m, Bekri Mustafa’n n çok sevdi i bir arkada r. Caz m’ n sadece ad

verilmi tir, kim oldu u bilinmemektedir. 32 numaral  f krada Bekri, arkada  Caz m’la

birlikte Deliba  Ömer ve adamlar n tuza na dü er ve ölüm tehlikesi atlat r. Bekri ve

Caz m’  çobanlar kurtar rlar. Di er f kralarda geçen Bekri’nin arkada lar n adlar  ve kim

olduklar  bilinmez. Bekri’nin bu ads z arkada lar u f kralarda geçmektedir:

              2 numaral  f krada Bekri, bir arkada  ziyarete gider. Arkada n bir gün önce

öldü ünü ve defnedildi ini ö renir. Arkada  yak nlar n doktora götürüp götürmedi ini

sorar ve hay r cevab  al nca da kendi kendine “Neden öldü acaba!” diye söylenir.

              8 numaral  f krada Bekri, Bo aziçi’nde yal  olan arkada lar ndan birisinin davetine

icabet eder.

              10 numaral  f krada Bekri’nin bir arkada  e ekleriyle ünlü Merzifon’a gider. Bekri

de arkada ndan Merzifon’dan bir e ek getirmesini ister.

              18 numaral  f krada Bekri bir gün sokakta kar la  bir arkada na tela la nereye

gitti ini sorunca; arkada n kar n -a  aç k uyudu u için- fare yuttu unu, bu nedenle de

doktora gitti ini ö renir.

              57 numaral  f krada Bekri Mustafa yolda bir arkada na rastlar. Arkada , Bekri’ye

nas l oldu unu, iyile ip iyile medi ini ve doktora kendi tavsiyesiyle gitti ini söyleyip

söylemedi ini sorar. Bekri de her zamanki gibi cevab  verir.

              58 numaral  f krada Bekri Mustafa bir arkada yla dertle mektedir. Bekri, arkada na

yaz n gelmesini ve k rlarda içmeyi istedi ini söyler.
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              82 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir gün arkada lar yla Bo aziçi’nde bir

arkada n yal nda misafir olur.

              95 numaral  f krada Bekri, sesi güzel oldu u için arkada lar n da srar yla bir

Ramazan gecesi sahurda sala vermek için minareye ç kar. Sonra sabah ezan  da okur.

              111 numaral  f krada Bekri’nin arkada lar ndan biri Selanik’e gider ve oran n en

güzel rak  Bekri’ye gönderir. Bekri, bu rak  hemen içmez. Arkada lar na haber verir ve

bu özel rak  içmek üzere Sadabad’a giderler.

c. Meyhaneciler

Toplum hayat nda pek de yeri olmayan ancak yine de baz  kesimler taraf ndan

varl  kabul gören içki, Osmanl  Devleti’nin Duraklama Dönemi’nden sonra meyhanelerde

insanlar n e lence kayna  olmu tur. Meyhanecilik i ini de genellikle gayrimüslimler

yapm r. Bekri Mustafa f kralar nda yer alan meyhaneciler de gayrimüslimdir. Bu

meyhaneciler unlard r:

Agop: Bekri’nin yak n arkada lar ndan birisidir. Kumkap ’da Gedikli Meyhane’nin

sahibidir. Bekri Mustafa, birçok f kras nda içki içmek için Agop’un meyhanesine gider. Agop

üç f krada yer almaktad r.

              5 numaral  f krada Bekri bir gün meyhaneye gitmeye ü enir ve rak  evde içer.

Sarho  olunca da annesinin hotozunu, feracesini giyip Agop’un meyhanesine gider. Agop,

Bekri’yi bu k kta görünce hemen yan na gelir. Bir ayna ç kararak Bekri’ye hâlini gösterir.

Bekri de hiç bozuntuya vermez. “Ayol kepaze oldum, kocam beni bu k kta görürse ne

derim!” diye söylenir ve hemen oradan uzakla r.

              85 numaral  f krada Gedikli Meyhane’nin sahibi Agop rak ya ve araba su katar.

Agop, Bekri’nin sürekli uyarmas na ra men buna devam eder. Bekri de Agop’a bir ceza

vermek gerekti ini dü ünür ve Agop’un kollar  arkas ndan s ms  ba lar, onu yere yat r.

na bir huni koyar, bir binlik kadar suyu döker. Sonra bu kadar cezay  yeterli bulup

Agop’u b rak r. Agop da bahçeye kaçarak su dolan midesini bo alt r ve o günden sonra bir

daha içkilere su katmaz.

              103 numaral  f krada Bekri’nin IV. Murat’ n yerine geçirildi ini ve k rk gün

padi ahl k yapt  Agop da bilmektedir.

Rafael: Bal kpazar ’nda meyhanesi vard r. çkiye su katan hilekâr birisidir. Bir

krada görülür.

              29 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n bir dönem evinde çe itli hayvanlar

besledi inden hatta bir ay  yavrusu yeti tirdi inden bahsedilir. Bekri bir gün ay  yavrusunu da
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alarak Bal kpazar ’na Rafael’in meyhanesine gider. Bekri Mustafa, bu ay  yavrusuyla içkilere

su katan Rafael’e güzel bir ders verir.

Onnik: Samatya’da meyhanesi vard r. 101 numaral  f krada sahte bir Bekri

Mustafa’dan söz edilir. Bekri Mustafa, bu sahte Bekri’nin Samatya’da Onnik’in

meyhanesinde oldu unu ö renir. Daha sonra oraya gider.

Meyhaneci: Meyhanecilerin f kralar n ço unda adlar  söylenmez; sadece

“meyhaneci” eklinde geçer. Meyhaneciler, Bekri Mustafa’y  çok severler. Ne zaman ba lar

sa ondan yard m isterler. Meyhanecilerin içki yasa  nedeniyle kapat lan meyhaneleri,

Bekri’nin sayesinde aç r.

              6 numaral  f krada tan  bir meyhaneci, Bekri’den bir süreli ine meyhanesini

beklemesi için yard m ister.

              53 numaral  f krada Bekri, Bal kpazar ’nda çok içer. Önceden tembihli olan

meyhaneci de onu bir küfeye bindirerek evine yollar.

d. Yabanc lar
Osmanl  Devleti çok renkli bir toplum yap na sahiptir. Türklerin yan  s ra

yabanc lar (Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Acemler gibi) da bu yap ya dâhil olmu tur. te

Bekri Mustafa f kralar nda bu yabanc lardan Yahudiler bir f krada görülmektedir.

              105 numaral  f krada Yahudilerin kendi dinlerinden olmayanlara kötülük

ettiklerinden bahsedilir. Bekri’nin Yahudilerden ho lanmama sebebi aç klan r ve bir Yahudi

ile  aras nda  geçen  olay  anlat r.   Bekri’nin  yard m  etti i  Yahudi,  ona  kötülük  eder.  Bu

Yahudi’nin yüzünden Bekri’nin evini tahtakurular  basar. Bundan dolay  Bekri Mustafa

Yahudileri hiç sevmez, onlara selam vermez, hatta onlar n bulundu u ortama girmez.

e. Dinî Özellikleri Olan Ki iler

Bekri Mustafa f kralar nda dinî özellikleri olan ki ilere de rastlamaktay z.

eyhülislam, imam, rahip, zankoç gibi ah slardan olu an bu grubu Müslüman olanlar ve

gayrimüslim olanlar eklinde iki ba k alt nda inceledik.

ea. Müslüman Olanlar

eyhülislam: Günümüzdeki diyanet i leri ba kan n kar r. eyhülislam bir

krada geçer.

              93 numaral  f krada Bekri, Küçük Ayasofya imam ndan hiç ho lanmaz. Kibirli,

insanlar  kas p kavuran bu ki iyi mahalleliyle birlikte eyhülislama ikâyet eder. eyhülislam

da imam  görevden al r ve mahallelilere imaml a yeterli birisinin getirilmesini emreder.
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mam Efendi (Hoca Efendi): Bekri Mustafa f kralar ndaki imamlar, mahalle

muhtar  gibi geni  yetkilere sahiptir. Halk ikâyetlerini muhtara oldu u gibi imama da bildirir.

mam Efendi bir kimseyi mahalleden kovma yetkisine sahiptir. F kralarda imamlar Bekri

Mustafa’y  içki içti i için pek sevmezler. Camilerde vaazlar verirler. mamlar n görüldü ü

kralar unlard r:

              13 numaral  f krada Bekri Mustafa bir gün camiye gider. mam hutbede içkinin

zararlar  anlatt ktan sonra gizli içki meclislerinin kuruldu unu, hatta bir yerde gençlerin

sabahtan ak ama kadar hiçbir i  yapmadan içki içtiklerini bildi ini söyler. mam hutbeden

inince Bekri, imam n yan na yakla r ve gizli gizli içki içilen meclisin yerini sorar.

              28 numaral  f krada Bekri, bir Cuma günü Eyüp Cami’ne gider. Hoca kim fitresini

verirse ona yetmi  cennet, yetmi  cennette de yetmi  huri ihsan edilece ini söylerken Bekri

daha fazla dayanamaz ve “Behey hocam! Ben evde bir tanesiyle ba  edemiyorum, desenize

yetmi  tanesinden çekece imiz var.” der.

              44 numaral  f krada hocan n biri çocuklar  arkas na tak p ya mur duas na giderken

Bekri’yle kar la rlar. Bekri, hoca ve çocuklar n nereye gittiklerini ö renince hocan n bo una

zahmet etmemesini söyler.

              50 numaral  f krada Bekri Mustafa, zevk ve e lence meclislerinin birinde kar la

hocaya ba ndaki sar  ç karmas  söyler. Hoca itiraz ederek sar n iman n belirtisi

oldu unu söyler. Bekri de hocaya: “Ölürken sar kla m  gömüleceksin?” diye sorar. Hocan n

“Hay r” demesi üzerine de “Öbür tarafa imans z gideceksin.” cevab  verir.

              52 numaral  f krada Bekri, gitti i bir dü ünde ünlü ayakkab  h rs zlar ndan birini

görür. Hemen ayakkab lar  koynuna koyar ve öylece oturur. Yan ndaki hocalardan biri

koynundaki kabar kl n ne oldu unu sorunca da “Kundura risalesi!” cevab  verir. Hoca

kendi kendine hiç bu isimde bir risale duymad  söyler. Bunu duyan Bekri de bu risalede

ayakkab n nas l yap ld , yaz n hangi, k n hangi ayakkab n giyildi ini, bir de

ayakkab  çalanlar n ellerini ba lama dualar n yaz  oldu unu anlat r. Hoca, ona bu risaleyi

sahaflardan al p almad  sorar. Bekri ise “Kavaflardan!” cevab  verir.

              81 numaral  f krada Bekri Mustafa, içkiye ba lad  ilk y llarda, gençli inde evine

gelirken nara atar. Bu durum mahallenin ileri gelenleriyle imam  rahats z eder. Mahallede söz

sahibi olan imam, Bekri’yi ça p ona bundan sonra içkiyi b rak p ak am ve yats  namazlar

camide cemaatle k laca  söyler.

              82 numaral  f krada gördü ü rüya nedeniyle yata slatan Bekri, kendisini temize

karmak için han na mahalle imam , muhtarlar , bekçiyi ve kom u Muhammet Efendi’yi

ça rt r.
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              92 numaral  f krada Bekri’nin mahalle imam yla aras  pekiyi de ildir. Bekri, bir gün

kafay  tütsüledikten sonra evine dönerken kahvenin önünde oturan imama selam verir. mam

da kibirli bir ekilde Bekri’nin selam  almayaca , ona slam de il insan nazar yla bile

bakmayaca  söyler. Bekri Mustafa sinirlense de seslenmez, bir gün f rsat  bulunca imam

bir güzel dövmeyi dü ünür. Mahalleli; Bekri’nin fena bir adam olmad , hakaret etmenin

uygun olmad  söylese de mam Efendi Bekri’nin cenazesine bile gitmeyece ini söyler.

Bekri de imama güzel bir oyun oynar ve onu sopayla bir güzel döver.

              93 numaral  f krada Bekri, Küçük Ayasofya imam  mahalleliyle birlikte

eyhülislama ikâyet eder.

              97 numaral  f krada Bekri, yeni ç kan mezhebi ara rmak için IV. Murat’ n emriyle

gitti i Sivas’ta yolculu u s ras nda bir köye u rar. Burada ya  bir hocayla kar la r.

kran n konusu bu hocad r. F krada hoca ba ndan geçenleri anlat r. Hoca yirmi be  y l önce

bir köyde imaml k yaparken bir gün yats  namaz  k ld rd  s rada ba na gelen kötü

kazadan sonra, o utançla camiyi ve köyü terk edip çoluk çocu unu, kar  bir daha

görmemi tir.

              98 numaral  f krada Küçük Ayasofya Camisi’nin kandillerine konan zeytinya lar  her

gün kaybolmakta ve kandiller bo  kalmaktad r. Bu duruma imam ve müezzinler, hatta

mahalle ahalisi ak l erdiremez ve bir çözüm bulamazlar.  Durumu Bekri’ye anlat rlar.

              100 numaral  f krada Bekri, Ramazan ay nda k yafet de tirip IV. Murat ile birlikte

Beyaz t Camii’ne gidip genç bir hocan n vaaz  dinler. Hoca, cemaate cenneti tarif

etmektedir. IV. Murat, hocan n cennet tarifini yeterli bulmaz. Bekri’ye bu dünyan n ihti am

görmesi ve cenneti daha mükemmel tarif etmesi için hocay  saraya getirmesini emreder.

Müezzin: ki f krada geçmektedir. 95 numaral  f krada Bekri, sesi güzel oldu u için

arkada lar n srar yla bir Ramazan gecesi mahalle camisinin minaresine ç kar. Sabah namaz

vakti girince ezan  okur. Daha sonra havan n s cak olmas n da etkisiyle minarede uyur kal r.

As l müezzin ise Bekri’nin minarede uyudu undan habersiz camiyi kilitler gider.

              98 numaral  f krada müezzinlerden söz edilmektedir.

eb. Gayrimüslim Olanlar

Rahip ve zankoç: Rahip kilisedeki din görevlisidir. Zankoç ise kilisedeki temizlik

lerine bakan ve çan çalan kimsedir. Rahip ve zankoç 68 numaral  f krada görülür:

              68 numaral  f krada Bekri, bir gece meyhaneden ç p sarho  bir hâlde eve dönerken

kilisenin önüne gelince merak eder ve kiliseye girer. çerde gezerken bütün resimlerin önünde

mum yand  ama birinin önünde yanmad  görür. Zankoç ve rahibe bunun kim oldu unu

sorunca eytan cevab  al r. Zankoç ve rahibe eytan resminin önüne de mum yakt r. Sonra
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da evine gider, yatar, uyur. Gördü ü rüyan n etkisiyle tekrar kiliseye gelir ve eytan n

önündeki mumu söndürtür.

Papaz: Kilisedeki din görevlisidir. Bir f krada geçmektedir.

              27 numaral  f krada iyice sarho  olan Bekri, ak am Cibali’deki kilisenin önünden

geçerken durur. Kilisede yortu oldu u için eline mum yakanlar içeri girmektedir. Bunu gören

Bekri de bir mum yakar ve içeri girer. Yan na gelen bir papazla konu urken Bekri’nin

elindeki mum, yan ndan geçen ba ka bir papaz n sakal n yanmas na sebep olur.

               f. Kad nlar:

Birçok f kra tipinde oldu u gibi Bekri Mustafa f kralar nda kad nlar n da önemli bir

etkisi vard r. Bekri Mustafa f kralar nda geçen kad nlar  iki grupta inceledik:

 fa. Bekri Mustafa’n n Yak n Akrabas  Olan Kad nlar

Bekri Mustafa’n n yak n akrabas  olan kad nlar  “Bekri Mustafa’n n Yak n Çevresi”

adl  bölümde inceledi imiz için tekrar bu bölümde ele almad k.

fb. Çengiler

Sazl  sözlü e lencelerde ve dü ünlerde ark  söyleyip dans eden kad nlara çengi

denir. Çengiler aç k me repli, en ve ne eli kad nlard r. F kralarda sadece adlar  ve ne i

yapt klar  verilen ama kim olduklar  bilinmeyen bu kad nlardan Bekri Mustafa f kralar nda

yer alanlar unlard r:

Çengi Nazl : Bir f krada görülür. F kradan anlad z kadar yla Çengi Nazl

lence meclislerinde ark  söyleyip oyunlar oynayan bir kad nd r. Sesi güzel de ildir. 7

numaral  f krada Bekri, bir arkada n düzenledi i e lenceye kat r. Orada Çengi Nazl

ad nda bir kad n ark  söyleyip dans etmektedir. Bir ara yan nda oturanlardan biri Bekri’ye

“Bu kad n ark  söylerken neden gözlerini kapat yor?” diye sorar. Bekri de “Herhâlde berbat

sesinden dolay  dinleyicilerin çektikleri s nt lar  görmemek için olacak.” cevab  verir.

Çengi Hürmüz: Bir f krada ad  geçer.

              80 numaral  f krada o dönemki en me hur çengi tak n Hürmüz’ün tak  oldu u

ve çengilerin dü ünlerde, e lencelerde insanlar  e lendirip dans ettikleri bilgisi verilir.

krada Bekri, Çengi Hürmüz’ün tak ndan bir kad na â k olur.

Çengi Raife: Bir f krada görülür.

              80 numaral  f kradan anlad za göre Çengi Raife, Çengi Hürmüz’ün tak ndan

olup, bu tak n en nadide güzelidir. Alt nba  Raife ad yla bilinir. Bekri Mustafa, bu kad

bir dü ünde görür ve be enir. Onunla ili ki kurar. Bekri, Çengi Raife’nin dostu olur. Raife,

bir ba kas yla da ili ki kurunca Bekri çok k zar ve bir daha onunla hiç görü mez, hatta onun

bulundu u dü ünlere davet edilse bile gitmez.
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               g. Meçhul Ki iler:

Birisi, iki ki i, iki çocuk, eski bir tan , bir yak n o lu, ikinci misafir, bir kad n,

dükkân sahibi, h rs z, ayya lar, hamamc lar, kom ular , bakkal… gibi adlar  verilmeyen, kim

oldu u bilinmeyen meçhul ah slar; Bekri Mustafa’yla konu arak, tart arak ya da ona sorular

sorarak baz  Bekri Mustafa f kralar na konu olmu lard r. F kralarda geçen ve haklar nda

ayr nt  bilgiye sahip olmad z bu meçhul ki ileri u ekilde inceledik:

ga. Adlar  Belli Olanlar:

Kara Osman Efendi: Bekri Mustafa’n n kay nbabas r. Bir f krada geçer. Kara

Osman Efendi, 108 numaral  f krada geçmektedir. F kradan anlad za göre Osman Efendi;

son derece mutaass p, sinirli, ha in, rast geldi ine lüzumlu lüzumsuz çatar, huysuz bir

adamd r. Bu f krada Bekri, bir Ramazan günü iki üç arkada yla Beyaz t Camii’ne gider,

namazdan sonra da bir tarafta cemaatin büyükleriyle konu maya ba lar. O s rada ha in bir

adam olan Bekri’nin kay npederi Kara Osman Efendi gelir ve Bekri’yle arkada lar na

hakaretler edip onlar  camiden kovar. Bekri, tam arkada lar  gitmek için hareketlendi i s rada

Kara Osman’a bir ey soraca  söyler ve Osman Efendi’ye güzel bir ders verir. Bu olaydan

sonra Bekri’nin kay npederi bir daha hiç kimseye böyle kötü bir ekilde hitap etmez.

Deliba  Ömer: Bir yerde geçer.

              32 numaral  f krada stanbul’un say  külhanbeylerinden say lan Deliba  Ömer ve üç

arkada  Bekri’ye tuzak kurarlar. Bekri ve yan ndaki arkada  Caz m’  Deliba  Ömer ve

arkada lar n elinden iki çoban kurtar r.

Ahmet A a: Bir f krada cimrili iyle konuyu olu turur. Ahmet A a, Üsküdar’da evi

olan cimri birisidir. 54 numaral  f krada Ahmet A a, Bekri’yi Üsküdar’daki kona nda misafir

eder. Üç gün sabah ak am kabak yemekleri yedirir. Bekri ak amüstü evden ç kar, yak ndaki

bir camiye gider. Minareye ç kar ve ezan okur gibi unlar  söyler:

              Ahmet derler var bir ki i,

              Hayra yorar yok hiç i i,

              Sabah ak am kabak a ,

              Yenir mi ya Resulallah!

              Bunu i iten Ahmet A a hatas  anlar ve hiçbir ey söylemeden yemekleri de tirir,

ikram nda kusur etmez.

Gonca Çelebi: 80 numaral  f krada as l ad n Ahmet Efendi oldu u söylenen Gonca

Çelebi zaman n mirasyedilerindendir. Kendisine zay f bünyesi, zevk ü sefa âlemlerine

dü künlü ü sebebiyle “Gonca Çelebi” denilmi tir.
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Sahte Bekri Mustafa: 101 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n stanbul’daki

öhretinden yararlanan birisi, Bekri Mustafa nam yla dolaplar çevirir. Kendisini her yerde

Bekri Mustafa olarak tan r. Bu ki i, f krada “Düzme” s fat yla nitelendirilir.

gb.  Belli  Bir  Mesle i  Olanlar: F kralarda bu ki ilerin sadece ne i  yapt klar

bilinmekte olup, adlar  ve kimlikleriyle ilgili bilgiler yoktur. Bekri Mustafa f kralar nda belli

bir mesle e sahip olan ki iler unlard r:

Bakkal: 59 numaral  f krada Bekri Mustafa, mahallesindeki elinin uzunlu uyla

bilinen bakkal n dükkân na gitti inde, bakkal n kara kara dü ündü ünü görür. Bir h rs n

bakkal n dirhemlerini çald  ö renir ve bakkala da dersini verir.

Bal kç : 25 numaral  f krada Bekri’nin meyhanede iyice sarho  oldu u bir gün

bal kç n biri yan na gelir ve avlad  bal klarla stakozlar  ona satar.

Doktor: Kim oldu unu bilmedi imiz doktor, bir f krada geçmektedir

              65 numaral  f krada Bekri, bir gece hastalan r. Ça lan doktor, hastan n durumuyla

ilgili olarak ümit olmad  söyleyince Bekri de “Art k mumu söndürün, ziyan olmas n.” der.

Dükkân Sahibi: Bekri’nin arkada r. Bekri, ona emanet b rak r.

              111 numaral  f krada bir yolcu, arkada n Selanik’ten gönderdi i rak  ve mektubu

Bekri’nin s k gitti i bir dükkâna b rak r. Dükkân sahibi de Bekri’ye bir aka yapmak ister ve

Bekri’ye rak esi yerine su dolu bir e verir.

Hamamc lar: Bir f krada geçmektedir. Bu f krada hamamc lar n adlar  belirsizdir ve

hamamc lar Bekri Mustafa’y  çok iyi tan rlar.

              37 numaral  f krada kelin birisi hamamda külah  kaybeder ve srarla külah n

bulunmas  ister. Hamamc  da keli ba ndan savmak için “Buraya geldi inde ba nda külah

yoktu, yalan söylüyorsun.” der. Bu s rada orada bulunan Bekri dayanamaz ve hamam

sahibinin haks zl  ortaya ç karan “Bu ba  buraya külahs z gelir mi?” cevab  verir.

Küfeci: Bir f krada geçer.

              53 numaral  f krada Bekri, Bal kpazar ’nda çok içer. Önceden tembihli olan

meyhaneci de onu bir küfeye bindirerek evine yollar. Bekri, bu hâlde giderken yolda sa a sola

yalpalayarak giden bir sarho  görür. Küfecinin omzuna vurarak “Sarho a bak, tam küfelik

olmu !” der.

Nat r, tezgâhtar ve yana ma: Bunlar hamam görevlileridir. Hamamda çal an

ki ilerdir. Bekri, ara s ra hamama gider. Bekri’nin hamama gitti i f kralarda bu ki ilere

rastlan r.

              102 numaral  f krada Bekri Mustafa, Küçük Ayasofya Hamam ’na gider.

Pe tamallar   giyinir. O s rada d ar dan mektep alay  geçmektedir.  Herkes d ar  ç p
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seyre ba lar. Bekri de ç kar ve sarho  oldu u için soyundu unu unutarak mektep alay yla

birlikte yürümeye ba lar. Alay, Ni anc  Hamam ’n n önüne gelince Bekri, hamama girer.

kand ktan sonra nat rdan elbise bohças  getirmesini ister. Tezgâhtarlar, yana malar hiç

kimse Bekri’nin bohças  bulamaz. Bekri Mustafa sinirlenir. Hamamdakiler zarar

ödeyeceklerini söylerlerse de Bekri, i lerinin oldu unu, evine gidip kendisine k yafet

getirmelerini söyler. Hizmetkârlardan biri Bekri’nin evine gönderilir.

gc. Ayya lar (Sarho lar): Ayya lar n kim olduklar  f kralarda belli de ildir. Ancak

kralardaki ayya lar n ba nda Bekri Mustafa gelir. Bekri Mustafa, ayya larla kafay  çeker.

Bunlarla birlikte sürgün edilir. Ayya lar bölü ünü olu turup sefere gider. Ayya lara cezalar

verir. Be  f krada ayya lardan söz edilmektedir.

              16 numaral  f krada içkinin yasak oldu u dönemlerde ak amc lar n gizli aç lan

meyhanelerde içki içebildiklerinden bahsedilir.

              31 numaral  f krada Bekri, bir gece stanbul’un ünlü ayya lar yla birlikte içip nara

atar. Zaptiyeler bunlar  yakalar.

              48 numaral  f krada Bekri, Bal kpazar  meyhanelerinden birinde içerken iki sarho

kavga ederler. Bekri de ay rmak için araya girer. Sarho lardan birinin att  tabak Bekri’nin

ba na gelir.

              53 numaral  f krada Bekri, sarho  bir hâlde küfeye bindirilerek evine yollan rken

yolda sa a sola yalpalayarak giden bir sarho  görür.

94 numaral  f kran n ad  “Ayya lar Bölü ü” dür. F krada IV. Murat Ba dat, seferine

gidece inde stanbul’dan ç kmadan önce gönüllü askere gidenlere yazl k verir. Bir ak am

meyhanede içki içmekte olan Bekri, orada bulunan ayya lara askere yazl k verme konusunu

teklif eder. Bu teklif ayya lar taraf ndan hemen kabul edilir, olu turacaklar  ayya lar

bölü ünün reisi olarak da Bekri seçilir.

gd. Bir Sözcü ü ile Ba layanlar:

Bir adam: Dört f krada geçmektedir.

              26 numaral  f krada Bekri bir gün sarho  hâlde sokaklarda dola rken papa an satan

bir adamla kar la r. Bu adam, elindeki papa an n bütün dillerde konu tu unu söyler ve

papa an  yüksek fiyatla Bekri’ye satar. Bekri de mükemmel bir ekilde kaz klanm  olur.

              38 numaral  f krada dalkavuklu uyla tan nan bir adam çok para harcad  söyler ve

Bekri’den bunun çaresini sorar.

              46 numaral  f krada Bekri çok sarho  oldu u bir gün evin yolunu bulamaz ve yolda

bir adama evine giden yolu sorar. Adam da “Evin nerde?” diye sorunca, Bekri kahkaha

atarak “Evimin nerde oldu unu bilseydim sana sorar m yd m?” der.
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              101 numaral  f krada sahte bir Bekri Mustafa’dan söz edilir. Gerçek Bekri, bu

durumu sahte Bekri’nin dostu oldu unu söyleyen bir adamdan ö renir.

Bir akrabas : 91 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n IV. Murat’ n nedimi olup hat

say r bir adam oldu unu ö renen memleketten uzak bir akrabas , o lunu i e girip adam

olmas  için Bekri’nin yan na gönderir. Bekri, on sekiz yirmi ya lar ndaki bu genci evinde

misafir eder.

Bir kabaday : Bir yerde görülür.

              33 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n bir ara berberlik yapt  anlat r. Bekri’nin

henüz yeni berber kalfas  oldu u gün ustas  onu berberde b rakarak çar ya gider. Dükkâna bir

kabaday  gelir ve Bekri’ye kendisini yaralamadan t ra  ederse iki akçe verece ini yoksa

ölümlerden ölüm be enmesini söyler.

Bir kad n: ki f krada geçer.

              35 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n, oturdu u mahallede hafifme rep bir kad na

tutuldu u, bu kad nla birlikte oldu u, sonra da onu b rakt  anlat r. F kran n konusunu

Bekri Mustafa’yla bu kad n yolda kar la malar  ve aralar nda geçen konu ma olu turur.

              99 numaral  f krada Bekri Mustafa, henüz on sekiz on dokuz ya lar nda iken Cündi

Meydan ’nda oturan o zaman n a üftelerinden bir kad nla ili kiye girer.

Bir ki i: (78, 84) numaral  f kralarda görülür.

              78 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir gün hamama gider. Orada kendisine

benzeyen, pek hürmet gösterilen bir ki i görür. Bekri Mustafa, rüyas nda bu adam  su

hazinesine at p yerine kendi geçer.

              84 numaral  f krada Bekri Mustafa, Sultan Bayezit Camii’ne girer. Hiç durmadan

namaz k lan ihtiyar bir ki i dikkatini çeker. Bekri, adama ne namaz  k ld  sorunca

“Geçmi  namazlar m” cevab  al r.

Bir tan k: ki f krada yer al r.

              55 numaral  f krada Bekri Mustafa, sabah i e giderken eski bir tan na rastlar.

Bekri, ondan geceleyin gördü ü rüyay  yorumlamas  ister. Bunun üzerine aç kgöz adam da

para verirse yorumlayaca  söyler ve Bekri Mustafa’dan cevab  al r.

              107 numaral  f krada haraç tahsildarlar  Bekri Mustafa’y  ba  aç k görünce hangi

milletten oldu unu anlayamazlar ve haraç isterler. Bekri Mustafa, itiraz edince de haraç

tahsildarlar  onu yanlar na al p giderler. Yolda giderlerken Bekri’yi tan yan biriyle

kar la nca durumu anlarlar.

Birisi: F kralar n genel ki i kavramlar ndan olan “birisi” kavram , Bekri Mustafa

kralar nda da vard r. “Birisi” u f kralarda geçer:
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              15 numaral  f krada Bekri Mustafa birisiyle basit bir nedenden dolay  tart r.

              17 numaral  f krada Bekri Mustafa’ya bir gün birisi suyun tad n nas l oldu unu

sorar.

              19 numaral  f krada Bekri, çok hastaland  bir gün yan ndakilerden su ister.

çlerinden birisi Bekri’nin en büyük dü man n su oldu unu, biraz daha sabretmesini, nas lsa

ölece ini ve öbür dünyada doya doya su içece ini söyler.

ge. Di erleri

Afyonke ler: Bir yerde geçer.

              41 numaral  f krada Bekri Mustafa, sarho  bir hâlde afyon tiryakilerinin bulundu u

bir sokaktan geçerken afyonke lerden biri ona güler. Buna çok sinirlenen Bekri, afyonke leri

önüne kat p esir pazar na götürür. Tellala satmas  için verir. Ancak hiç kimse afyonke leri

sat n almaz. Afyonke ler de Bekri’ye yapt klar  hatay  böylece anlam  olurlar.

Bekta i: 21 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir gün adadan dönerken f rt na ç kar,

vapur sallanmaya ba lar. Bekri, bu kar kl k içinde esini ba na diken bir Bekta i’ye

hâlimiz ne olacak deyince Bekta i “Allah büyüktür.” der. Bekri de “Allah büyük, ama tekne

küçük!” diye cevap verir.

Çocuklar: Üç f krada görülür.

              6 numaral  f krada henüz b klar  ç kmam  iki genç meyhaneye gelip rak  ve meze

isterler. Bekri Mustafa da çocuklara meze olarak muhallebiciden muhallebi al p getirir.

              44 numaral  f krada hocan n biri, çocuklar  arkas na tak p ya mur duas na giderken

Bekri’yle kar la rlar. Bekri, hoca ve çocuklar n böyle nereye gittiklerini ö renince “Bo una

zahmet etme, bu çocuklar n duas  kabul olsayd  yeryüzünde hiç hoca olmazd .” der.

              79 numaral  f krada Bekri, bir gün kahvehanede nargile içerken nargiledeki esrar n

etkisiyle hayal görür. Hayalinde caminin bahçesinde dört deve ve bir e ekten olu an bir katar

görür. E in üstünde de bir çocuk vard r. O esnada bir çaylak gelip çocu un ba ndaki

takkeyi kapar. Çocuk takkesini b rakmak istemez. O da havalan r. Sonra s ras yla e ek ve

develer de havalan r. Bekri ise yard m etmek ister, sonra devenin kuyru undan tutar. Böylece

Bekri de havalan r ve can havliyle “Aman çocuk s  tut!” diye ba r.

Ev Sahibi: ki f krada yer al r.

              84 numaral  f krada Bekri Mustafa bir dü üne gider. E lenceden sonra Bekri’ye

sayg  duyduklar  için ayr  bir oda verilir. Bekri uykuya dalar ve bir müddet sonra bir kar n

yla uyan r. Bekri, tuvaletin nerde oldu unu ev sahibine sormay , ev sahibi de tuvaleti

Bekri’ye göstermeyi unuttu u için Bekri ne yapaca  bilemez.
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              110 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir Ramazan ak am  tan  büyüklerden

birinin kona na iftara gider. Yemekten sonra misafirler oturup sohbet etmeye ba larlar. Her

biri, gördü ü veya duydu u garip bir hikâyeyi anlat r. Ev sahibinin pek sevmedi i,

misafirlerden biri de hikâye anlat r.

rs z:  Dört f krada kar za ç kar.

              25 numaral  f krada Bekri meyhanede iyice sarho  olur. Yan na gelen bir bal kç dan

bal kla yeni avlad  diri stakozlar  al r, evine gider. Sarho lukla elindekileri alt katta

rakarak yukar  ç p uykuya dalar. Gece yar  bir feryatla uyan rlar. Diri olan stakozlar,

kese kâ ndan ç karak evde dola maya ba lam  ve eve giren h rs n aya na yap ,

rs z da ba rmaya ba lam r.

              52 numaral  f krada Bekri, bir gün dü üne gider. Dü ün evine girince o zaman n ünlü

ayakkab  h rs  görür. Hemen ayakkab lar  koynuna koyar ve öylece oturur. Yan ndaki

hocalardan biri koynundaki kabar kl n ne oldu unu sorunca da kundura risalesi cevab

verir.

              59 numaral  f krada Bekri’nin mahallesindeki bakkal n elinin uzunlu undan

bahsedilir. Bu f krada Bekri, bakkal dükkân na gitti inde bakkal n kara kara dü ündü ünü

görür. Dükkâna h rs z girip dirhemlerin çal nd  ö renir ve eli uzun bakkal n cevab

verir.

              98 numaral  f krada Küçük Ayasofya Camisi’nin kandillerine konan zeytinya lar  her

gün kaybolmakta ve kandiller bo  kalmaktad r. Bu duruma imam ve müezzinler, hatta

mahalle ahalisi ak l erdiremez ve bir çözüm bulamazlar.  Durumu Bekri’ye anlat rlar. Bekri de

gece camide kalma görevini kabul eder. Ertesi gün Bekri, yats  namaz nda cemaatle birlikte

camiye gider. Namaz bitti inde caminin içinde bir tarafa gizlenir ve beklemeye ba lar. Daha

sonra elinde bir mumla kandillere yakla an siyahi (Arap) h rs  yakalar ve adam  orac kta bir

güzel döver.

ki ki i: ki f krada geçer.

              60 numaral  f krada Bekri, bir gece meyhaneden ç kt ktan sonra yolda kald m

ta lar n üstüne s zar kal r. Yava  yava  ay lmaya ba lar. O s rada yoldan geçmekte olan iki

ki i, Bekri’nin hâline bak p içkinin insan  ne durumlara dü ürdü ünden bahsederler.

              76 numaral  f krada iki ki i, Bekri’nin itikad n sa laml yla ilgili iddiaya girerler.

Önce bir medreseye giderek bir Hoca Efendi’ye Allah’ n dünyay  i ne deli inden geçirmeye

kadir olup olmad  sorarlar. “Kadirdir!” cevab  al nca da Allah dünyay  i ne deli inden

geçirmek için dünyay  m  küçültür, deli i mi büyültür sorusunu Hoca’ya sorarlar. Hoca cevap
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veremez. Do ruca Bekri’nin yan na meyhaneye giderler ve ayn  soruyu ona da sorarlar. Bekri

de “Ne i neyi büyültür ne de dünyay  küçültür, v r v r geçirir.” cevab  verir.

Kel: 37 numaral  f krada külah  kaybeden bir kelden söz edilir.

Kom ular : F kralarda “Bekri Mustafa’n n kom ular ” diye bahsedilen kom ular iki

yerde geçmektedir.

              36 numaral  f krada Bekri, Ba dat sokaklar nda gezerken baca  bir köpek r.

Günlerce bu n ac  çeker. stanbul’a döndü ünde ise mahallesinde kar na ç kan ilk

köpe i dövmeye ba lar. Bunu gören kom ular ndan biri “Köpe e dü manl n ne?” diye

sorunca Bekri baca ndaki yara izini göstererek Ba dat’ta bir köpe in kendisini rd

söyler.

              83 numaral  f krada Bekri Mustafa, rüyas nda kendisini minarenin tepesinde bir

tepsinin üzerinden ç lç plak a ya dü erken görür. Uyand nda ise alt slatt  fark

eder. Kendisini aklamak için de han na mahalle imam , muhtarlar , bekçiyi ve kom u

Muhammet Efendi’yi ça rt r.

Köylüler: ki f krada köylülerden söz edilir.

              96 numaral  f krada IV. Murat, bir gün Bekri’yi ça rt p Sivas ve çevresinde bir

mezhebin ortaya ç kt  söyler, Bekri’nin gidip bir ara rma yapmas  emreder. Bekri,

Sivas’a giderken Sivas’a yak n küçük bir köyde misafir olur. Köy halk , Bekri’nin IV.

Murat’ n yak nlar ndan olup özel bir görevle Sivas’a gitti ini ö renir ve hizmette kusur

etmez. Bekri’yi köyün misafir odas na yerle tirirler. Bekri, köyde cami olmad  görünce

köy halk n yeni mezhepten oldu unu anlar.

              99 numaral  f krada yine Sivas’a seyahati s ras nda bir köyde misafir olur. Bu köyün

de misafir odas , o zamanlar ço u yerde oldu u gibi caminin son cemaat yerinde pereyle

ayr lm  bir bölümdür. Bekri, karn  doyurduktan sonra toplanan köyün ileri gelenleriyle

sohbet eder. Baz  ölülerin tekrar dirildi ine dair pek çok rivayetler, masallar anlat r. Yats

namaz ndan sonra köylüler giderler.

Mahalleli: ki f krada geçer.

              61 numaral  f krada mahalleli Bekri’yi her gün sarho  gelip, ba ka yerlerde güzel

kad nlarla gönül e lendiriyor diye muhtara ikâyet eder.

              93 numaral  f krada Bekri Mustafa mahalleliyle birlikte eyhülislama mahalle

imam ikâyet eder.

              98 numaral  f krada Küçük Ayasofya Camisi’nin kandillerine konan zeytinya lar  her

gün kaybolmakta ve kandiller bo  kalmaktad r. Bu duruma imam ve müezzinler, hatta

mahalleli ak l erdiremez ve bir çözüm bulamazlar.  Durumu Bekri’ye anlat rlar.
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Misafirler: Dört f krada görülür.

              8 numaral  f krada misafirler, Bo aziçi’ndeki yal dan gece yar na do ru da r.

Yal  sahibi Bekri’yi o gece misafir eder.

              14 numaral  f krada Bekri Mustafa bir konakta misafir olur. Yatma zaman  gelince de

ba ka bir misafirle ayn  odada kal rlar. Bekri, di er misafir horlad  için bir türlü uyuyamaz.

              82 numaral  f krada Bekri Mustafa ve di er misafirler, tavan aras ndaki farelerin

kard  seslerden rahats z olurlar.

              110 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir Ramazan ak am  tan  büyüklerden

birinin kona na iftara gider. Yemekten sonra misafirler oturup sohbet etmeye ba larlar.

Yolcular: ki f krada yer alan bu ki iler gemide ve kay ktaki yolculard r. Bekri ile

birlikte yolculuk ederler. Yolcular n geçti i f kralar unlard r:

              12 numaral  f krada Bekri Mustafa Bursa’ya gider. Orada epeyce kald ktan sonra

Mudanya yolundan gemiyle stanbul’a dönmek için yola ç kar. Denize biraz aç ld ktan sonra

bir f rt na ç kar. Gemideki yolcular tela lan r ve dualar edip adaklarda bulunmaya ba larlar.

              104 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir gün Üsküdar’dan kay kla Eminönü’ne geçer.

Sarayburnu hizalar nda iken iddetli bir lodos ç kar ve kay k sallanmaya ba lar. Kay ktakiler

korkup dualar okumaya ba larlar. Bekri ise hiç umursamaz, çubu unu içer. Nihayet karaya

karlar. Yolcular ükürler ederler. Yolculardan biri Bekri’nin korkmad  görür ve onunla

konu ur.
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2. Gerçeküstü Varl klar

a. eytan:
Bir yerde eytan geçmektedir.

              68 numaral  f krada gece yar  merak edip kiliseye giren Bekri, orada gezerken

bütün aziz resimlerinin önünde mum yand , ancak eytan resminin önünde yanmad

görür ve rahiple zankoça eytan resminin önüne mum yakt r. Daha sonra evine giden Bekri

uyuyunca rüyas nda eytan  görür. eytan kendisini karanl ktan kurtard  için Bekri’ye bir

iyilik yapaca  söyler ama Bekri’yi yar  yolda b rak r. Uyand nda kendini berbat bir hâlde

bulan Bekri, eytana iyilik olmayaca  anlar. Kiliseye tekrar gidip eytan resminin önündeki

mumu söndürtür.

3. Hayvanlar

Bekri Mustafa f kralar nda yer alan hayvanlar  üç ana grupta toplayarak inceledik.

a. Ehlî Hayvanlar:

Bu gruba giren hayvanlar at, e ek gibi gücünden faydalan lanlarla köpek, taz  gibi

korumas ndan ve çevikli inden faydalan lan hayvanlard r.

At: Bir yerde geçmektedir.

              78 numaral  f krada Bekri, rüyas nda kendisini bir konak beyinin yerine geçmi

olarak görür. Hamamdan ç kt ktan sonra kona a gitmek için ata biner. Fakat yolu bilmedi i

için seyise kendisinin iyi olmad  ve at n dizginini tutarak önde yürümesini söyler.

Deve: Bir yerde geçmektedir.

              79 numaral  f krada Bekri Mustafa rüyas nda dört deveden olu an bir katar görür. Bu

develerin önünde bir e ek ve üzerinde bir çocuk vard r.

ek: ki yerde geçmektedir.

              10 numaral  f krada Bekri Mustafa Merzifon’a giden arkada na bir e ek smarlar.

Merzifon’dan dönen arkada  Bekri’nin sipari ini getirmedi i gibi bir de onunla alay etmeye

kalk r ama Bekri’den de cevab  al r.

              79 numaral  f krada Bekri Mustafa rüyas nda dört deve ve bir e ekten olu an bir katar

ve e in de üzerinde bir çocuk görür. F krada e ek “merkep” eklinde geçmektedir.

Kedi: ki yerde söz edilmi tir.

              18 numaral  f krada Bekri, kar n a na fare kaçt  söyleyen arkada na kedi

yutturmas  söyler.
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              29 numaral  f krada Bekri’nin bir dönem evinde çe itli hayvanlar besledi inden

bahsedilirken kediden de söz edilir.

Köpek: Sekiz yerde geçmektedir.

              11 numaral  f krada sokak köpekleri meyhaneden dönerken Bekri’ye sald rlar.

Bekri Mustafa kaçarak sokak köpeklerinden kurtulur.

              29 numaral  f krada Bekri’nin evinde türlü türlü köpekler besledi inden bahsedilir.

              32 numaral  f krada Bekri’yi, Deliba  Ömer ve arkada lar ndan çoban köpekleri

kurtar r.

              36 numaral  f krada Bekri Mustafa Ba dat’ta bir köpe in sald na u rar ve

baca ndan fena hâlde yaralan r. stanbul’a dönünce de önüne ç kan ilk köpe i döver.

              51 numaral  f krada meyhanede kafay  çektikten sonra sokakta dü üp kalan Bekri, iki

köpe in yüzünü yalamas yla uyan r. Sarho lukla köpe in birine eski arkada  oldu unu, onu

tan  söyler ve di er köpe in kim oldu unu sorar.

              56 numaral  f krada Bekri, baca ran bir köpe i baltayla öldürür. Köpe in sahibi

Bekri’yi dava eder.

              77 numaral  f krada yolda giderken Bekri’nin arkas ndaki bal k demetinde bulunan

bal klar  sokak köpekleri yerler.

              110 numaral  f krada Bekri’nin bir arkada ran’da gördü ü zehirli böce in soktu u

insanlar  öldürdü ünü, bunun tek ilac n da köpek tersi oldu unu söyler.

b. Ehlî Olmayan Hayvanlar

Ay  yavrusu: Bir yerde geçmektedir.

              29 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n evinde çe itli hayvanlar besledi inden bir de

ay  yavrusu büyüttü ünden bahsedilir. Bekri, ay yla birlikte Rafael’in meyhanesine gider.

Bunun gören meyhaneci Bekri’yle alay eder. Bekri de ay  yavrusunu Rafael’in pe ine takar,

böylece uzun bir ko turmaca ba lar.

c. Kümes Hayvanlar

Ku : 83 numaral  f krada Bekri, rüyas nda kendisini bir minarenin üstünde bir

tepsinin üzerinde ç lç plak görür. Bir ku  gelir ve tepsinin dengesini bozar. Bekri de dü er.

Çaylak: 79 numaral  f krada Bekri, rüyas nda dört deve ve bir e ekten olu an bir

katar görür. E in üzerinde bir çocuk vard r. ri bir çaylak gelir, çocu un ba ndaki takkeyi

kapt  gibi havalan r. Takkeyi b rakmak istemeyen çocuk da ku la birlikte uçar.

Horoz: 99 numaral  f krada horozlar n ötmesi sabah n habercisi olarak geçer.

Papa an: 26 numaral  f krada Bekri Mustafa, sokaklarda dola rken papa an satan

bir adamla kar la r. Adam papa  her dili bilir ve konu ur diye Bekri’ye yüksek bir fiyata
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satar. Ancak papa an “Ona ne üphe” demekten ba ka bir ey bilmemekte ve

konu amamaktad r.

Tavuk: ki yerde geçmektedir.

              29 numaral  f krada Bekri’nin evinde cins cins tavuklar besledi inden bahsedilir.

              30 numaral  f krada yine Bekri’nin evinde türlü türlü hayvanlar besledi inden söz

edilir. Bu f krada tavu a merakl  olan kaptan pa a Bekri Mustafa’dan kuluçkaya yat rmak için

tavuk yumurtas  ister.

Leylek: 29 numaral  f krada Bekri’nin evinde besledi i hayvanlar aras nda leyle in

de ad  geçmektedir.

              30 numaral  f krada Bekri, kuluçkaya yat rmas  için kaptan pa aya tavuk

yumurtalar n aras nda bir tane de leylek yumurtas  vermi tir. Civcivler ç p da büyümeye

ba lay nca pa a, bu leylek yavrusunun ne oldu unu bilemez ve Bekri’yi yan na ça rt r. Bekri

de bu hayvan n bir leylek oldu unu ve pa an n leyle i saraya yaver olarak göndermesini

söyler. Çünkü o dönem saraya leylek gibi hiçbir i ten anlamayan birçok yaver al nm r. Bu

olay  duyan padi ah, Bekri’yi huzuruna ça rt r ve saraya leylek gibi geli igüzel adam

al nmamas  talimat  verir.

d. Di erleri:

Buraya, belirli bir ortak özelli i olmayan hayvanlar al nm r.

Fare: Üç yerde söz edilmi tir.

              18 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n bir arkada  kar n a na fare kaçt

söyler.

              82 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir arkada n evinde gece yat ya kal r. Bu evde

de fareler cirit atmaktad r. Gece yar  Bekri Mustafa bir narayla yata ndan f rlar. Niçin

ba rd  soran arkada lar na bir farenin burnunun üzerinden geçti ini ve burnunun yol

olmas ndan korktu unu söyler.

              98 numaral  f krada camide, her gün kandillerden kaybolan zeytinya  farelerin

içebilece i fikrinden söz edilir.

Kurba alar: Bir yerde geçmektedir.

              24 numaral  f krada kurba alar, dere kenar nda kafay  çektikten sonra uyuyan Bekri

Mustafa’y  uyand r. Bekri de kurba alardan birini yakalad  gibi öldürür. Daha sonra bu

kurba a, Bekri’nin rüyas na girer ve ona beddua eder.

Bal k: ki yerde söz edilmektedir.

              25 numaral  f krada Bekri Mustafa, meyhaneden ç kt ktan sonra bal k sat n al r.
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             77 numaral  f krada Bekri, Bal kpazar ’ndan bir okka uskumru bal  al r. Önce

meyhaneye, sonra da teyzesinin evine gider. Ancak yolda giderken sokak köpekleri bal klar

yer. Sabahleyin Bekri Mustafa teyzesine ak am neden bal k yemediklerini sorunca da teyzesi

de bal k ba lar  gösterir.

Istakozlar: ki yerde geçmektedir.

              25 numaral  f krada Bekri Mustafa, meyhaneden ç kt ktan sonra stakoz sat n al r.

Eve gelince stakozlar  a  katta b rak r. Bu stakozlar eve giren h rs n parma na yap

ve h rs n yakalanmas  sa lam r.

              81 numaral  f krada Bekri Mustafa geceleri sokakta nara atar. Mahallenin ileri

gelenleri bu durumdan rahats z olur ve imam odas nda toplan p imamla birlikte ona ak am ve

yats  namazlar  camide cemaatle birlikte k laca , her gün bu vakitler camiye gelece ini

söylerler. Bekri, bir gün meyhaneden ç nca bal kç dan stakoz al r ve camiye gider. Geç

kald  için de zenbile koydu u stakozlar  önüne koyarak tam imam n arkas nda namaza

durur. Istakozlar, zenbilden ç karak imam n önünde yürümeye ba lar. Bunu gören imam,

korkarak okudu u sureyi b rak p konu maya ba lar. Bekri, bu konu may  duyar ve cevap

verir. Bunun üzerine imam Bekri’yi camiden kovar.

Tahtakurusu: 105 numaral  f krada Bekri, Yahudi’nin birinin hayat  kurtar r.

Yahudi de Bekri’nin evine te ekkür için gelir ve gizlice tahtakurular  b rak r. Böylece

Bekri’nin evini tahtakurular  basar.

Böcek: 110 numaral  f krada Bekri Mustafa bir kona a misafir olur. Oradakilerden

biri ran’a gitti inde Basra Körfezi sahilinde akrebe benzeyen zehirli bir böcek gördü ünü, bu

böce in soktu u ki iyi öldürdü ünü anlat r.



170

D. ZAMAN

              ncili Çavu  f kralar nda oldu u gibi Bekri Mustafa f kralar nda da f kralar n geçti i

genel zaman, f kra tipinin ya ad  zamand r ve buna kar k f kra metinlerinde geçen dar

anlamdaki zamana bakt zda bir belirsizlik söz konusudur. ncili Çavu  f kralar ndaki gibi

Bekri Mustafa f kralar nda geçen zaman unsurunu da üç bölümde inceledik:

1. Bekri Mustafa F kralar n Geçti i Genel Zaman

              Bekri Mustafa f kralar n geçti i genel zaman, Osmanl mparatorlu u zaman nda

Bekri Mustafa’n n ya am  oldu u 17. yüzy ld r. Bekri Mustafa gerçekte ya am  biridir. Bu

nedenle f kralar n geçti i genel zaman bellidir.

2. Bekri Mustafa F kralar nda Görülen Zaman Dilimleri

Bekri Mustafa f kralar nda görülen zaman dilimlerinde de belirsizlik yoktur. ncili

Çavu  f kralar nda oldu u gibi Bekri Mustafa f kralar nda da bu belirsizli i ortadan kald ran

ki i ve mekânlarda görülen belirliliktir. F kralarda adlar  geçen Osmanl  padi ahlar  özellikle

IV. Murat, sadrazamlar ve ülke, ehir, ilçe, semt gibi mekânlar zaman dilimlerindeki

belirsizli i yok eder. “Bekri Mustafa IV. Murat’ n nedimi olur.” (1); “Bekri Mustafa,

Üsküdar iskelesinde kay kç k yaparken bir gün Sultan IV. Murat ile Sadrazam Bayram Pa a,

k de tirerek Bekri’nin yan na gelirler ve özellikle koca ayya n kay na binerler” (4);

“Sultan Murat bir gün k k de tirerek dola rken Bekri Mustafa’n n demlendi i yere gelir.”

(62); “Bekri Mustafa Dördüncü Murat’ n nedimi olmadan önce bir ak am sarho  olarak

tutulup karakola götürülür.” (73); “ Sarayda çok iyi nüfuz sahibi olan ve Dördüncü Murat’ n

nas lsa itimad na mazhar olan k zlar a as  hükümetin emirlerine müdahale eder.” (89);

“Bekri’nin Dördüncü Murat’ n nedimlerinden, stanbul’da hat  say r adamlardan

oldu unu haber alan bir yak  on sekiz yirmi ya lar ndaki o lunu stanbul’a Mustafa

a’n n yan na gönderir.” (91); “Dördüncü Murat Ba dat seferine gidi leri s ras nda

stanbul’dan beraber hareket etmek üzere gönüllü olarak askere yazl k verir.”(94),

“Dördüncü Murat bir gün Bekri Mustafa’y  huzuruna ça rarak Sivas eyaletinde ve

havalisinde yeni bir mezhebin ortaya ç kt  haber ald ndan bahseder.” (96); ftardan

sonra bir kaç kadeh atar, onun bu hâlinden haberi olan Dördüncü Murat Ramazan günleri

Bekri’yi maiyetine alarak tebdili k yafetle camileri dola r ve âlimlerin vaazlar  dinler,

muhtaçlara ve fakirlere yard m eder. Bunlardan birinde Dördüncü Murat ile Bekri ö le

namaz nda Beyaz t Camisi’ne gelip edadan sonra vaazlar  dinleme e ba larlar.” (100);
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“Dördüncü Murat henüz genç ve yeni tahta ç kt  bir s rada kimsenin haberi olmadan geçici

bir süre için stanbul’dan ayr lmak ister.” (103).

3. Bekri Mustafa F kralar nda Görülen Belirsiz Zaman Unsurlar

              Bekri Mustafa f kralar nda görülen belirsiz zaman unsurlar  da t pk ncili Çavu

kralar nda oldu u gibi genel zaman ve zaman dilimleri içerisinde geçen, kesin olarak tarihi

belli olmayan zaman kavramlar r. Bekri Mustafa f kralar nda görülen belirsiz zaman

unsurlar  özelliklerine göre u alt ba klarda inceledik:

a) Toplumda görülen önemli olaylarla belirtilen belirsiz zaman unsurlar : “içkinin

yasak oldu u zamanlarda” (16), “içki yasa  günlerinde” (43), “içkinin

yasakland  bir dönemde” (64).

b) Mevsimlerle belirtilen belirsiz zaman unsurlar : “bir ilkbahar ak am ” (32),

“havalar n kurak gitti i s cak bir yaz günü” (44), “bir yaz günü ak am ” (82),

“ilkbahar mevsimi gelip” (93).

c) Süre belirtilen belirsiz zaman unsurlar : “birkaç gün sonra ”(1), “ o gün ak ama

kadar” (3), “aradan bir hayli gün geçmi tir” (10), “sabaha kadar” (31), “bir

süre” (35), “k sa sürede” (40), “birkaç gün sonra” (40), “üç gün üç gece” (54),

“dört be  gün” (81), “iki gün sonra” (86), “dokuz ay on gün geçince” (88), “üç

gün” (88), “günlerce süren yolculuktan sonra” (91), “iki üç gün sonra” (92),

“üç ayda” (93), “birkaç saat” (95), “birkaç hafta gittikten sonra” (96), “birkaç

gün” (103), “bir süre sonra” (103), “k rk gün” (103), “iki gün sonra” (105),

“bir süre sonra” (111).

d) “Ramazan” ay  ile belirtilen belirsiz zaman unsurlar : “bir Ramazan gecesi sahur

vaktinde, sabah ezan  vakti geldi inden, o sene Ramazan- erif Temmuza tesadüf

etti inden” (95), “Ramazan- erifte” (100), “bir Ramazan günü ikindi namaz

lmak üzere” (108), “bir Ramazan ak am ” (110).

e) “Bir” sözcü ü ile ba layan belirsiz zaman unsurlar : “bir ak am”(10, 11, 27,

40, 49, 68, 75, 94, 98, 99, 109), “bir ara” (4, 33), “bir gece” (22, 31, 47, 60, 65,

83, 106), “bir gün” (4, 5, 6, 8, 9,12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 35, 36,

38, 41, 42, 46, 48, 53, 58, 59, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 84,

86, 87, 89, 92, 93, 101, 102, 104, 105)

f) Di er belirsiz zaman unsurlar : “hava karar nca” (3), “gece yar na do ru,

sabahleyin uyand  zaman” (8), “eskiden” (11) “yatma zaman ” (14, 86), “bo

zamanlar nda” (24), “bir Cuma günü” (28), “bir zaman” (29, 30), “sabahleyin
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güne  do mak üzereyken” (31), “ertesi gün sabahleyin, her ak am gibi o ak am

da” (39), “sabaha do ru” (40), “o gün” (45), “sabahleyin erkenden” (55),

“gece yar nda” (68), “ertesi gün” (71, 80, 85, 92, 94, 97, 98, 100, 111), “ertesi

gün sabah olunca” (73, 103), “sabah keyfini tamamlad ktan sonra” (74),

“ak amüzeri”(77, 80, 105), “ertesi sabah” (77), “o zamanlarda” (80, 92, 93,

103), “gece saat yar m s ralar nda” (80), “Bekri Mustafa’n n henüz bekrili e

yeni ba lad  s ralarda geceleri” (81), “evlenme haftas nda oldu u” (83),

“sabah olmu ” (83), “bir gün ö le ile ikindi aras nda” (84), “ak am” (86),

“dü ün günü” (87), “Bekri Mustafa’n n evlili inin ikinci senesinde” (88), “bir

gece sabaha kar ” (88), “gece yar ndan sonra” (88), “o zaman n” (90), “o

devirde” (93), “yirmi be  sene önce” (97), “her gün, sabah namaz  için, sabah

namaz  müteakip, yats  namaz na” (98), “yats  namaz ndan sonra, horozlar

ötmeye ba lay nca, sabah olup köy imam  namaz için caminin kap  açarken”

(99), “ak am yeme inde” (100), “hava kararmak üzereyken” (103), “sabah

olunca, Cuma günü, ertesi Cuma, o ak am” (103), “o günden sonra, o zamana

kadar” (105), “Bekri henüz on sekiz on dokuz ya lar nda iken” (109).

E. MEKÂN

Bekri Mustafa f kralar nda mekân olarak genellikle stanbul görülür. stanbul, Bekri

Mustafa’n n do up büyüdü ü ehirdir. Bütün hayat  burada geçmi tir. Dolay yla bu ehir,

Bekri Mustafa f kralar ndaki mekân n büyük bir bölümünü olu turur. Baz  f kralarda ise

kahramanlar çe itli sebeplerle bir yerden ba ka bir yere gider, böylece mekânda da çe itlilik

görülür.

               Mekânlar  iki grupta toplayabiliriz:

1. Geni  Mekânlar: Geni  mekân olarak ehir ve ülkeler kar za ç kmaktad r.

Bunlar kahramanlar n ya ad  veya gezmeye gittikleri yerlerdir. En çok bahsedilen ehir

stanbul’dur. Bunun d nda di er Anadolu ehirleri de geçer. Bu mekânlar n büyük bir

bölümü Türkiye hudutlar  içindedir. Baz  f kralar da Türkiye hudutlar  d ndaki ehir ve

memleketlerde geçmektedir.

a. Türkiye Hudutlar çindekiler: Burada ba ta stanbul olmak üzere ehirler

görülür. Bekri Mustafa f kralar nda stanbul’u; Bo aziçi, semt, mahalle, meydan, ada, Pazar

yeri, saray, konak, yal , mezarl k ve sokaklar yla birlikte görürüz.
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              stanbul: Bekri Mustafa f kralar n ço unlukla geçti i yer olan stanbul, yedi

krada ad ndan bahsedilerek geçer.

              63 numaral  f krada Bekri Mustafa sarho  olunca stanbul’u sat yorum!” diye

ba r. K k de tirerek dola makta olan padi ah Bekri’yi yakalat r. Bekri de elindeki içki

esini göstererek “Alan da bu, satan da bu!” der.

              82 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir gün arkada lar yla Bo aziçi’nde bir

arkada n yal nda misafir olur. Misafirler kay a binerek stanbul’dan ayr rlar.

              86 numaral  f krada Bekri’nin misafir oldu u dü ün evinden stanbul’a döndü ünden

bahsedilir.

              90 numaral  f krada zaman n ihtisap a as  meyhanecilere çok k zar ve stanbul’da

içkiyi yasaklar.

              91 numaral  f krada Bekri’nin IV. Murat’ n nedimi, hat  say r bir adam oldu unu

renen memleketten uzak bir akrabas  o lunu, i e girip adam olmas  için Bekri’nin yan na

stanbul’a gönderir. Bekri de evet demeyi ö retemedi i bu kal n kafal  o lan n stanbul’da bir

e yaramayaca  bildirir ve onu köye babas n yan na gönderir.

              94 numaral  f krada IV. Murat, Ba dat seferine gidece inde stanbul’dan ç kmadan

önce gönüllü askere gidenlere yazl k verir.

              103 numaral  f krada IV. Murat’ n tahta yeni geçti i s ralarda habersizce stanbul’dan

biraz ayr lmak istedi inden bahsedilir.

               Bursa:  ki f krada bahsedilmektedir.

              12 numaral  f krada Bekri Mustafa Bursa’ya gider.

              23 numaral  f krada Bekri’yi Bursa’da suçlu bir hocaya benzetip karakola götürürler.

               Sivas: Üç yerde geçmektedir.

              96 numaral  f krada IV. Murat bir gün Bekri’yi ça rt p Sivas ve çevresinde yeni bir

mezhebin ortaya ç kt  söyleyerek Bekri’nin Sivas’a gidip bir ara rma yapmas

emreder.

              97 numaral  f krada Bekri Mustafa, Sivas’a giderken bir köyde misafir olur.

              99 numaral  f krada Bekri Mustafa, Sivas’a giderken yine ba ka bir köyde misafir

olur.
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zmit: 94 numaral  f krada Bekri Mustafa ve elli altm  kadar ayya  gönüllünün

olu turdu u ayya lar bölü ü, Üsküdar’da çad r kurup dinlendikten sonra her mola yerinde bir

hafta on gün durarak zmit’e üç ayda ula r.

Merzifon: Amasya’n n ilçesi olan bu yer bir f krada görülür.

              10 numaral  f krada Bekri Mustafa, Merzifon’a giden bir arkada ndan gelirken bir

ek getirmesini ister.

              Mudanya: Bursa’n n ilçesi olan Mudanya bir yerde geçer.

              12 numaral  f krada Bekri Mustafa Bursa’dan Mudanya yoluyla döner.

Köy: Üç f krada kar za ç kar.

              40 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir köye gider ve orada çok sevilir. Köy muhtar ,

Bekri’yi çekemez. Onun sarho  birisi oldu unu söyler; böyle birisini köyden atmalar

gerekti i eklinde Bekri’nin aleyhinde konu ur. Bekri, bunlar  duyunca ses ç karmaz ve

muhtara bir oyun oynar.

              96 numaral  f krada Bekri Mustafa, IV. Murat’ n emriyle Sivas’a seyahati s ras nda

Sivas’a yak n bir köyde misafir olur.

              97 numaral  f krada Bekri Mustafa, IV. Murat’ n emriyle Sivas’a giderken ba ka bir

köye u rar. Burada ya  bir hocayla kar la r.

Deniz: Üç f krada geçmektedir.

              1 numaral  f krada bahsedilen deniz Bo aziçi’dir. F krada IV. Murat’ n nedimi

oldu u s ralarda, padi ah bir gün Bekri Mustafa’y  yan na ça r. “Sana ne emredersem

yapacak m n?” diye sorar. Bekri de “Ona ne üphe!” diyince, padi ah “Kendini saray n

denize bakan pencerelerinden birinden denize at!” der. Bekri de hemen kap ya yönelir.

Padi ah n nereye gitti ini sormas  üzerine radenizle hay r ya da evet demeden önce gidip

yüzme ö renece im.” cevab  verir.

              12 numaral  f krada Bekri, Bursa’dan Mudanya yoluyla gemiyle döner. Denize biraz

aç ld ktan sonra f rt na ç kar.

              82 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir gün arkada lar yla Bo aziçi’nde bir

arkada n yal nda misafir olur. Bahçede bir süre e lendikten sonra kay a binerek denize

aç rlar ve gece geç saatlere kadar e lenirler.
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   Ada: ki f krada yer al r. Bu adalar n birinin ad  belirsizdir, di erininki ise Hay rs z

Ada’d r.

              21 numaral  f krada Bekri Mustafa bir gün adadan dönerken f rt na ç kar ve vapur

sallanmaya ba lar.

31 numaral  f krada bir gece Bekri, stanbul’un ünlü ayya lar yla birlikte kafay  çeker

ve sokaklarda ba ra ba ra gezerken yakalan r. Bostanc  ba n huzuruna ç kar rlar.

Bostanc  ba  bu ünlü ayya lar  kar nda görünce çok k zar ve hepsini Hay rs z Ada’ya

sürer.

b. Türkiye Hudutlar  D ndakiler: Bekri Mustafa f kralar nda geçen Türkiye

hudutlar  d ndaki yerler unlard r: Ba dat, ran, Selanik.

Ba dat: Bir f krada geçmektedir.

              36 numaral  f krada Bekri Mustafa Ba dat sokaklar nda gezerken baca  bir köpek

r.

ran: Bir yerde görülür.

              110 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir Ramazan ak am  tan  büyüklerden

birinin kona na iftara gider. Ev sahibinin hiç sevmedi i misafirlerden biri, ran’ n Basra

Körfezi sahilindeki ehirlerden birinde güya görüp ya ad  bir olay  anlat r.

Selanik: Bir f krada söz edilir.

              111 numaral  f krada Bekri’nin arkada lar ndan biri Selanik’e gider ve oran n en

güzel rak  Bekri’ye gönderir.

2. Dar Mekânlar: Bunlar ehrin veya köyün dar bir bölgesidir. kamet edilen, i

yap lan, ibadet edilen veya çe itli eylerin sakland  yerlerdir. Dar mekânlar  aç k ve kapal

mekân olmak üzere iki k mda inceledik:

               a. Dar Aç k Mekânlar: Bekri Mustafa f kralar ndaki dar aç k mekânlar önem

ras na göre öyle s ralanmaktad r:

aa) Mezarl klar: Dört f krada geçen ve adlar  verilen mezarl klar unlard r:

Karacaahmet Mezarl :

              20 numaral  f krada yeniçeri a as n meyhanecilerle rü vet meselesinden dolay

aras  aç r ve meyhaneleri kapatt r. Meyhaneciler, Bekri’den yard m isterler ve Bekri’ye

bedava içki sözü verirler. Bekri de “Karacaahmet Mezarl ’na masa, sandalye ve içki

gönderip meyhaneyi orada açaca z, siz dediklerimi yap n.” der. Daha sonra arkada lar

toplay p mezarl kta düzenlenmi  olan meyhaneye gider.
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              47 numaral  f krada Bekri, yine çok sarho  oldu u bir gece Karacaahmet

Mezarl ’ndan geçerken yüksek sesle nara atar.

Gümü suyu Mezarl :

              32 numaral  f krada bir kad n gelip k n kaç ld , Gümü suyu Mezarl ’na

do ru götürüldü ünü söyler ve Bekri’den yard m ister.

              Edirne Kap  D ndaki Mezarl k:

              90 numaral  f krada ihtisap a as n içkiyi yasaklamas  üzerine Bekri, Agop’tan

Edirne Kap  d ndaki mezarl kta bir meyhane tertip etmesini söyler. Bekri, mezarl a gelir

ve be  alt  arkada yla meclis kurup içmeye ba lar.

ab) Semt ve Meydanlar: Bekri Mustafa f kralar nda geçen semt ve meydanlar

stanbul’un semt ve meydanlar r. F kralarda adlar  belirtilerek geçen semt ve meydanlar

unlard r:

Bal kpazar : Üç yerde geçer.

              39 numaral  f krada Bekri Mustafa iyice kafay  çektikten sonra Bal kpazar ’ndan

Yenicami önündeki dükkânlar n önüne gelir, bir duvara dayan r ve beklemeye ba lar.

              48 numaral  f krada olay, Bal kpazar ’ndaki meyhanelerden birinde geçmektedir.

              53 numaral  f krada Bekri, Bal kpazar ’nda (Bal kpazar ’ndaki meyhanelerin birinde)

çok içer.

Bo aziçi: ki f krada görülür.

              82 numaral  f krada Bekri Mustafa bir gün arkada lar yla Bo aziçi’nde bir

arkada n yal nda misafir olur.

              111 numaral  f krada Bekri ve arkada lar n, Bekri’ye Selanik’ten gelen rak

içmek için Bo aziçi’ne gideceklerinden bahsedilir.

Cibali: 27 numaral  f krada Bekri Mustafa bir ak am iyice sarho  olur. Cibali’deki

kilisenin önünden geçerken durur.

Eminönü: 104 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n Üsküdar’dan kay kla

Eminönü’ne geçti inden bahsedilir.
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Fatih: ki f krada söz edilir.

              79 numaral  f krada Bekri Mustafa, Fatih civar ndan geçerken kahvehanenin birinde

bir arkada  görür.

              87 numaral  f krada Bekri, arkada lar n da yard yla Fatih civar ndan esnaftan

birinin k yla evlenir.

Kâ thane: 111 numaral  f krada Bekri ve arkada lar  Bekri’ye Selanik’ten gelen

rak  içmek için Kâ thane mevsimi olmas  nedeniyle Bo aziçi’ne de il de Kâ thane’ye

gitmeyi uygun görürler.

Kemiklidere:  32 numaral  f krada bir kad n, k  kurtarmalar  için Bekri’den

yard m istemesi üzerine, Bekri ve arkada  Caz m k  aramaya ç karlar. Yolda kar la klar

bir adamdan k  kaç ran adamlar n Kemiklidere’ye gittiklerini ö renirler. Bekri ve arkada

da o zamanlar haydutlar n bar na  olan Kemiklidere’ye giderler. Deliba  Ömer ve

adamlar n haz rlam  oldu u tuza a dü erler.

Kumkap : Be  yerde geçer.

              81 numaral  f krada Bekri, bir gün ak amüzeri Kumkap ’dan geçerek evine giderken

yolda bir arkada yla kar la r.

              85 numaral  f krada Kumkap  semtinden bahsedilir.

              98 numaral  f krada Bekri’nin her zamanki gibi Kumkap ’dan sarho  bir hâlde geldi i

anlat r.

              105 numaral  f krada Bekri, bir gün Kumkap ’dan geçerken bir kalabal n bir

Yahudi’yi dövdüklerini görür ve onu kurtar r.

              111 numaral  f krada Bekri ve arkada lar , Bekri’ye Selanik’ten gelen rak  içmek

için Kumkap ’dan kay a binerek Sadabat’a giderler.

Sadabat: 111 numaral  f krada Selanik’ten gelen rak  içmek için Bekri Mustafa ve

arkada lar n gitti i yer Sadabat’t r.
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Sarayburnu: 104 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n Üsküdar’dan kay kla

Eminönü’ne geçti i s rada Sarayburnu hizalar nda iddetli bir lodosun ç kt ndan ve kay n

sallanmaya ba lad ndan söz edilir.

Üsküdar: Dört f krada görülür.

4 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n Üsküdar iskelesinde kay kç k yapt  bir gün

kay a k k de tirmi  olan IV. Murat ve Sadrazam Bayram Pa a binerler.

              54 numaral  f krada Ahmet A a ad nda çok cimri biri, Bekri’yi Üsküdar’daki

kona nda misafir eder.

              86 numaral  f krada Bekri Mustafa Üsküdar’da bir dü üne gider.

              94 numaral  f krada Bekri’nin olu turdu u ayya lar bölü ündeki ayya lar,

yeniçerilerden sonra Üsküdar’da çad r kurup dinlenirler.

Cündi Meydan : ki f krada bahsedilir.

              75 numaral  f krada Bekri, bir ak am içkiyi fazla kaç r. Meyhaneden ç p Cündi

Meydan ’ndan geçerken bir su birikintisine dü er.

              109 numaral  f krada Bekri’nin Cündi Meydan ’nda ikamet eden bir kad nla ili ki
kurdu undan bahsedilir.

Meydan: Ad  verilmeyen bu meydan n Bekri’nin f kralar nda stanbul’un ana mekân

olmas  ve Bekri’nin hayat n burada geçmesi nedeniyle stanbul’a ait oldu unu dü ünüyoruz.

79 numaral  f krada Bekri, içti i nargilenin içinde bulunan esrar n tesiriyle ad  belirtilmeyen

meydanda arkas  üstü yatm , ba rmaktad r.

ac) Mahalleler: Dört f krada sözü edilen bu mahallelerde meydanlarda oldu u gibi

stanbul’un mahalleleridir.

              35 numaral  f krada Bekri’nin oturdu u mahallede hafifme rep bir kad na tutuldu u,

bu kad nla birlikte oldu u, sonra da onu b rakt  anlat r.
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              36 numaral  f krada Bekri, Ba dat sokaklar nda gezerken baca  bir köpek r.

Günlerce bu n ac  çeker. stanbul’a döndü ünde ise mahallesinde kar na ç kan ilk

köpe i dövmeye ba lar.

              59 numaral  f krada Bekri, mahallesindeki eli uzun bakkal n dükkân na gitti inde

bakkal n kara kara dü ündü ünü görür.

              93 numaral  f krada Bekri, zaman nda ders ald  için yap lan s navda imaml a

yeterli görülür ve Küçük Ayasofya Mahallesi imam  olur.

              ad) Pazar yeri: ki yerde geçmektedir.

              41 numaral  f krada Bekri Mustafa bir gün sarho  hâlde afyoke lerin bulundu u

sokaktan geçerken içlerinden birinin kendisine güldü ünü görür. Buna çok öfkelenen Bekri,

afyonke lerin hepsini önüne katar ve onlar  esir pazar na götürür.

              77 numaral  f krada Bekri, bir gün Kumkap ’daki meyhaneden ç nca

Bal kpazar ’ndan uskumru bal  al r, bal kç n yapt  bal k demetini s rt na ald ktan sonra

teyzesine gider.

              ae)  Sokak, yol: On iki f krada mekân olarak kar za ç kar.

              3 numaral  f krada Bekri Mustafa içkiye tövbe eder. Ak ama kadar evinde durur ve

hava karar nca soka a ç kar. Yolda önünden geçti i meyhanelere girmez. Yeni aç lm , p l

l bir meyhanenin kar nda bulur kendini. Oraya da girmez.

              18 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir gün sokakta kar la  bir arkada na tela la

nereye gitti ini sorar.

              26 numaral  f krada Bekri, bir gün sarho  hâlde sokaklarda dola rken papa an satan

bir adamla kar la r ve papa an sat n al r.

              31 numaral  f krada bir gece Bekri Mustafa, stanbul’un ünlü ayya lar yla birlikte

kafay  çeker ve sokaklarda ba rarak gezerken yakalan r.

              45 numaral  f krada Bekri, ucuz buldu u rak lardan fazlaca alarak bir çuvala koyar,

rtlan r ve evinin yolunu tutar. Yolda devriyeye rastlar.
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              46 numaral  f krada Bekri, çok sarho  oldu u bir gün evin yolunu bulamaz ve yolda

kar la  bir adama evine giden yolu sorar.

              51 numaral  f krada Bekri, çok fazla içki içtikten sonra sokakta dü er ve s zar. ki

sokak köpe i de ba na gelir.

              55 numaral  f krada Bekri Mustafa, sabah i e giderken yolda eski bir tan na

rastlar ve ondan geceleyin gördü ü rüyay  yorumlamas  ister.

              56 numaral  f krada Bekri, yolda giderken bir köpe in sald na u rar.

              57 numaral  f krada Bekri Mustafa yolda bir arkada na rastlar. Arkada  Bekri’ye

nas l oldu unu, iyile ip iyile medi ini ve kendi tavsiyesiyle gitti ini, doktora söyleyip

söylemedi ini sorar.

              60 numaral  f krada Bekri, bir gece meyhaneden ç kt ktan sonra yolda kald m

ta lar n üzerinde s zar kal r.

              77 numaral  f krada Bekri, bir gün meyhaneden ç nca Bal kpazar ’ndan uskumru

bal  al r, bal kç n yapt  bal k demetini s rt na al r, sonra teyzesine gider. Yolda giderken

sokak köpekleri Bekri’nin arkas ndaki bal k demetinde bulunan bal klar  bir güzel yerler.

af) Dere ve K rlar: Bir f krada geçer.

              24 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n bo  zamanlar nda yiyece ini içece ini al p

rlarda kafay  çekti inden söz edilir. F krada Bekri, yine bir gün k rlara ç kar, bir derenin

kenar na oturur.

              b. Dar Kapal  Mekânlar: Bunlar etraf  duvar vs. ile çevrilmi  olan mekânlard r.

kametgâhlar, ibadethaneler, i  yerleri ve çe itli amaçlarla kullan lan di er kapal  yerler bu

bölümü olu turur.

ba) kametgâhlar: Bu bölüme u ikametgâhlar girmektedir:

(1) Saray: Dört yerde saraydan bahsedilmektedir. ncili Çavu  f kralar nda oldu u

gibi Bekri Mustafa f kralar ndaki saray da Osmanl  saray r.
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              1 numaral  f krada IV. Murat’ n nedimi oldu u s ralarda padi ah bir gün Bekri

Mustafa’y  yan na ça r. Bekri’den saray n denize bakan pencerelerinden birinden denize

atlamas  emreder.

              30 numaral  f krada kaptan pa a Bekri’nin verdi i yumurtalardan ç kan civcivin ne

oldu unu merak eder. Bekri’yi ça rt p bunun ne oldu unu sorar. Bekri de bunun bir leylek

yavrusu, verdi i yumurtalardan birinin leylek yumurtas  oldu unu söyler. Pa a “Ben bunu ne

yapay m?” diye  sorunca  da  Bekri “Saraya gönderin, yaver yaparlar.” cevab  verir. O

zaman da saraya yaver olarak bilgili insanlar de il, gösteri  olsun diye hiçbir eyden

anlamayan uzun boylular al nm r. Bu durum, padi ah n kula na kadar gider. Padi ah,

Bekri’yi ça rt p yaverlerin leylekten farks z olup olmad  sorar. Bekri de gerçekleri

anlat r. Padi ah bu durumdan memnun olup Bekri’ye ihsanlarda bulunur. Saraya da

geli igüzel adam al nmamas  emrini verir.

              70 numaral  f krada Bekri Mustafa bir ak am sarho  hâlde kay a biner. Tam saray n

önünden geçerken saray  sat n almaya kalkar.

              103 numaral  f krada IV. Murat, tahta yeni ç kt  s ralarda habersizce stanbul’dan

biraz ayr lmak ister. Bunun için de kendisine benzeyen birisinin bulunmas  emreder.

Padi aha fiziki olarak benzeyen ki i yani Bekri Mustafa bulunur. Padi ah n da emriyle

Agop’un meyhanesindeyken uyutucu bir ilaç içirilerek saraya getirilir.

(2) Konak: Üç f krada bulunmaktad r.

              14 numaral  f krada Bekri Mustafa bir konakta misafir olur.

              54 numaral  f krada Ahmet A a ad nda çok cimri biri, Bekri’yi Üsküdar’daki

kona nda misafir eder.

              110 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir Ramazan ak am  tan  büyüklerden

birinin kona na iftara gider.

(3) Yal : ki yerde görülür.

              8 numaral  f krada Bo aziçi’nde yal  olan arkada lar ndan birisi, Bekri Mustafa’y

davet eder. Bekri de hemen deniz yoluyla arkada n yal na gider, bu e lenceyi kaç rmaz.

              82 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir gün arkada lar yla Bo aziçi’nde bir

arkada n yal nda misafir olur. Bahçede bir süre e lendikten sonra kay a binerek denize

aç rlar ve gece geç saatlere kadar e lenirler.
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(4)Ev: Bekri Mustafa f kralar nda geçen evlerin kime ait oldu u f kralar n hemen

hemen hepsinde belirtilmi tir. Sadece bir f krada (109) evin sahibi söylenmemi tir. Bekri

Mustafa f kralar nda mekân olarak kar la z evler unlard r:

Bekrinin evi: On dört yerde geçmektedir.

              3 numaral  f krada Bekri, içkiye tövbe eder. Ak ama kadar evinde durur ve hava

karar nca soka a ç kar.

              5 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir meyhaneye gitmeye ü enir ve rak  evde

içer. Sarho  olunca da annesinin hotozunu, feracesini giyip evden ç kar ve Agop’un

meyhanesine gider.

              25 numaral  f krada Bekri Mustafa meyhanede iyice sarho  olur. Yan na gelen bir

bal kç dan bal kla yeni avlanm  diri stakozlardan al p evine gider.

              26 numaral  f krada on alt n vererek bir papa an sat n alan Bekri Mustafa evine

gider.

  30 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n bir zaman hayvan beslemeye merak

sard ndan, evinde kediden leyle e kadar birçok hayvan besledi inden, evinin âdeta

hayvanat bahçesine döndü ünden bahsedilir. F krada Bekri Mustafa’n n bir ay  yavrusu al p,

onu evinde özenle büyüttü ü de anlat r.

              32 numaral  f krada Bekri, bir ilkbahar ak am  evinin bahçesinde arkada  Caz m’la

kafay  çeker.

              40 numaral  f krada Bekri Mustafa bir köye gider. Köy muhtar , Bekri’yi hiç sevmez

ve onun aleyhinde konu ur. Bekri de hiç sesini ç karmaz ve kad n k na girer, muhtar  hasta

kocas n vasiyetini yazd rma bahanesiyle kald  eve getirir ve ona bir oyun oynar.

              45 numaral  f krada Bekri, rak  çuval yla evine giderken yolda devriyeye rastlar.

              46 numaral  f krada Bekri Mustafa, çok sarho  oldu u bir gün evin yolunu bulamaz

ve yolda bir adama evine giden yolu sorar.

49 numaral  f krada Bekri Mustafa bir gece içkiyi fazla kaç rm r. Sallanarak evinin

kap na kadar gelir, y r.

              81 numaral  f krada Bekri Mustafa, içkiye ba lad  ilk y llarda evine gelirken nara

atar.

              88 numaral  f krada Bekri’nin ikiz çocuklar n do umu anlat rken evinden de

bahsedilir.
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              103 numaral  f krada Bekri Mustafa, k rk günlük süren hükümdarl nda evini tamir

ettirir ve evinin içini dö ettirir.

105 numaral  f krada Bekri Mustafa, kurtard  Yahudi’yi evine götürüp misafir eder.

Yahudi, daha sonra Bekri’nin evine te ekkür için ziyarete gelir. Bu ziyaret esnas nda gizlice

Bekri’nin evine tahtakurusu b rak r. Bekri Mustafa o günden sonra hiç uyuyamaz.

Teyzesinin Evi: 77 numaral  f krada Bekri, bir gün Kumkap ’daki meyhaneden

nca Bal kpazar ’ndan uskumru bal  al r ve teyzesinin evine gider.

Hürmüz’ün Evi: 80 numaral  f krada Bekri Mustafa gitti i bir dü ünde gördü ü,

Çengi Hürmüz tak ndaki Raife’ye tutulur. Hürmüz’ün evine giderek durumu anlat r.

Raife’yle ili ki kurar ve ara s ra Hürmüz’ün evine gider. Yine ayn  f krada Gonca Çelebi

ad nda bir mirasyedi de Raife’ye â k olur ve o da Hürmüz’ün evine gitmeye ba lar.

Dü ün Evi: ki f krada yer almaktad r.

              52 numaral  f krada Bekri Mustafa bir gün dü üne gider. Dü ün evinde o zaman n

ünlü ayakkab  h rs  görür.

              86 numaral  f krada Bekri Mustafa bir dü üne gider. Dü ün evinde e lenceden sonra

Bekri’ye ayr  bir oda verilir. Bekri Mustafa geceyi dü ün evinde geçirir.

Ahmet A a’n n Evi: 54 numaral  f krada Bekri Mustafa iyi a rlanmad  bu evden

kar ve yak ndaki bir caminin minaresinden derdini anlat r.

Agop’un Evi: 88 numaral  f krada Bekri, Agop’un evine giderek ondan yard m ister.

Di er Evler: Bir f krada görülen ve bu ba k alt nda inceledi imiz ev, Bekri’nin

ili ki kurdu u, ad  belirtilmeyen bir kad na aittir. 109 numaral  f krada Bekri Mustafa, Cündi

Meydan ’nda ikamet eden ve zaman n a üftelerinden olan kad n evine gider.

(5) Misafir Odas  (Köy Odas ): Köye gelen misafirlerin a rland  bir odad r.

Bekri Mustafa f kralar ndaki misafir odas , genellikle caminin içinde son cemaat yerinden

perdeyle ayr lm  bir bölümden ibarettir. Bekri’nin zaman zaman padi ah n emriyle ya da

kendi iste iyle seyahat ederken yolda u rad  köylerde misafir edildi i bu odalar u

kralarda görülmektedir:

              96 numaral  f krada misafir odas , köy halk n yeni ortaya ç km  bir mezhepten

olmas  sebebiyle köyde cami olmad  için ayr ca yap lm  bir odad r ve Bekri Mustafa bu

odada misafir edilir.
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     99 numaral  f krada Bekri Mustafa, Sivas’a seyahati s ras nda bir köyde misafir olur.

Bu köyde misafir odas nda a rlan r. Bekri Mustafa, karn  doyurduktan sonra toplanan

köylülerle sohbet eder. Baz  ölülerin tekrar dirildi ine dair pek çok rivayetler ve masallar

anlat r. Yats  namaz ndan sonra köylüler giderler. Bekri de yatar. Rüyas nda bir ölünün

kendisini sabaha kadar kovlad  görür. Çok korkar ve bir daha cami odas nda misafir

olmamaya karar verir.

bb) badethaneler:

(1) Cami ve Camiyle lgili Yerler: On dört f krada geçer.

              13 numaral  f krada Bekri Mustafa bir gün camiye gider. mam, hutbede içkinin

zararlar  anlatt ktan sonra gizli içki meclislerinin kuruldu unu, hatta bir yerde gençlerin

sabahtan ak ama kadar hiçbir i  yapmadan içtiklerini bildi ini söyler. mam hutbeden inince

Bekri, camide imam n yan na yakla arak “Aman hocac m! u gizli içki içilen meclisin yerini

bana gösterir misin?” der.

              28 numaral  f krada Bekri Mustafa bir Cuma günü Eyüp Cami’ne gider.

              39 numaral  f krada Bekri, iyice kafay  çektikten sonra Bal kpazar ’ndan Yenicami

önündeki dükkânlar n önüne gelir, bir duvara dayan r ve beklemeye ba lar.

              81 numaral  f krada Bekri, bekrili e ba lad  gençlik y llar nda evine gelirken nara

atar. Bu durumdan rahats z olan mahallenin ileri gelenleriyle imam, Bekri’yi ça p ona

içkiyi b rak p ak am ve yats  namazlar  camide cemaatle k laca  söylerler. Bekri de

söylenenlere uyar. Bir gün namaz vaktini kaç rmamak için aceleyle bal kç dan ald stakozu

zenbile koyar ve camiye gelir. Zenbildeki stakozlar  önüne koyarak tam hocan n arkas nda

namaza durur. Istakozlar zenbilden ç karak imam n önüne kadar gelir. Hiç stakoz görmemi

olan hoca korkar ve namaz s ras nda konu maya ba lar. Istakozlar  örümcek zanneder. Bekri

de imam n söylediklerini duyar ve onlar n stakoz oldu unu söyler. Bunun üzerine imam

Bekri’yi camiden kovar. Bekri de içkiyi b rak p ak am ve yats  namazlar  camide cemaatle

lma cezas ndan kurtulmu  olur.

              84 numaral  f krada Bekri, Sultan Bayezit Camii’ne girer. Hiç durmadan namaz k lan

ihtiyar biri dikkatini çeker. F kran n konusunu, Bekri’nin bu adamla aralar nda geçen

konu ma olu turur.



185

              54 numaral  f krada Ahmet A a ad nda çok cimri biri Bekri’yi Üsküdar’daki

kona nda misafir eder. Üç gün, sabah ak am kabak yemekleri yedirir. Bekri Mustafa bu

duruma daha fazla dayanamaz, ak amüstü evden ç kar, yak ndaki bir camiye gider. Minareye

kar ve ezan okur gibi kabak yeme inden b kt  anlatan sözleri söyler.

              83 numaral  f krada Bekri Mustafa, rüyas nda kendisini minarenin tepesinde bir

tepsinin üzerinde ç lç plak görür.

              93 numaral  f krada Bekri’nin babas  hayattayken Bayezit Camii erifi’nde derse

devam etti i ve iyi bir tahsil gördü ünden bahsedilir.

              95 numaral  f krada Bekri, sesi güzel oldu u için arkada lar n da srar yla bir

Ramazan gecesi sahurda sala vermek için mahalle camisinin minaresine ç kar. Minarede uyur

kal r ve müezzin de bu durumdan haberdar olmad  için camiyi kilitler gider. Bekri, camide

kilitli kal r ve saatler sonra kurtar r.

              98 numaral  f krada Küçük Ayasofya Camisi’nin kandillerine konan zeytinya lar  her

gün kaybolmaktad r. mam,  müezzinler ve mahalle ahalisi Bekri’den yard m ister. Bunun

üzerine Bekri Mustafa geceyi camide geçirir ve h rs  yakalar.

              99 numaral  f krada misafir odas n, caminin içinde perde ile ayr lm  bir bölüm

oldu u bilgisi verilir.

              100 numaral  f krada Bekri’nin, Ramazan ay nda k yafet de tirip IV. Murat ile

camileri dola ndan ve padi ahla Beyaz t Camii’ne gidip genç bir hocan n vaaz

dinlediklerinden bahsedilir.

              103 numaral  f krada Bekri Mustafa, k rk günlük süren hükümdarl nda, Cuma

günleri selaml k törenlerinin Küçük Ayasofya Camii’nde yap lmas  emreder.

              108 numaral  f krada Bekri, bir Ramazan günü iki üç arkada yla Bayezit Camii’ne
gider.

(2) Kilise: ki f krada kilise geçer.

              27 numaral  f krada Bekri, bir ak am iyice sarho  olur. Cibali’deki kilisenin önünden

geçerken durur. O ak am da kilisede yortu vard r ve eline mum yakanlar içeri girmektedir.

Bunu gören Bekri de bir mum yakar ve içeri girer.
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              68 numaral  f krada Bekri, bir gece meyhaneden ç p sarho  bir hâlde eve dönerken

kilisenin önüne gelince merak eder ve kiliseye girer.

bc)  yerleri:

(1) Hamam: Üç yerde görülür.

              37 numaral  f krada kelin birisi hamamda külah  kaybeder ve srarla külah n

bulunmas  ister.

78 numaral  f krada Bekri Mustafa bir gün hamama gider. Orada kendisine benzeyen,

pek hürmet gösterilen bir ki i görür. Bekri, rüyas nda bu adam  hamam n su hazinesine at p

yerine kendi geçer.

              102 numaral  f krada Bekri Mustafa Küçük Ayasofya Hamam ’na gider. Pe tamallar

giyinir. O s rada d ar dan mektep alay  geçmektedir.  Herkes d ar  ç p seyre ba lar. Bekri

de ç kar ve sarho  oldu u için soyundu unu unutarak mektep alay yla birlikte yürümeye

ba lar. Alay, Ni anc  Hamam ’n n önüne gelince Bekri de Ni anc  Hamam ’na girer.

(2) Kahvehane: Üç f krada geçer.

              79 numaral  f krada Bekri, bir gün kahvehanede nargile içerken nargiledeki esrar n

etkisiyle kendinden geçer.

              92 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir gün sarho  hâlde evine dönerken kahvenin

önünde oturan imama selam verir.

              98 numaral  f krada Küçük Ayasofya Camisi’nin kandillerine konan zeytinya lar  her

gün çal nmaktad r. mam ve müezzinler, hatta mahalle ahalisi mahalle kahvesinde toplan p bu

duruma bir çare ararlar ve Bekri’den yard m isterler.

(3) Meyhane:

Bekri Mustafa f kralar nda geçen i  yerlerinin içinde en fazla olan meyhanelerdir.

Meyhaneler, sarho lar ah  Bekri Mustafa’n n sabah ak am u rak yeridir. (3, 5, 6, 11, 16, 20,

22, 25, 29, 48, 60, 66, 74, 75, 76, 77, 85, 88, 90, 94, 101, 103, 107) numaral  f kralarda

meyhaneler geçmektedir.

              3 numaral  f krada Bekri, içkiye tövbe etmi tir. O gün ak ama kadar evinden ç kmaz.

Hava karar nca soka a ç kar. Yolda kar na ç kan meyhanelere girmez. Yeni aç lm , p l

l bir meyhanenin kar nda bulur kendini. Oraya da girmez. Az yürüdükten sonra kendi

kendini ödüllendirir ve önüne ç kan ilk meyhaneye girer.
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              5 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir meyhaneye gitmeye ü enir ve rak  evde

içer. Sarho  olunca da annesinin hotozunu, feracesini giyip Agop’un meyhanesine gider.

              6 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir gün bir arkada n meyhanesini bekler.

              11 numaral  f krada Bekri, bir ak am meyhaneden dönerken bir sürü köpe in

sald na u rar.

              16 numaral  f krada içkinin yasak oldu u dönemlerde gizli gizli çal an

meyhanelerden bahsedildikten sonra Bekri’yle iki arkada n bu meyhanelerden birinde

yakalanarak yeniçeri a as n huzuruna ç kar ld ndan söz edilir.

              20 numaral  f krada Bekri Mustafa, kapanan meyhaneleri açt r. Meyhaneciler de

ona bol bol ihsanlarda bulunurlar.

              22 numaral  f krada Bekri, bir gece meyhaneden ç nca iddetli bir ya mura

yakalan r. Bir saça n alt na s p bir araba geçmesini bekler.

              25 numaral  f krada Bekri Mustafa meyhanede iyice sarho  olur.

              29 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir gün evinde besledi i ay  yavrusunu da alarak

Bal kpazar ’na Rafel’in meyhanesine gider.

              48 numaral  f krada Bekri Mustafa, Bal kpazar  meyhanelerinden birinde içerken iki

sarho  kavga ederler. Bekri de ay rmak için araya girer.

              60 numaral  f krada Bekri, bir gece meyhaneden ç kt ktan sonra yolda kald m

ta lar n üzerinde s zar kal r.

              66 numaral  f krada Bekri, bir gün gizlice meyhanede içerken bostanc  ba na

yakalan r. Hemen meyhanenin bahçesindeki havuzun içine atlar ve oraya kaptan pa an n

kar aca  söyler.

              74 numaral  f krada Bekri Mustafa, meyhaneden ç kt ktan sonra yolda giderken bir

cenazenin defnedilmek üzere götürüldü ünü görür.

              75 numaral  f krada Bekri, bir ak am içkiyi fazla kaç r. Meyhaneden ç p Cündi

Meydan ’ndan geçerken bir su birikintisine dü er.
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              76 numaral  f krada iki ki i Bekri’nin itikad n sa laml yla ilgili iddiaya girerler.

Önce bir medreseye giderek bir Hoca Efendi’ye Allah’ n dünyay  i ne deli inden geçirmeye

kadir olup olmad  sorarlar. “Kadirdir!” cevab  al nca da Hoca Efendi’ye “Allah

dünyay  i ne deli inden geçirmek için dünyay  m  küçültür, deli i mi büyültür?” sorusunu

sorarlar. Hoca cevap veremez. Do ruca Bekri’nin yan na meyhaneye giderler ve ayn  soruyu

ona da sorarlar.

              77 numaral  f krada Bekri Mustafa, bir gün Kumkap ’daki meyhaneden ç nca

Bal kpazar ’ndan uskumru bal  al r.

              85 numaral  f krada Bekri’nin genellikle gitti i Gedikli Meyhane’nin sahibi Agop’un

rak ya ve araba su katt ndan, Bekri’nin sürekli uyarmas na ra men buna devam etti inden

ve Bekri’nin de Agop’a bir ceza verdi inden bahsedilir.

              88 numaral  f krada Bekri’nin hamile olan han n a lar  ba lar. Ne yapaca

bilemeyen Bekri meyhaneci Agop’a gitmeye karar verir. Evini bilmedi i için önce

meyhaneye gider.

              90 numaral  f krada zaman n ihtisap a as n meyhanecilere k p içkiyi yasaklamas

üzerine meyhaneciler Bekri’den yard m ister. Bekri de Kumkap ’daki Gedikli Meyhane’nin

sahibi Agop’a mezarl kta bir meyhane tertiplemesini söyler.

              94 numaral  f krada bir ak am Bekri, meyhanede bulunan ayya lara Ba dat seferine

gönüllü gidecek olan askere yazl k verme konusunu teklif eder. Ayya larla birlikte bir bölük

olu turur.

              101 numaral  f krada Bekri Mustafa, sahte Bekri Mustafa’y  bulmak için gitti i

Samatya’da Onnik’in meyhanesinden kendisini ahsen tan mad klar  bir muhitte bulundu u

için yaka paça d ar  at r. Bunun üzerine Bekri Mustafa Kumkap ’daki Agop’un

meyhanesine gelir ve “Ben Bekri Mustafa de il miyim!” diye ba rmaya ba lar.

              103 numaral  f krada IV. Murat’a benzedi i için Bekri Mustafa, padi ah n da emriyle

Agop’un meyhanesindeyken uyutucu bir ilaç içirilerek saraya getirilir.

107 numaral  f krada haraç tahsildarlar , meyhanede Bekri’yi ba  aç k görünce hangi

milletten oldu unu anlayamazlar ve ondan haraç isterler.

(4) Muhallebici: Bir f krada ad  geçer.
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              6 numaral  f krada Bekri, bir gün arkada n meyhanesini bekler. Meyhaneye gelen

iki çocuk meze ve rak  isterler. Bekri de hemen kar daki muhallebiciye gidip bir kâse

muhallebi al r ve çocuklar n önüne koyar.

(5) Dükkân: Üç f krada dükkândan mekân olarak bahsedilir.

              33 numaral  f krada Bekri’nin berberlik yapt  s ralarda dükkâna bir kabaday  gelir

ve kendisini yaralamadan t ra  ederse iki akçe verece ini yoksa ölümlerden ölüm be enmesini

söyler.

              39 numaral  f krada Bekri Mustafa, iyice kafay  çektikten sonra Bal kpazar ’ndan

Yenicami önündeki dükkânlar n önüne gelir, bir duvara dayan r ve beklemeye ba lar.

              59 numaral  f krada Bekri, mahallesindeki eli uzun bakkal n dükkân na gider ve

bakkal n terazi ve dirhemlerinin çal nd  ö renir.

bd) Di erleri:

(1) Hapishane: 106 numaral  f krada Bekri Mustafa bir gece sarho  hâlde tutuklan r

ve geceyi hapishanede geçirir.

(2) Karakol:

Üç yerde geçer.

23 numaral  f krada Bekri’yi suçlu bir hocaya benzetip karakola götürürler.

              47 numaral  f krada Bekri, sarho  bir hâlde geceleyin Karacaahmet Mezarl ’ndan

geçerken yüksek sesle nara atar. Bu nedenle devriyeler taraf ndan yakaland  gibi karakola

götürülür.

              73 numaral  f krada Bekri, bir gün sarho  oldu u için karakola götürülür. Kendisi

gibi sarho lar tak yla birlikte yeniçeri a as n huzuruna ç kar r.

(3) Mahkeme:

34 numaral  f krada Bekri, bir sorundan dolay  mahkemeye tan kl k etmesi için

götürülür.

(4) Medrese:

76 numaral  f krada iki ki i, Bekri’nin itikad n sa laml yla ilgili iddiaya girerler.

Önce bir medreseye giderek Hoca Efendi’ye Allah’ n dünyay  i ne deli inden geçirmeye

kadir olup olmad  sorarlar.

(5) marhane:
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103 numaral  f krada Bekri, her yerde k rk günlük hükümdarl ndan bahseder. Bu

durumu padi ah duyar ve Bekri’nin t marhaneye konulmas  emreder. Bekri, meyhanede

yakalan r ve t marhaneye at r.
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F. E YA

              Bekri Mustafa f kralar nda kahramanlar n kulland klar  birtak m e yalar, f kralarda

önemli bir yere sahiptir. Di er e yalar ise s radan e ya olmakla beraber f kralar n anlat ld

sosyal çevreleri göstermesi bak ndan önemlidir. F kralar n içinde anlam kazand klar  için

bu e yalar  f krada geçtikleri yer ve önemlerine göre inceledik. Bekri Mustafa f kralar nda

geçen e yalar alfabetik s raya göre unlard r:

Alt n ve demir halkalar: 87 numaral  f krada Bekri Mustafa evlenir. Dü ününde

gerdek gecesi han na yüz görümlü ü olarak bir demir halka ve alt n halka gösterip birini

tercih etmesini söyler. Han  da alt n halkay  seçer.

              Avize: ki yerde geçer.

              100 numaral  f krada bir hoca, padi ah n emriyle Bekri Mustafa taraf ndan saraya

getirilir. Kendisini cennette sanmas  sa lanan hocan n getirildi i oda tasvir edilirken,

avizelerden yay lan yüzlerce mumun ndan bahsedilir.

              103 numaral  f krada uyutularak meyhaneden saraya götürülen Bekri, gözlerini

açt nda kendini sarayda mumlu avizelerin parlak  alt nda muhte em bir odada bulur.

 Ayna: 5 numaral  f krada Agop, annesinin hotozunu feracesini giyinip meyhaneye

gelen Bekri’ye bir ayna ç kararak k  gösterir.

Balta: 56 numaral  f krada Bekri, yolda giderken bir köpe in sald na u rar.

Elindeki baltay  köpe in kafas na indirir.

 Bohça: 102 numaral  f krada Bekri Mustafa Küçük Ayasofya Hamam ’na gider.

Pe tamallar  giyinir. O s rada d ar dan mektep alay  geçmektedir.  Herkes d ar  ç p seyre

ba lar. Bekri de ç kar ve sarho  oldu u için soyundu unu unutarak mektep alay yla birlikte

Ni anc  Hamam ’n n önüne gelir ve hamama girer. Y kand ktan sonra nat rdan bohças

getirmesini ister. Hiç kimse Bekri’nin bohças  bulamaz. Sonunda sorun çözülür.

Çuval: 68 numaral  f krada eytan, Bekri Mustafa’ya mücevherleri koymas  için bir

çuval verir.

Ebe iskemlesi: 88 numaral  f krada Bekri’nin hamile han n do um sanc lar

ba lar. Bekri, yak n arkada  meyhaneci Agop’un da yard yla bir ebe bulur. Agop, ebe

iskemlesini ebenin evinden Bekri’nin evine, Bekri’nin evinden ebnin evine birkaç kez ta r ve

en sonunda isyan eder, kaç p gider.

Ferace: 5 numaral  f krada evde sarho  olan Bekri, annesinin feracesini giyer ve

soka a ç kar.
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Hotoz: 5 numaral  f krada evde sarho  olan Bekri, annesinin sadece feracesini

giymekle kalmaz, hotozunu da giyer ve soka a ç kar. Do ruca Agop’un meyhanesine gider.

ne: 76 numaral  f krada iki ki i, Bekri’nin itikad n sa laml yla ilgili iddiaya

girer. Önce bir medreseye giderek bir Hoca Efendi’ye Allah’ n dünyay  i ne deli inden

geçirmeye kadir olup olmad  sorarlar. Sonra da do ruca Bekri’nin yan na meyhaneye

giderler ve ayn  soruyu ona da sorarlar.

Kabak Saz : 89 numaral  f krada Bekri Mustafa, kabak saz  çalarak k zlar a as

oynat r ve IV. Murat’ n, a an n gerçek yüzünü görmesini sa lar.

 Kadeh: 64 numaral  f krada Bekri Mustafa’y  meyhanede içerken yakalarlar. nkâr

etmemesi için de elindeki esi ve kadehiyle birlikte bostanc  ba n huzuruna ç kar rlar.

Kandil: 98 numaral  f krada Küçük Ayasofya Camisi’nin kandillerine konan

zeytinya lar  her gün kaybolmakta ve kandiller bo  kalmaktad r. Bu nedenle imam,

müezzinler ve mahalle ahalisi Bekri Mustafa’dan yard m isterler. Bekri de h rs  yakalar.

Kâse: 6 numaral  f krada Bekri Mustafa bir gün bir arkada n meyhanesini

beklerken, iki çocuk gelip meze ve rak  isterler. Bekri de hemen kar daki muhallebiciye gidip

bir kâse muhallebi al r ve çocuklar n önüne koyar.

Kavanoz: 86 numaral  f krada Bekri Mustafa tuvaletin nerede oldu unu bilemeyince

odada gördü ü kapakl  çini kavanoza hacetini giderir.

 Mum: Üç f krada görülür.

27 numaral  f krada Bekri, bir ak am iyice sarho  olur. Cibali’deki kilisenin önünden

geçerken durur. O ak am da kilisede yortu vard r ve eline mum yakanlar içeri girmektedir.

Bunu gören Bekri de bir mum yakar ve içeri girer.

65 numaral  f krada Bekri, bir gece hastalan r. Ça lan doktor hastan n durumuyla

ilgili art k ümit olmad  söyleyince Bekri de “Mumu söndürün, ziyan olmas n.” der.

              68 numaral  f krada Bekri, bir gece meyhane dönü ünde kiliseye girer. çerde

gezerken bütün resimlerin önünde mum yand  ama birinin önünde yanmad  görür.

Zankoç ve rahibe bunun kim oldu unu sorunca eytan cevab  al r. Zankoç ve rahibe eytan

resminin önüne de mum yakt r.

Pe tamal: 102 numaral  f krada Bekri Mustafa Küçük Ayasofya Hamam ’na gider.

Pe tamallar  giyinir.

              e: 64 numaral  f krada Bekri Mustafa’y  meyhanede içerken yakalarlar. nkâr

etmesin diye de elindeki esiyle bostanc  ba n huzuruna ç kar rlar.
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Takke: 79 numaral  f krada Bekri’nin esrar n tesiriyle gördü ü rüyada bir çaylak

çocu un takkesini kapar ve havalan r.

Terazi Ve Dirhemler: 59 numaral  f krada eli uzun bakkal n terazi ve dirhemleri

çal r.

Testi: ki yerde geçer.

4 numaral  f krada Sultan Murat ve Sadrazam Bayram Pa a k k de tirerek

Bekri’nin kay na binerler. Sahilden epeyce uzakla nca Bekri, rak  testisinden içmeye

ba lar. Sultan Murat, testiyi ister. Bekri de testinin içindekinin su olmad  söyleyip vermek

istemez ve kendisini ele verebileceklerini söyler. Çünkü içki içmek yasakt r. Sonunda testiyi

verir ve di erleri de içmeye ba larlar.

              86 numaral  f krada Bekri Mustafa, tuvaletin nerede oldu unu bilemeyince odada

gördü ü kapakl  saksunya testiye hacetini giderir.

Vazo: 86 numaral  f krada Bekri Mustafa tuvaletin nerede oldu unu bilemeyince

yata a vazoyla yatar.

              Zenbil: 81 numaral  f krada Bekri Mustafa, bal kç dan ald stakozlar  zenbile

koyar.
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G. GELENEK, ÂDET VE NANMALAR

Bekri Mustafa f kralar nda âdet ve inanmalara daha çok f kran n bir parças  olarak

rastlan lmaktad r. Âdet ve inanmalar, baz  f kralar n konusunu olu turdu u gibi baz

kralarda da inanmalara hiç yer verilmemi tir.

Bekri Mustafa f kralar nda kar za ç kan gelenek, âdet ve inanmalar öyle

ralayabiliriz:

1.Nedimlik ve Musahiplik Gelene i

              ncili Çavu  F kralar  Üzerine adl  birinci bölümde nedimlik ve musahiplik

gelene iyle ilgili aç klamalar yapm k. Bekri Mustafa da ncili Çavu  gibi padi ah n nedim

ve musahibidir. Gerçek hayat nda oldu u gibi (Himmetzade 1921: 3; Özmen 1994: 571;

Tokmakç lu 1983b: 8) f kralar nda da Bekri’nin padi ah n nedim ve musahibi oldu u

belirtilm tir (1, 91, 96, 100).

2.Geçi  Dönemleri

Do um: 88 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n ikiz çocu u olur.

Evlenme: Bekri Mustafa f kralar n ikisinde (83, 87) Bekri’nin evlilikleri anlat r;

ikisinde (80, 86) de Bekri ba kalar n dü ünlerine gider. Dünür olmak, dü ün gibi âdetlerin

geçti i f kralar unlard r:

              83 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n yeni evli oldu undan bahsedilir.

              87 numaral  f krada Bekri Mustafa’ya arkada lar  bir k z bulurlar. Fatih civar ndaki

esnaflardan birinin k na dünür olurlar. Dü ünü yap r ve Bekri Mustafa evlenir.

              80 numaral  f krada Bekri’nin gitti i bir dü ünde gördü ü Çengi Hürmüz’ün

tak ndaki Raife’ye tutuldu undan bahsedilir.

              86 numaral  f krada Bekri Mustafa Üsküdar’da bir dü üne gider.

Ölüm: 92 numaral  f krada Bekri Mustafa, imama ders vermek amac yla ölü taklidi

yapar.
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H. ATASÖZLER  VE DEY MLER

Bekri Mustafa f kralar ndan baz lar  deyimlere kaynakl k etmektedir. Bekri Mustafa

kralar n kaynakl k etti i deyimler unlard r:

1. Alan da bu satan da bu (Atalay: 1968: 14).

2. Biz de erimizi bulduk (Atalay 1968: 44).

3. Buyurun cenaze namaz na (Aksoy 1983: 667).

4. Her adamla anlad  dille konu ulur (Atalay: 1968: 93).

5. Herkes önce kendini görmeli (Atalay: 1968: 95).

6. ki kadeh içmekle biri padi ah oldu, biri sadrazam (Atalay: 1968: 103).

7. Küçük Ayasofya’da soyunmu , Ni anc  Hamam ’nda giyinmi  (Atalay: 1968:

131).

8. Münker nekir suali (Atalay: 1968: 138).

              Yukar da yer verdiklerimizin d nda Bekri Mustafa f kralar nda rastlad z

atasözü ve deyimler, bunlar n anlamlar  ve yer ald klar  f kralar unlard r:

Adam etmek: “Bir ki iyi yeti tirip topluma yararl  duruma getirmek” (Aksoy 1983:

528).

              91 numaral  f krada uzak akrabalar ndan biri o lunu adam edilsin, iyi bir i e

konulsun diye Bekri’nin yan na stanbul’a gönderir.

zdan a za dola mak: “Birisi ötekine, o da ba kas na söyleyerek” (Aksoy 1983:

536).

101 numaral  f krada Bekri Mustafa, sahte Bekri Mustafa’yla ilgili a zdan a za

dola an söylentilere hayret eder.

Akl  ba na almak: “Daha önceki delice, ç lg nca dü ünceleri, davran lar

rak p ak ll ca bir yol tutmak” (Aksoy 1983: 555).

              108 numaral  f krada Bekri Mustafa, kendisine ve arkada lar na hakaret eden huysuz

kay npederi Kara Osman Efendi’ye dersini verir. Kay npederi de çok utan r, akl  ba na al r

ve bir daha kimseye böyle ha in davranmaz.

Akl  ba na gelmek: “Bayg nken ay lmak, kendine gelmek, 2. Yanl  davran lar n

zarar  görerek do ru yolun ne oldu unu anlamak” (Aksoy 1983: 552).

              103 numaral  f krada Bekri, k rk gün hükümdarl k yapar. Sonra da her yerde bunu

söyleyince Bekri’yi t marhaneye koyarlar. Saraydan özel bir memur gelerek Bekri’yi uyar r.

Bekri’nin akl  ba na gelince de t marhaneden ç kar r.
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Askere yazl k vermek: Osmanl lar zaman nda kullan lan bir deyim olmakla birlikte

günümüzde kullan lmamaktad r. Sefere giden gönüllülere ayl k eklinde para vermektir.

94 numaral  f krada IV. Murat, Ba dat seferine gidece inde stanbul’dan ç kmadan

önce gönüllü olarak askere gidenlere yazl k verir.

Ayaklar na kapanmak: “Alçal rcas na yalvarmak” (Aksoy 1983: 596).

              41 numaral  f krada afyonke ler Bekri’nin ayaklar na kapan p af dilerler.

Beterin beteri: “En kötü san landan daha kötü” (Aksoy 1983: 636).

              31 numaral  f krada Hay rs z Ada’ya sürülen Bekri, “Buradan beter yer mi var?”

diye sorunca bir arkada “Beterin beteri var.” der.

              B k alt ndan gülmek: “Birinin durumuna, belli etmeden gülmek, böyle bir duruma

sevindi i hâlde bunu sezdirmemeye çal mak, bu duruma dü enle içinden alay etmek” (Aksoy

1983: 638).

              59 numaral  f krada eli uzun bakkal n dükkân na h rs z girdi ini söylemesi üzerine

Bekri Mustafa b k alt ndan gülerek ona dersini verir.

Boy ölçü mek: “Durumu iyi olan birisinden kendisinin daha geride olmad

gösterecek davran larda bulunmak” (Aksoy 1983: 660).

              15 numaral  f krada birisi, Bekri’yle basit bir nedenden tart r. Bekri’ye “Sen

benimle boy ölçü emezsin.” der ve kar  al r.

Boyun bükmek: “Ac nd racak bir vaziyet almak” (Gözler 1982: 38).

              19 numaral  f krada Bekri, çok hastaland  bir gün etraf ndakilerden su ister.

çlerinden biri, Bekri’nin en büyük dü man n su oldu unu söylemesi üzerine boynunu

büker.

              22 numaral  f krada ya murlu bir gecede meyhane ç nda Bekri Mustafa bir binek

arabas  bekler. Saatler geçer ama araba gelmez. Bekri de boynunu büker ve Allah’a seslenir.

Burun buruna gelmek: ki ayr  yönden gelirken birbirlerine çok yakla mak”

(Aksoy 1983: 667).

              3 numaral  f krada Bekri, içkiye tövbe eder. Ak ama kadar evinde durur ve hava

karar nca soka a ç kar. Yolda önünden geçti i meyhanelere girmez, direnir. En sonunda

kendi kendisine; “Mücadeleyi kazand n, iki kadeh içmek hakk nd r.” der ve kö eyi dönünce

burun buruna geldi i yeni aç lm  bir meyhaneye girer.

Dillere destan olmak: “A  niteli i her yerde anlat r olmak” (Aksoy 1983: 723).

              30 numaral  f krada Bekri’nin evinde yeti tirdi i hayvanlar n bütün stanbul’un diline

destan oldu u geçer.



197

Di  geçirememek: “Gücü yetmemek, söz geçirememek, buyru u alt na alamamak”

(Aksoy 1983: 725).

              92 numaral  f krada Bekri’nin mahalle imam yla aras  pekiyi de ildir. O zamanlarda

imamlar n önemi ve yetkileri fazla oldu u için mahalle imam her f rsattan yararlanarak

Bekri’yi rahats z eder. Ancak Bekri’ye saraya mensup oldu u için de di  geçiremez.

Dolap çevirmek: “Hile ve dalavere ile i  yapmak” (Aksoy 1983: 730).

              101 numaral  f krada sahte bir Bekri Mustafa’dan söz edilir. Bu sahte Bekri, as l

Bekri Mustafa’n n ad , öhretini kullanarak dolaplar çevirir.

  Eli uzun: “F rsat buldukça öteberi a ran” (Aksoy 1983: 761).

              59 numaral  f krada Bekri’nin mahallesindeki bakkal n elinin uzunlu undan

bahsedilir.

Eteklemek: “Tazim makam nda birinin ete ini öpmek, yahut öpercesine ete ine

varmak yerinde kullan r bir tabirdir. Eskiden köle, cariye, hizmetkar ve ahad-  nas denilen

 tabakadan olanlar ve çocuklar büyükler huzuruna girdikleri zaman etek öptükleri için

bu tabir meydana gelmi tir.” (Pakal n 1983: 568)

              31 numaral  f krada Bekri, Hay rs za Ada’dan dönünce do ruca kaptan pa an n

kona na gider ve pa ay  etekleyip dualar eder.

stifini bozmamak: “Bir davran ta bulunmas na yol açmas  beklenen olay

kar nda eski durumunu de tirmemek, ald  etmemek” (Aksoy 1983: 884).

5 numaral  f krada Bekri, bir meyhaneye gitmeye ü enir ve rak  evde içer. Sarho

olunca da annesinin hotozunu, feracesini giyip Agop’un meyhanesine gider. Agop, Bekri’yi

bu k kta görünce hemen yan na gelir. Bir ayna ç kararak Bekri’ye hâlini gösterir. Bekri de

hiç istifini bozmadan “Ayol kepaze oldum, kocam beni bu k kta görürse ne derim!” diye

söylenir ve hemen oradan uzakla r.

              8 numaral  f krada Bekri, misafir kald  yal da gece kar na ç kan beyaz gecelikli

adam nedeniyle tuvalete gidemedi i için yata slat r. Sabahleyin yal  sahibi, durumu

görünce de hiç istifini bozmaz ve gece kar na ç kan beyaz gecelikli adam  sorar.

              15 numaral  f krada kendisiyle tart an bir adam n “Ben istersem seni hemen

satar m.” demesi üzerine hiç istifini bozmaz ve hemen cevab  verir.
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              18 numaral  f krada Bekri, yolda kar  fare yuttu u için doktora giden bir

arkada yla kar la r. Hiç istifini bozmaz ve “Doktora ne gerek var, yengeye bir kedi yuttur.”

der.

              20 numaral  f krada mezarl kta kurulan meyhanede içki içerken gelen yeniçeri a as

kar nda Bekri Mustafa istifini hiç bozmaz.

              30 numaral  f krada da Bekri Mustafa kaptan pa a kar nda istifini hiç bozmaz.

              47 numaral  f krada Bekri, gece bekçisinin kar nda istifini hiç bozmaz.

              52 numaral  f krada Bekri, gitti i bir dü ünde zaman n ünlü ayakkab  h rs zlar n

birini görünce ayakkab lar  koynuna sokar. Bekri’ye koynundaki kabar kl klar n ne oldu u

sorulunca hiç istifini bozmaz ve gözlerini ayakkab  h rs na dikerek kundura risalesi

oldu unu söyler.

Kafay  bulmak: “Sarho  olmak, sarho luk ne esini bulmak” (Aksoy 1983: 899).

              39 numaral  f krada Bekri’nin her ak amki gibi kafay  buldu undan söz edilir.

              63 numaral  f krada Bekri Mustafa kafay  bulunca “ stanbul’u sat yorum!” diye

ba r.

              68 numaral  f krada Bekri, bir gece Kumkap ’da Agop’un Gedikli Meyhanesi’nde

kafay  bulduktan sonra evine dönerken kilisenin önüne gelince kiliseyi merak eder ve içeriye

girer.

Kafay  çekmek: çki içmek” (Aksoy 1983: 899)

              8 numaral  f krada Bekri Mustafa misafir oldu u yal da, gece geç vakte kadar yal

sahibi ve di er arkada lar yla beraber kafalar  çekerler.

              24 numaral  f krada Bekri Mustafa bir gün dere kenar nda kafay  çeker.

              31 numaral  f krada Bekri ve stanbul’un ünlü ayya lar n kafay  çekip nara att klar ,

bu nedenle Hay rs z Ada’ya sürüldükleri ve kaptan pa an n adaya gemiyle mezeler ve rak lar

gönderip Bekri’yle arkada lar n burada rahatça bir kez daha kafa çektikleri anlat r.

              32 numaral  f krada Bekri’nin arkada  Caz m’la birlikte bir ilkbahar ak am  evinin

bahçesinde kafa çekti inden söz edilir.

 Kafay  tütsülemek: çki içip sarho  olmak” (Aksoy 1983: 899).

27 numaral  f krada Bekri, Bal kpazar ’ndaki meyhanelerde kafay  tütsüler.
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80 numaral  f krada Bekri, meyhanede kafay  iyice tütsüledikten sonra Hürmüz’ün

evine gelir.

              88 numaral  f krada Bekri, hamile han n rahats zl  unutarak Agop’un evinin

yerini ö renmek için geldi i meyhanede kafay  tütsüler ve meyhaneden ç kaca nda akl

ba na gelir.

              92 numaral  f krada Bekri’nin mahalle imam yla aras  pekiyi de ildir. Bekri Mustafa

bir gün kafay  tütsüledikten sonra evine dönerken kahvenin önünde oturan imama selam verir.

Körün istedi i bir göz, Allah verdi iki göz: stedi i ey fazlas yla eline geçti.”

(Aksoy 1983: 940).

              31 numaral  f krada kaptan pa a, Hay rs z Ada’ya sürülen Bekri ve di er ayya lara

çe itli mezeler ve rak lar gönderince oradakiler göbek atarlar. Anlat  da burada araya girer

ve bu deyimi söyler.

Kulak vermek: yi anlamak üzere dinlemek” (Aksoy 1983: 945).

              100 numaral  f krada Bekri’nin, içki içmesine ra men Ramazan ay nda orucunu

tuttu undan, iftardan sonra da yine içti inden ve Ramazan günleri k yafet de tirip IV. Murat

ile birlikte camileri dola ndan bahsedilir. Bunlardan birinde Bayezit Camii’ne gittikleri

rada genç bir hocan n vaaz na kulak verir, onu dinlerler.

Küfelik: “Küfeye konmaya küfe ile ta nmaya müstehak, duramayacak ve

yürüyemeyecek derecede sarho ” ( emseddin Sami 1996: 1207).

53 numaral  f krada Bekri, Bal kpazar ’nda çok fazla içki içer ve küfelik olur.

Küplere binmek: “Çok öfkelenip ate  püskürmek” (Aksoy 1983: 951).

              20 numaral  f krada mezarl kta kurulan meyhanede içen Bekri’nin “Sen

kar amazs n, biz kabir ehliyiz.” demesi üzerine yeniçeri a as  küplere biner; ama hiçbir ey

de yapamaz.

              31 numaral  f krada bostanc  ba , kar nda stanbul’un ünlü ayya lar  ve Bekri’yi

görünce küplere biner.

Ödü kopmak: “Ans n çok korkmak” (Aksoy 1983: 992).

              29 numaral  f krada Bekri’nin ay  el öpmek için aya a kalk nca meyhaneci

Rafael’in ödü kopar ve kaçmaya ba lar.

Özür dilemek: “1. Bir özrü bulundu unu söyleyerek, yap lmas  kendisinden

beklenen eyden ba lanmas  istemek, 2. ledi i bir suçtan ya da yapt  bir yanl tan

dolay  ba lanmas  istemek” (Aksoy 1983: 1000).

              23 numaral  f krada Bursa’da Bekri’yi suçlu bir hocaya benzetip tutuklarlar. Yap lan

yanl  anlay nca da Bekri’den özür dilerler ve onu serbest b rak rlar.
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              27 numaral  f krada papaz n sakal  yak nca Bekri, kibirinden dolay  özür

dileyemez.

Özrü kabahatinden büyük: “Suçunu ba latmak için bildirdi i özür, daha büyük

bir suçtur” (Aksoy 1983: 1000).

              16 numaral  f krada Bekri ve arkada lar  gizlice içerlerken yakalan rlar. Yeniçeri

as n huzuruna ç kar rlar. Yasak oldu u hâlde içtikleri için yeniçeri a as  çok k zar ve

Bekri ile arkada lar na ba rken bu deyimi kullan r.

Pabucu büyü e okutmak: “Sen delirmi sin, kendini üfürükçüye okut ki

ak llanas n.” (Aksoy 1983: 1001).

103 numaral  f krada k rk gündür sarayda padi ahl k yapt  söyleyen Bekri’ye

meyhaneci Agop gidip kendisini pabucu büyü e okutmas  söyler.

 Pot k rmak: “Bilmeyerek sak ncal  bir davran ta bulunmak ya da bir söz

söylemek” (Aksoy 1983: 1014).

              78 numaral  f krada Bekri bir gün hamama gider. Orada kendisine benzeyen, pek

hürmet gösterilen bir ki i görür. Bekri rüyas nda bu adam  su hazinesine at p yerine kendi

geçer. Y kan r, giyinir ve o adam n at na biner. Evin yolunu bilmedi i için de pot k rmaktan

korkar ve seyise pekiyi olmad , bu nedenle at n dizginini onun çekmesini ister.

Sakal n alt na girmek: “Yak nl k dostluk kurarak ona dü üncesini a lamak”

(Aksoy 1983: 1025).

              20 numaral  f krada yeniçeri a as n sadrazam n sakal  alt na girdi inden bahsedilir.

rra kadem basmak: “Bir kimsenin ortal ktan yok oluvermesi” (Aksoy 1983:

1036).

              102 numaral  f krada Küçük Ayasofya Hamam ’nda hamam çal anlar , elbiseleri

oldu u hâlde Bekri’nin orada olmamas na, koca adam n s rra kadem basmas na ak l

erdiremezler.

 Süt dökmü  kedi gibi durmak: “Suçlular n korkakl  ve çekingenli i içinde”

(Aksoy 1983: 1055).

              8 numaral  f krada Bekri, gece aynada kendisini gördü ünü anlay nca süt dökmü

kedi gibi durur. Çünkü gece aynada gördü ü yans mas  bir ba kas  sanm , tuvalete

gidememi  ve yata slatm r. Hemen yal dan ayr r ve oraya bir daha gitmez.

Yükte hafif pahada a r: “Ta nmas  kolay olan de erli e ya” (Aksoy 1983: 1129).

              68 numaral  f krada Bekri, meyhane dönü ü kilisedeki eytan resminin önüne mum

yakt rd ktan sonra evine gelir. Rüyas nda eytan  görür. eytan, kendisini karanl ktan

kurtard  için Bekri’ye te ekkür eder ve ona bir iyilik yapaca  söyler. Bekri’yi
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bedestenden a ya b rak r. Bekri’nin eline de bir çuval verir. “Yükte hafif pahada a r ne

varsa al!” der.

Yüre inin ya lar  erimek: “Korkulacak bir durum meydana gelecek diye kayg

çekmek” (Aksoy 1983: 871).

              20 numaral  f krada Bekri’nin bedava içkiyi duyunca yüre inin ya lar n

eridi inden bahsedilir.

Zil zurna sarho : “A  derecede sarho ” (Aksoy 1983: 1144).

              25 numaral  f krada Bekri Mustafa’n n zil zurna sarho  hâlde eve geldi inden

bahsedilir.

Sonuç olarak Bekri Mustafa f kralar nda atasözleri ve deyimlere yer verilmi tir. Bu
atasözü ve deyimler de erlendirildi inde;

a) Askere yazl k vermek, eteklemek gibi günümüzde kullan lmayan deyimlerin
varl yla kar la z.

b) Bekri Mustafa f kralar  Türkçemize atasözü ve deyimler kazand rm r.

c) Bekri Mustafa f kralar  anlat rken, anlat lar da atasözleri ve deyimlerden çokça
yararlanm r diyebiliriz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

NC  ÇAVU  VE BEKR  MUSTAFA FIKRALARININ ÇE TL  YÖNLER YLE

KAR ILA TIRILMASI

1. Konular  Bak ndan Kar la rma

              ncili Çavu  ve Bekri Mustafa f kralar nda, f kra tiplerimizin ya ad klar  dönemin

toplumu yani Osmanl  toplumu tüm yönleriyle konu olarak kar za ç kmaktad r. Tütün ve

içki yasa ndan nedimlik gelene ine; saray ya am ndan dönemin yerel yönetimine pek çok

konu f kralarda görülmektedir.

              ncili Çavu , gerçek ya am nda padi aha yak n olmu , onun nedimli ini yapm r.

Kaynaklarda ncili’nin IV. Murat’ n (Hammer 1985: 448; Söztutan 2009: 160) veya I.

Ahmet’in (K  1998: 26; Konyal  1950: 77; Koz 1983: 73-74; Özmen 1994: 613; Söztutan

2009: 160; aka Ne riyat  1944: 3; Tokmakç lu 2001: 4)  nedimli ini yapt  bilgisine

rastlamaktay z (Hammer 1985: 448; Konyal  1950: 77). Bu durum Bekri Mustafa için de söz

konusudur. Kaynaklarda Bekri’nin ise IV. Murat’ n nedimli ini yapt  belirtilmektedir

(Himmetzade 1921: 3; Özmen 1994: 571; Tokmakç lu 1983b: 8). ki f kra kahraman n

da padi aha yak n ki iler olmalar  f kralar na yans r. F kralar n ço unda ncili Çavu  (2,

3, 8, 15, 19, 20, 57, 68, 69, 86… gibi 41 tane f krada) Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim gibi

adlar  verilen ve adlar  belirtilmeyen, bizim Osmanl  padi ah  olarak kabul etti imiz

padi ahlarla birlikte an r. F kralar nda padi ah n nedimi oldu undan dolay  padi ah

lendirmek, sinirini gidermek için olaylar anlat r veya birtak m tuhafl klar n olu mas na

vesile olur, birtak m oyunlar oynar. Böylece padi ah  hem e lendirir, hem de sakinle tirir.

Örne in ra brahim Pa a’n n, Yüzüne Kar  Sövdürmü , Zahmetsiz Maa  adl  f kralar  gibi.

Bütün bunlar olu urken de nüktedanl  konu turur. ncili Çavu  sadece padi ah

lendirmekle kalmaz; baz  yanl  uygulamalarda ise padi ah n gerçekleri görmesini sa lar.

Yaver Olur, Kabak Saz  Meselesi f kralar  buna örnek olarak verebiliriz.

              Bekri Mustafa ise ncili Çavu  f kralar ndaki kadar olmasa da 11 f krada IV. Murat’la

yan yana görülür (1, 4, 62, 63, 71, 89, 91, 94, 96, 100, 103). Bekri Mustafa, f kralar nda daha

çok IV. Murat’la k k de tirmi  bir durumda halk n içinde gezer. Bekri Mustafa da ncili

gibi padi ah n iste iyle veya birine ders vermek istedi inde oyunlar oynar. Örne in Acaba

Cennet-i Alada m m, Oyun, Allah Gani Gani Rahmet Eylesin adl  f kralardaki gibi. Baz

kralarda ise anlat lan olay, padi ah ve saray d nda bir konu olsa bile kahramanlar n

padi aha yak n ki iler hatta padi ah n nedimi olduklar , padi ah n emirlerini yerine
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getirdikleri bilgisi verilir ( ncili Çavu  f kralar : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22,

23, 30, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 49, 54, 57, 58, 59, 63, 66, 68, 69, 75, 81, 82, 86; Bekri

Mustafa f kralar : 1, 30, 73, 89, 91, 92, 96, 100, 103).

              ncili Çavu , nedimli inin yan  s ra ayn  zamanda iyi bir diplomatt r. Gerçek

ya am nda da f kralar ndaki gibi ran’a elçi olarak gönderildi i bilinmektedir. ncili Çavu ’un

bu elçilikleri s ras ndaki birtak m olaylar baz  f kralar n temelini olu turur. Adam na Göre,

Elmas Tasmal  Köpek, Mangal adl  f kralar  gibi. Bekri Mustafa’n n böyle bir devlet görevi

yoktur. Sadece baz  f kralar nda padi ah taraf ndan özel bir görevle stanbul d na gönderilir.

Örne in Aman Burnum, Hocan n Kaçt  Sene Do dum, Sabaha Kadar Dola adl

kralar  gibi.

              F kralarda ncili Çavu ’un bütün hayat  sarayda geçmi  ve padi ahtan ba ka

sadrazam, vezirler, k zlar a as , yeniçeri a as  gibi saray erkân yla aras  çok iyi olmu tur (1,

2, 3, … gibi 52 tane f krada).  Bekri Mustafa ise ncili Çavu  kadar sarayla iç içe de ildir.

Ancak onun da padi ah n yan  s ra sarayda tan klar  vard r. F kralar nda bu durumdan s kça

bahsedilir. Mezarl ktan Meyhane, Bekri Hay rs z Ada’ya Sürülür, Bekri Ölüm Tehlikesi Atlat r

kralar ndaki gibi.

              ncili Çavu  (4, 9, 30, 35, 40, 45, 46, 47, 63, 70) da Bekri Mustafa (20, 34, 37, 40,

38, 72, 29, 85, 101, 20, 90) da f kralar nda toplumdaki aksakl klara ve haks zl klara kar

koyar.

              ncili Çavu  kendini bilmezlerin haddini bildirir; cahil, ukala, kibirli, zalim ki ilere

rsat tan maz. O ncili Kat n, Hemesi Öyledir adl  f kralar  buna örnek verebiliriz. Bekri

de bu konuda ncili’den geri kalmaz; hatta Bekri kabaday n da etkisiyle kimi zaman

böyle ki ileri bir güzel döver. Bekri Mahalle mam , Esir Pazar , Utan p Kaçm  adl

kralarda oldu u gibi.

              ki f kra tipimiz de halktan kopuk tipler de ildir. Her ne kadar padi aha yak n,

sarayda tan klar  olsa da f kra tiplerimiz halktan insanlard r. ncili de Bekri de halk n içinde

ya am , insanlar n sorunlar  çözmü  ve daima hakl dan yana olmu lard r. Hem ncili Çavu

hem de Bekri Mustafa f kralar nda bu konuya de inilmi tir. Örne in ncili Çavu Leblebi

Ekilir mi; Bekri Mustafa da El-Matrak Min-Allah kralar nda insanlara yad m ederler.

              ncili Çavu  da (Beysano lu 1982: 56; Boratav 1999: 87; Dan man 1968: 677; Efe

?: 128: Özcan 2002: 134; Turan 2008: 7; Yard m 2003: 38), Bekri Mustafa da (Boratav 1999:

88; Himmetzade 1921: 3; Koz 1983: 5; Özcan 2002: 135; Özmen 1994: 571; Tokmakç lu

1983b: 7; Yalç n 1985: 9; Yard m 2003: 38; Y ld m 1999: 27) Osmanl  toplumunda ya am

ki ilerdir ve ya ad klar  dönem toplumundaki sosyal sorunlar bu f kra kahramanlar n hayat
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çerçevesinde f kralar na konu olmu tur. Örne in ncili Çavu , Kat rc  Burnumu Sil; Bekri

Mustafa da Bekri Ölüm Tehlikesi Atlat r adl  f kralarda e yalarla kar  kar ya gelir ve bu

kralarda e yal ktan bahsedilir.

              Türk hamam kültürü ( ncili Çavu  f kralar : 79, 80; Bekri Mustafa f kralar : 37, 78,

102), Türklerin kulland klar  harbe, m zrak gibi eski silahlar ( ncili Çavu  f kralar : 11, 29),

Türk kahvehaneleri, esir pazar  (Bekri Mustafa f kralar : 41), selaml k töreni (Bekri Mustafa

kralar : 103), Türk misafirperverli i (Bekri Mustafa f kralar :14, 54, 82, 86, 99)  gibi

Osmanl  toplumunun kültür yap yla ilgili baz  unsurlar ncili Çavu  ve Bekri Mustafa

kralar nda yer almaktad r.

              ncili Çavu  f kralar nda dönemin içki ve tütün yasa ndan bahsedilmekle birlikte

ncili Çavu , Bekri Mustafa gibi içki ba ml  de ildir. Sadece “Esrar  Tecrübe Edeyim” adl

kras nda çok merak etti i için bir defaya mahsus esrar içer. Padi ah n kar nda rezil olunca

da kesinlikle bunu tekrar etmez. Bekri Mustafa ise ncili’nin tam aksine sarho lar ah r.

kralar n ço unlu u onun sarho lu uyla ilgilidir. nceledi imiz 111 Bekri Mustafa

kras ndan 48 tanesinin konusu Bekri Mustafa’n n sarho lu udur. Bekri’nin sarho lu unun

asl nda sembolik oldu unu dü ünüyoruz. Çünkü Bekri Mustafa, sarho luk sembolüyle

dönemin bask  yönetimi kar nda halk n dile getirmekten korktu u haks zl klar , hatta

yasaklar  hiç korkmadan f kralar nda hayk r. Ba  belaya girdi inde ise zekâs  ve

haz rcevapl  (4, 9, 16, 47, 61, 62, 64, 70, 71, 73, 106, 108) ile ve devlet büyüklerine hatta

IV. Murat’a yak n olmas  sayesinde (20, 31, 32,  90, 92) bu belalardan kurtulur. Tarihimizde

içki ve tütün konusunda kat  yasaklar koymas yla bilinen IV. Murat (1623-1640) ve ömrü

boyunca su yerine içki içen Bekri Mustafa’n n f kralarda yan yana olmas  tesadüf olmasa

gerek!

              ncili Çavu  ile Bekri Mustafa f kralar nda ahlak ve terbiyeyle ilgili olarak ahlaks z

kad nlarla ahlaks z i lerin nas l yürütüldü ü f kra tiplerimizin çapk nl klar n yer ald

kralar ile anlat lm r. Örne in ncili’nin Zamparal  adl  f krada ncili Çavu ’un

ki ili inde; Bekri’nin A , Çengi Raife ile ve nanma Kulum Yaland r adl  f kralarda ise

Bekri’nin ki ili inde bu ahlaks z kad nlar n kimler oldu u ve f kra tiplerimizin ya ad klar

dönemde ahlaks z i lerin nas l yap ld  anlat lm r.

              ncili Çavu  da Bekri Mustafa da bilgisizli e, e itimsizli e ve devlet i lerinde

bilgisiz, yeteneksiz insanlar n söz sahibi olmalar na kar rlar. Her iki f kra tipimiz için

anlat lan Bekri Mustafa f kralar ndan “K zlar A as  Meselesi ve ncili Çavu  f kralar ndan

“Kabak Saz  Meselesi” adl  f kralarda f kra kahramanlar z devlet i lerinden anlamayacak

kadar beceriksiz ve yetersiz olan k zlar a as n bu durumunu padi ah n görmesini sa larlar.
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Böylece k zlar a as  üstüne vazife olmayan i lere kar maz ve haddini bilir. Yine Bekri

Mustafa f kralar ndan “Kalk Defol uradan ve ncili Çavu  f kralar ndan “Kalk uradan

Defol” adl  f kralarda ise hem ncili Çavu  hem de Bekri Mustafa köyden gelen cahil bir

genci e itmeye çal rlar.

              Bekri Mustafa’n n e itici yönü ncili Çavu ’tan daha iyidir. Bekri, e itim konusunda

ncili’den daha ba ar r. “Çocuklara Meze” adl  f kras nda Bekri Mustafa, ya lar  küçük

olan çocuklara içki içmemeleri gerekti ini, onlar n a zlar n daha süt koktu unu çok güzel

anlat r. ncili Çavu  da memleketinden gelen babas na ve karde ine saray adab  ö retmeye

çal r. Ama ncili Çavu ’un bu çal mas  e itimden çok komediye dönü ür.

              ncili Çavu ’un (5, 6, 23, 24, 40, 43, 44, 47, 49, 60, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 81) ve

Bekri Mustafa’n n (20, 40, 71, 90, 92, 100) padi ah  e lendirmek ve haks zl klara kar

koymak amac yla oynad klar  oyunlar da f kralar n konusunu olu turmu tur.

              K sacas  Bekri Mustafa’n n sarho lukla ilgili f kralar n d nda ncili Çavu  ve

Bekri Mustafa f kralar nda i lenen konular da, f kra kahramanlar n ayn  dönemde ve ayn

devletin s rlar  içerisinde, ayn  toplumda ya amalar  sonucu benzerlikler görülür.

2. Ki ilikleri Aç ndan Kar la rma

ncili Çavu , 16. yüzy n sonlar  ile 17. yüzy n ba lar nda ya am  (Beysano lu

1982: 56; Boratav 1999: 87; Dan man 1968: 677; Efe ?: 128; Özcan 2002: 134; Turan 2008:

7; Yard m 2003: 38), padi ah n nedimli ini yapm , ayn  zamanda elçiliklerde bulunmu  bir

diplomat, zeki, haz rcevap ve nüktedan biridir. Bekri Mustafa ise sarho lu uyla tan nan, 17.

yüzy lda ya am  (Boratav 1999: 88; Himmetzade 1921: 3; Koz 1983: 5; Özcan 2002: 135;

Özmen 1994: 571; Tokmakç lu 1983b: 7; Yalç n 1985: 9; Yard m 2003: 38; Y ld m 1999:

27), dürüst, ho sohbet, kolay kolay kimseyi k rmayan, haks zl a dayanamayan, haz rcevap,

zeki, cesur bir kabaday  (35, 41, 92, 108)  ve Bekri Mustafa f kralar n as l f kra tipidir.

kralar , bu f kra tiplerinin -hem ncili’nin hem de Bekri’nin- hayatlar  etraf nda te ekkül

eder.

              ncili Çavu ’un gerçek hayat  ve ailesiyle ilgili kesin bilgiler yoktur. ncili, stanbul’a

gelerek saraya dergâh-  âli çavu u olarak girmi tir. Sonra da padi ah n nedimli ine kadar

yükselmi  ve padi aha ba  nedim olmu tur (Hammer 1985: 448; Koz 1983: 73; K  1998:

25; Sanerk 1943: 4; aka Ne riyat  1944: 3; Tokmakç lu 1983a: 7; Y ld m 1999: 27).

Onun as l i i padi ah  e lendirmektir. Bekri’nin de gerçek hayat  üzerinde bir karanl k söz

konusudur. Baz  kaynaklara göre Bekri’nin ne i  yapt  da bilinmemektedir. Himmetzade

babas n yorganc  oldu unu, Bekri’nin de bu i i devam ettirdi ini, önce babas  sonra da
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annesini kaybetti ini ve kendisini içkiye vererek bu i i de b rakt  belirtir (Himmetzade

1921: 3). Baz  kaynaklar da Bekri Mustafa’n n bir ara IV. Murat’ n nedim ve musahibi

oldu u, hatta IV. Murat’  içkiye al ranlar aras nda oldu undan söz edilmektedir

(Himmetzade 1921: 3; Özmen 1994: 571; Tokmakç lu 1983b: 8) . Bekri Mustafa, ncili gibi

stanbul’a sonradan gelmi  (11, 21, 25, 32, 36, 45, 46, 50, 51, 52, 61, 62, 66, 74, 77, 78, 82)

de ildir, o stanbul’da do mu  ve orada yeti mi tir.

              ncili Çavu  iyi bir e itim alm , Arapça ve Farsçay  iyi bilen ve devletin d

siyasetinde söz sahibi olan bir diplomatt r. Nihayet gerçek hayat nda elçiliklere gönderildi ini

kaynaklarda görebilmekteyiz (Beysano lu 1982: 55; Dan man 1968: 677-678; Hammer

1985: 158-159; Konyal  1950: 77; Turan 2003: 307). Onun bu ki ili i f kralar na da

yans r. Nitekim f kralar nda ncili Çavu ’un Osmanl ’ya gelen elçileri a rlamakla

görevli oldu u ve Fransa, ran gibi ülkelere elçi olarak gönderildi i anlat r (6, 14, 16, 17, 18,

54). Bekri’nin ise hayat ndaki bilinmezlikler e itim için de geçerlidir. F kralar nda iyi bir

itim ald ndan ve zaman zaman imaml k ve sesi güzel oldu u için de ara s ra müezzinlik

yapt ndan bahsedilir (93, 95, 98).

              ncili Çavu , i i gere i padi aha yak nd r, saraydad r, padi ah n nedimidir (Efe ?:

128; Hammer 1985: 448; Koz 1983: 73; K  1998: 25; Sanerk 1943: 4; aka Ne riyat

1944: 3; Tokmakç lu 1983a: 7; Y ld m 1999: 27). F kralar nda saray ve saray adamlar

önemli bir yer tutar. nceledi imiz 87 ncili Çavu  f kras ndan 52’si (1, 2, 3, … , 85, 86, 87)

saray ve saraydakilerle ilgilidir. Bekri Mustafa ise gerçek hayat nda belirtildi i gibi

(Himmetzade 1921: 3; Özmen 1994: 571; Tokmakç lu 1983b: 8) f kralar nda da padi ah n

yani IV. Murat’ n musahibi ve nedimidir, onun emirlerini yerine getirir (1, 91, 96, 100). Ama

ncili gibi sürekli sarayda (1, 2, 3, … gibi 18 f krada) de il, meyhanelerde (3, 5, 6, 11, 16, 20,

22, 25, 29, 48, 60, 66, 74, 75, 76, 77, 85, 88, 90, 94, 101, 103, 107) ve kendi mahallesindedir

(35, 36, 59, 93).

              F kralar nda zay f, kara kuru, çirkin biri (16, 56) olarak betimlenen ncili Çavu ,

Bekri Mustafa gibi sarho  de ildir. Bekri Mustafa, sarho lar ah r. Kendisine “Bekri”

denmesinin nedeni de çok içmesidir (Hadise Matbaas  1957: 3; Himmetzade 1927: 3; Koz

1983: 5; Tokmakç plu 1983b: 7; Yalç n 1985: 9). Bekri, ncili’nin tam aksine yak kl  bir

kabaday r (35, 41). Bekri’nin sesi de güzeldir. Güzel sesiyle Ramazan gecelerinde ezan okur

(95).

              ncili Çavu ’un (2, 83) da Bekri Mustafa’n n (38) da zaman zaman cimrilikleri

görülür. Asl nda onlar n bu cimrilikleri daha çok tutumlu olmakla ilgilidir.
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              ncili Çavu ’un hokkabazl  da vard r. ncili ile Yumurtac ” adl  f krada bundan

bahsedilir. Yine ncili Çavu  zeki, haz rcevap ve akac  bir ki ili e sahiptir. nceledi imiz

kralar n (4, 5, 6, … ,62, 73, 86 numaral  f kralar gibi) hemen hemen hepsinde ncili’nin bu

özelliklerini görürüz. Padi ah  e lendirmek amac yla ve ki ili inin de verdi i nüktedanl yla

saraydakilere ya da halktan insanlara oyunlar oynar (5, 6, 23, 24, 40, 43, 44, 47, 49, 60, 63,

69, 70, 71, 72, 73, 81).

              ncili Çavu  da Bekri Mustafa da f kralar nda halk n sorunlar  çözer ve

ki ilikleriyle halk taraf ndan çok sevilirler. Örne in ncili, 81 numaral  f krada yo urtçusu

Ahmet’in evlenmesine yard m eder; Bekri ise 20 numaral  f krada yeniçeri a as n

haks zl kla kapatt rd  meyhaneleri açt r. ncili,  halk n yan  s ra daha çok saraydakilerin

sorunlar  halleder. 24 numaral  f kray  buna örnek gösterebiliriz. II. Selim’i k zd ran

vezirlerden biri, ncili Çavu ’tan yard m ister.

              Bekri Mustafa sabah ak am içki içip ay k gezmeyen ünlü bir sarho tur. Ama

kralar nda dini inançlar  yerine getirir. Oruç yemez, Ramazan aylar nda namazlar  k lar.

(100, 108) Onun sarho lu u kendisinedir. Ba kalar na zarar vermez. Halk, Bekri Mustafa’n n

sarho lu una s narak yasaklar n ve ac mas z cezalar n uyguland  bu dönemde sesini

duyurmu tur.

              Bekri Mustafa; f kralarda yap lan haks zl klara kar  ç kar, kendini bilmezlerin

haddini bildirir. Onu tan yanlar bu yönüyle kendisinden çekinirler (15, 20, 29, 34, 37, 38, 40,

41, 72, 85, 90, 92, 93, 108, 110).

              Bekri, ince bir zekâya sahip ve kabaday  biridir. Ba  belaya girince zekâs yla ceza

almaktan kurtulur. Getirilen yasaklar  yine zekâs yla kald rtmay  ba ar r (4, 9, 16, 20, 30, 31,

37, 38, 40, 47, 54, 63, 64, 67, 70, 73, 75, 89, 106, 108, 110) . Kimi zaman da kabaday

ki ili ini konu turur (32, 41, 85, 98). Örne in camide kandillerdeki zeytinya  çalan h rs

bir güzel döver (98). ncili ise kabaday  de ildir; sorunlar  zekâs yla, haz rcevapl  ve

nüktedanl yla ortadan kald r (2, 4, 6, 9, 14, 15, 24, 35, 40, 41, 46, 49, 53, 54, 60, 63, 70,

72, 80, 86). ncili Çavu  ayn  zamanda sava may  çok iyi bilir. Zaman n sava  aletlerini

ustal kla kullan r. Ba  belaya girince kendisini koruyabilir (11, 29).

              Sonuç olarak ncili Çavu  da Bekri Mustafa da ya ad klar  dönemi, içinde

bulunduklar  toplumun özelliklerini ve bask  yönetim yüzünden halk n dile

getiremediklerini ki ilikleriyle yans tm  f kra tipleridir.
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3. Zaman Aç ndan Kar la rma
              Bekri Mustafa f kralar  ve ncili Çavu  f kralar  belli bir f kra tipine ba  olarak

anlat ld  için f kralar n geçti i zaman da bu f kra tiplerinin ya ad klar  zamand r, yani

gerçek bir zamand r diyebiliriz.

              Bekri Mustafa 17. yüzy lda (Boratav 1999: 88; Himmetzade 1921: 3; Koz 1983: 5;

Özcan 2002: 135; Özmen 1994: 571; Tokmakç lu 1983b: 7; Yalç n 1985: 9; Yard m 2003:

38; Y ld m 1999: 27); ncili Çavu  ise 16. yüzy n sonu ile 17. yüzy n ba nda

(Beysano lu 1982: 56; Boratav 1999: 87; Dan man 1968: 677; Efe ?: 128; Konyal  1950: 77;

Özcan 2002: 134; Turan 2008: 7; Yard m 2003: 38) ya am  gerçek ki ilerdir. Bu ki ilerin

hayatlar  etraf nda te ekkül eden f kralardaki genel zaman bellidir ve bu zaman da f kra

kahramanlar n ya ad klar  dönemdir.  ncili Çavu  da Bekri Mustafa da hemen hemen

ayn  yüzy lda ya am r ve f kralar n olu tu u genel zaman 17. yüzy ld r.

              F kralardaki genel zaman n gerçekli ini ortaya koymas  bak ndan her iki f kra

tipimizin de f kralar nda padi ah adlar n geçmesi önemlidir. Ya ad klar  dönemin ve

toplumun padi ahlar  yani Osmanl  padi ahlar ndan IV. Murat (1623-1640), Bekri Mutafa

kralar nda; Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) ve II. Selim (1524-1574) de ncili Çavu

kralar nda ki i kadrosunda görülür. IV. Murat ve onun getirdi i içki yasa  Bekri Mustafa

kralar n te ekkülünde temel kaynakt r. ncili Çavu ’un ise padi ah n yak n dostu ve nedimi

oldu u f kralar nda s k s k vurgulan r. Yine her iki f kra tipimizin ya ad  mekân yani

stanbul ile f kralarda adlar  geçen Sivas, Bursa, zmit, Ba dat gibi ehirler ve ran, Fransa,

Avustralya gibi ülkeler gerçek mekânlard r. Böylece f kralarda adlar  geçen bu ki i ve yerlerin

gerçekte var olmas  f kralardaki zaman dilimlerinin de gerçekli inin bir göstergesidir.

             ncili Çavu  ve Bekri Mustafa f kralar ndaki genel zaman içerisinde küçük zaman

bildiren dilimler ise belirsizdir. F kralardaki olaylar n gerçekle ti i küçük zaman dilimleri

tarih ve saat belirtilerek anlat lamayaca  için birtak m belirsiz zaman unsurlar yla verilmi tir.

“Bir gün, ertesi sabah, ak amleyin…” gibi. Bu durum sadece ncili Çavu  ile Bekri Mustafa

tipleri ve f kralar  için söz konusu de il; f kralar n genelinde ayn r (Y ld m 1999: 70).
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4. Mekân Aç ndan Kar la rma

              ncili Çavu  f kralar nda mekân, genel olarak stanbul ve sarayd r (1, 2, 3, 5, 6, 8, 13,

20, 21, 23, 25, 27, 34, 36, 38, 42, 45, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 68, 74, 75, 77, 78, 81, 87).

stanbul; semtleri ve mahallelerinden kahvehanelerine, hamamlar na kadar hemen hemen

bütün mekânlar yla kar za ç kar. F kralar n baz lar nda ncili Çavu ’un gençken

köyünden stanbul’a geldi i ve saraya padi ah n yan na nedim olarak girdi inden bahsedilir

(22, 50, 52, 77, 78,). Yani f kralar na göre ncili Çavu stanbullu de ildir, stanbul’a

sonradan gelmi tir.

              Saray, ncili Çavu ’un padi ah n nedimi oldu u için burada bulunmas ndan dolay

kralar n geçti i as l mekând r. Saray ve çevresi f kralar n ço unun konusunu olu turur.

Do al olarak da f kralardaki olaylar burada cereyan eder. ncili Çavu ’un saray erkân na

yapt akalar, padi ah  e lendirmek amac yla oynad  oyunlar ve devlet büyüklerini

taklitleri (12, 23, 38, 15, 87 ) hep sarayda vuku bulur.

              stanbul ve saray n d nda Anadolu’nun de ik ehir ve köylerini f kralar n

baz lar nda (1, 4, 5, 28, 29, 51, 70, 82) görmek mümkündür. ncili genellikle bu yerlere özel

bir görevle gönderilir veya gezmek amaçl  gider. Ayr ca ncili Çavu  f kralar nda ncili’nin

padi ah taraf ndan elçi olarak gönderildi i ran (5, 14, 17, 18,54), Avusturya (6) gibi d

ülkeler de görülür. ncili Çavu  gerçek hayat nda da ran’a elçi olarak gönderilmi tir.

Kaynaklarda da bu bilgiye rastlar z (Dan man 1968: 677-678; Hammer 1985: 158-159;

Konyal  1950: 77).

              Bekri Mustafa f kralar nda da ncili Çavu  f kralar nda oldu u gibi mekân

ço unlukla stanbul’dur (63, 82, 86, 90, 91, 94, 103). F kralarda olaylar stanbul’da

gerçekle ir. Mahalleleriyle (35, 36, 59, 93), semtleriyle (4, 27, 32, 39, 48, 53, 54, 75, 79, 81,

82, 85, 86, 87, 94, 98, 104, 105, 109, 111), pazarlar yla (41, 77), hamamlar yla (37, 78, 102),

camileriyle (13, 28, 39, 54, 81, 83, 84, 93, 95, 98, 99, 100, 103, 108), mezarl klar yla (20, 47,

32, 90) k sacas  her yeriyle ve yönüyle stanbul, Bekri Mustafa f kralar n ana mekân r.

kralar na ve gerçek hayat na göre Bekri Mustafa stanbul’da do mu  (Himmetzade 1921: 3)

ve orada ya am  sürdürmü tür. O, ncili Çavu  gibi stanbul’a sonradan gelmemi tir.

              Bekri Mustafa, f kralar nda sarho lu uyla ön plana ç kt  için stanbul meyhaneleri

(3, 5, 6, 11, 16, 20, 22, 25, 29, 48, 60, 66, 74, 75, 76, 77, 85, 88, 90, 94, 101, 103, 107),

kralarda önemli bir yer tutar. Kumkap  meyhaneleri ve y ld  için bugün var olmayan

Bal kpazar  meyhaneleri f kralar n ço unlu unda yer al r. Bu yerler, Bekri Mustafa’n n

günlük u rak yeridir.
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              Saray ise ncili Çavu  f kralar ndaki gibi olmasa da Bekri Mustafa f kralar n dört

tanesinde mekân olarak kar za ç kar (1, 30, 70, 103). Çünkü f kralarda Bekri Mustafa IV.

Murat’ n nedimi olarak vas fland r. Ancak Bekri Mustafa; ncili Çavu  gibi sürekli sarayda

kalmaz, padi ah kendisini ça rd kça saraya gider. Ayr ca ncili’de oldu u gibi sarayda

kendine ait bir odas  yoktur. Sadece 106 numaral  f krada Bekri Mustafa IV. Murat’ n yerine

rk gün padi ah olma görevini yerine getirdi i için sarayda kal r.

              Saray n ve stanbul’un d nda Bursa (12, 23), Mudanya (12), zmit (94), Merzifon

(10), Sivas (96) gibi di er ehirler de Bekri Mustafa f kralar nda mekân olarak kar za

kar. Birkaç f krada ise ran (110), Ba dat (36) gibi yurt d ndaki mekânlardan söz edilir

veya olay bu yerlerde geçer. Bekri de ncili gibi f kralar nda yurt d na gitmi tir.

              Sonuç olarak f kra tiplerinin ya ad klar  yer ve ya amlar nda gördükleri yerler

kralar n mekân  olu turmaktad r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

NC  ÇAVU  VE BEKR  MUSTAFA FIKRALARININ TÜRK FIKRALARINA

ETK

Bu bölümde ncili Çavu  ve Bekri Mustafa f kralar  ile Türk dünyas nca tan nan

Nasreddin Hoca ve Bekta i f kralar ndaki benzer f kralar  inceledik. F kralardaki bu benzerlik,

yani f kra tiplerinin de mesi konusunda Saim Sakao lu, u tespitlerde bulunmu tur:

1. Sevilen bir nüktenin ba ka bir bölge tipine veya bölge halk na ba lanmas .

2. Ahmakl kla ilgili bir nüktenin, sevilmeyen, aralar nda çe itli konularda husumet

bulunan iki köy, köy-ilçe, vs.’nin biri taraf ndan di erinin halk na mâl edilmesi.

3. Geni  bölgede tan nmayan, dar bölge tipinin yeni çevreye veya ünlü bir ada

ba lanmas .

4. Tan nm  bir tipin dar bölge tipine ba lanmas .

5. Yabanc  bir tipin millî bir tipe, hatta bölge tipine ba lanmas .

6. Benzer hususiyetleri ta yan iki tipin yer de tirmesi (Sakao lu 1992: 16).

Biz de çal mam z s ras nda yukar daki tespitlerden yararland k. ncelememizin bu

sm nda ncili Çavu  ve Bekri Mustafa f kralar n birbirleriyle benzerlik gösterenlerinin

metinlerini, çal mam n “Metinler” bölümünde verdi imiz için bu bölüme almad k. Bu

kralar n sadece numaralar  ve adlar  belirttik.

1. ncili Çavu  ile Nasreddin Hoca F kralar n Birbirini Etkilemesi

ncili Çavu , f kra tipleri aras nda Nasreddin Hoca’dan sonra en çok tan nan f kra

tiplerinden biridir. Dünyaca ünlü Nasreddin Hoca ve ncili Çavu  f kra tiplerinin ad na

anlat lan f kralardan baz lar n benzer olmas  Türk halk n bu tipleri çok sevmesi ve

benimsemesi sonucudur diyebiliriz.

a/1. Hocayla Suba

Ak ehir’in suba

Ava â k bir adamd .

Toplanarak hoca, kad

Avdan bahsederler; taz ,

Köpek laf  eksilmezdi:

Herif ba ka ey bilmezdi!

Lâkin suba  çok hasis;

Kahve çubuk yok evinde.

Bir gün hocaya dedi: -Siz

Bana bir taz  verin de

Büyüteyim onu kendim

Hiç taz  beslememi tim.

Suba  bu!.. Ertesi gün

Hoca hemen köye gitti.
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Çobanlara büyük dü ün!.

Bir köpek sipari  etti.

Arad lar, tarad lar:

Geldi bir köpek, at kadar!

ri bir çoban köpe ini

Hoca sevinçle getirdi.

imdi suba  bir iyi

Sevinip gülecek! derdi.

Hoca çeker, köpek h rlar;

Yürüdüler ehre kadar.

Vurdu evin tokma

aklar ko up açt lar

Lâkin onun Çomak’

Görünce geri kaçt lar.

“Çomak: Bu köpe in ad !

Hoca dakika durmad

kt , Çomak’ yla girdi

Suba ’n n odas na.

Meclise bir selam verdi

Dedi av müptelâs na:

-Bo  geçirmeyin bu yaz ,

te size a’la taz !

Oradakiler n n

Bak yorlard  Hoca’ya..

-Bu latife hadden a n!

Dedi, ihtiyar Hoca’ya,

Gözü parlayan suba .

Hoca’n n yoktu tela !

-Bu tam bir çoban köpe i..

Hoca at ld : -Öyle ya!

Bu taz dan daha iyi,

Yiyecek laz m taz ya.

Bu evde yokken yiyecek.

Köpek taz ya dönecek!

 (Köprülü 2004: 128-129)
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a/2. Bu da Taz  Olur (46)

Yine ncili, padi ah n nedimi olmadan önce stanbul’da baz  devlet adamlar n ve

seçkin ki ilerin konaklar na devam eder ve onlardan hürmet görür. Firuz A a’y  en fazla

seven, onun akac ndan, haz rcevapl ndan pek memnun olup gece ve gündüz yan nda

bulundurmay  isteyen devletin ileri gelenlerinden biri vard r.

Bu adam, çok zengin olmakla birlikte gayet cimri olup emrinde bulunanlar daima
yar  tok yar  aç hayatlar  sürdürürler. ncili Çavu  da oraya geldikçe di er konaklarda
oldu u gibi nefis yemekler bulamaz. Bir pa a kona na lay k olmayan yemeklerle vakit
geçirmeye mecbur kal r.

Bir gün Pa a, ncili Çavu ’a der ki:
“Firuz A a! Birçok devlet adam  gibi ben de ara s ra ava ç kmak, av e lenceleri

tertip etmek istiyorum. Bunun için önce birçok taz  ve kopay elde etmek gerekiyor. Siz
daima d ar da dola z için sizin daha çok rastlama ihtimaliniz var. Bana güzel bir
taz  bulunuz.”

ncili Çavu , pa an n bu emrini mümkün oldu u kadar çabuk yerine getirece ine
söz verir. Bu vesile ile de pa aya bir ders vermeyi derhâl dü ünür. Ertesi gün gayet iri,
semiz bir çoban köpe i bularak kona a götürür. Hayvan  a da b rakarak yukar  ç p
pa an n yan na girer:

“Efendim! Emriniz gere ince pek güzel bir taz  bulup getirdim.”
“Pek memnun oldum. Aman unu göreyim, nerededir?”
“Efendim! A da b rakt m, emrederseniz buraya getireyim.”
“Hay r!... Biz a ya gider görürüz.”
Bunun üzerine pa a ve ncili Çavu  birlikte avluya inerler ve köpe i de oraya

getirirler. Fakat pa a, bu iri çoban köpe ini görünce:
“A a! Bu nas l taz ?”
“Pek güzel cins bir taz !”
“Can m, taz  böyle olmaz!”
“Ya nas l olur efendim?”
“Taz n bacaklar  ince, karn  içine çekilmi , vücudu zay f, burnu uzun olur. Bu ise

âdeta bir çoban köpe i!”
“Efendim bunda merak edecek bir ey yoktur. Bu köpek bir hafta evinizde kal rsa

emin olunuz ki o tarif etti inizden daha iyi bir taz  olur.”
ncili Çavu ’un bu cevab  üzerine pa a k zarsa da belli etmeyerek yukar  ç kar. Bir

daha ncili Çavu ’u kona a davet ettirmez (Af in 1988: 27-28; Tevfik 1918:  30-32).
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b/1. Neûzubillah

Bir sohbet s ras nda Timur Hoca’ya sorar;

“Hocam, sen bilgin adams n, bilirsin. Abbasi halifelerinin güzel güzel adlar

varm : Muvaffak-Billah, Mütevekkil-Alellah, Mutas m- Billah gibi. Ya ben de o ça da

ya asayd m bana ne ad verirlerdi acaba?”

Hoca bir Timur’a bakar, bir de Abbasi halifelerini dü ünür. Sonra da akl ndan

geçeni söyleyiverir;

“A sultan m, hiç üpheniz olmas n, size de ‘Neûzubillah’ ( Allah’a s z.)

derlerdi.” (Sakao lu 2005: 209)

b/2. Size de Neuzübillah Derlerdi! (86)

Bir gün II. Selim, ncili’yi ça r, ona:

– ncili, der, eski halifeler zaman nda bir âdet vard r. Halifelere müteassim billah,

mustekini billah ve saire gibi ünvanlar takarlard . E er bu âdet hâlâ devam etmi  olsayd ,

bana ne denirdi acaba?

ncili Çavu , II. Selim’i; II. Selim de ncili’yi pek sevmez. Bu sevmemezlik, II.

Selim’in ehzadeli i zaman nda ba lam r.

ncili, eline geçen bu f rsat  kaç rmaz:

– Efendimiz, e er size de (Billah)l  bir ünvan takmak icap etseydi; Neuzübillah

derlerdi.

II. Selim, bu güzel cevap üzerine çok k zsa da hiddetini ncili’ye belli etmemeyi
ba ar r (Sanerk  1943: 28).

Yine yabanc  bir tipin f kralar  milli bir tipe ba alanarak da anlat labilir. Araplar n
ünlü airi Ebu’n-Nuvas’ n nükteleri, ba ta Nasreddin Hoca olmak üzere, ncili Çavu ,
Bekta i gibi tan nm  f kra tiplerine de ba lanarak anlat lmaktad r (Sakao lu 1992: 20).
Ebu’n-Nuvas’ n hem Nasredddin Hoca’ya hem de ncili Çavu ’a ba lanarak anlat lan bir

kras  ve bu f kran n Nasreddin Hoca ile ncili Çavu ’a ba lanarak anlat lan varyantlar
öyledir:

c / 1. Onu Kad  Efendiye Sorunuz

Bir k za â k olan genç, k n babas n, sabaha kadar nehir suyunda kalma

teklifini kabul eder. Ancak bu i i ba ard  hâlde ko ulur. Genç hakk  aramak için

kad n huzuruna ç kar. Kad  Efendi gence o gece herhangi bir yerde k görüp
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görmedi ini sorar. Genç, da da bir k gördü ünü söyleyince onunla nd  kabul

edilerek, davay  kaybeder.

Genç, Ebu Nuvas’a giderek konuyu anlat r. O da bir ziyafet tertip ederek

Harunürre id’i de davet eder. Ancak yemek saati gelip geçti i hâlde ortada ne Ebu Nuvas

vard r, ne de yemek haz rl . Ebu Nuvas’  aramaya koyulurlar. O, iki yüksek a ac n tepe

dallar na bir kazan ba lam , alt na da zay f bir ate  yakm r. Harunürre id bunun ne

demek oldu unu sorunca Ebu Nuvas kad  göstererek cevab  onun verece ini söyler.

Konu anla nca hemen k  gence vererek dü ün kurarlar (Sakao lu-Alptekin

2009: 231).

c / 2. Uzaklardaki I k

Hoca’ya, bir k  mevsiminde, “Hoca derler, seninle bir bahse giri elim. Sen

kazan rsan, etlili, sütlülü, tatl  bir ziyâfet sana. Kaybedersen, art k sen bize bir ziyâfet

çekersin.”

Hoca râz  olur, “Ne üstüne tutu aca z bahse?” der.

“Bir gece derler, sabaha kadar ehir meydan nda ayakta duracaks n, nas l,

yapabilir misin?”

Hoca râz  olur. O gece sabaha dek ehir meydan nda durur, ili i, kemi i donar.

Sabahleyin bahse giri ti i dostlariyle bulu ur. Anlat rken, “Dondum, bittim, der. Her taraf

zifirî karanl k, ayaz, yaln z ilerde bir tek k vard .”

Hoca, bu sözü söyler söylemez, “Yok derler, bahsi kaybettin; sen o kla

nm nd r.”

Hoca, “Yahu, tâ kar daki kla adam r m ?” derse de dinletemez, ziyâfet de

ziyâfet diye tuttururlar. Hoca, “Peki der, bu ak am gelin.”

Ak am, hepsi Hoca’n n evine gelirler, konu ulur, görü ülür, vakit yats ya yakla r,

fakat ortaya ne yemek sinisi ç kar, ne de bir dilim ekmek. Nihayet dayanamazlar.

“Yahu derler, hani yemek?”

Hoca, “Dur bakay m, kaynad  m ?” deyip ç kar. Ç kar amma bir saat olur o da

görünmez. “Bize galiba bir oyun oynad , ne yap yor bakal m.” diye kalkarlar, evi ararlar,

yok. Bahçeye ç karlar, bir de ne görsünlür, Hoca, bir a aca koca bir kazan asm , alt na

da bir mum yakm , ba na geçmi  oturmu .

“Hoca, bu ne?” derler.

“Su kaynas nda der, içine pirinç at p çorba yapaca m size.”
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“Yahu derler, hiç bu kör kandille su mu kaynar?”

“Neden kaynamas n der Hoca, tâ uzaktaki bir kla adam r da bir mumla

kazan kaynamaz m ?” (Sakao lu-Alptekin 2009: 231-232)

c/3. Onu Hâkim Efendiye Sor (49)

Zaman n padi ah , ncili Çavu ’u özel bir görev ile eyalet valilerinden birinin

yan na gönderir.

   ncili, gitti i ehirde görevini yapt  s rada bir genç gelerek bir istekte

bulunaca  söyler ve Çavu ’un yan na girer. Hâl ve tavr ndan pek fakir oldu u anla lan

bu gencin, bir hizmet veya para yard  istemek üzere geldi ini zanneden ncili Çavu :

“Ne istiyorsun o lum?” diye sorar ve genç de:

“Efendim, müsaade ederseniz ba ma gelen bir olay  anlatay m. Bana yap lan

haks zl  dinleyiniz!” der ve sonra da ba ndan geçen maceray  anlatmaya ba lar:

“Efendim, bendeniz bundan bir ay önce bir tesadüf eseri bu memleketin tan nm

esnaflar ndan Ahmet Efendi’nin k  gördüm ve ona â k oldum. K n babas  çok zengin,

ben ise fakir oldu umdan evlenmek için bu k  istemeye cesaret edemedim. Fakat a n

iddeti, en sonunda k n babas na evlenmek için beni ba vurmaya mecbur etti.

Ahmet Efendi’nin kona na giderek huzuruna ç kt m ve durumumu anlatarak

Allah’ n emriyle k yla evlenmek istedi imi söyledim ve k  istedim.

Ahmet Efendi, beni zannetti im gibi hemen huzurundan kovmay p tebessümle dedi

ki: “Pekâlâ o lum!... K  senden iyisine verecek de ilim. Ancak benim bir sözüm

vard r. E er onu yerine getirirsen ba üstüne!”

Bu sözü i itince ne kadar memnun oldu umu tarif edemem. Hemen: “Efendim,

sözünüz neyse söyleyiniz. Her ne olursa olsun yapar m!...” dedim.

Bunun üzerine adam: “Bizim ehrin kenar ndan geçen nehre ak am gidip de

sabaha kadar suyun içinde beklersen ertesi günü k  sana veririm!...” dedi.

Havan n so uk ve mevsimin k  sonu olmas na ra men hemen nehrin kenar na

giderek soyundum. Bo az ma kadar suya girerek sabaha kadar durdum. Sabah olunca

p Ahmet Efendi’ye geldim. art  yerine getirdi im için sözünü yerine getirmesini

istedim.

 Zaten o adam, gece belli aralarla adam gönderip benim nehrin içinde olup

olmad  yoklatm  oldu undan bana bir cevap veremedi.
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“Haydi uradan, def ol!... Sen benim k  alabilecek bir adam de ilsin.” diyerek

beni huzurundan kovdu. O zaman nehir meselesini bir bahane olarak ortaya sürmü ,

benim yapamayaca  zannederek bu ekilde benden kurtulmay  istemi  oldu unu

anlad m.”

Bunun üzerine hâkim efendiye müracaat ederek onu dava ettim. Hâkim, Ahmet

Efendi’yi ça p benim yan mda sordu. O da durumu oldu u gibi anlatt . Art k hükmetmek

zaman  gelmi ti. Hâkim Efendi, bana hitaben: “O lum nehirde sabaha kadar durmu

oldu unu anlad m. Ancak o müddet zarf nda uzaktan yak ndan bir ate  veya k gördün

mü?” diye sordu. Ben de: “Efendim, hiçbir ey görmedim!... Yaln z u kar ki da n

tepesinde çobanlar n yakm  olduklar  ate i gördüm” cevab  verince Hâkim Efendi

tebessüm ederek: “Sen art  yerine getirememi sin. Çünkü da n tepesinden gördü ün

ate e bakarak gözünle nm n, bundan dolay  k  istemeye hakk n yoktur” dedi ve

Ahmet Efendi taraf  hakl  ç kard , beni ma dur etti. te efendim, bu haks zl n

çözülmesi için size ba vurdum.

Gencin bu hikâyesi üzerine ncili, biraz dü ündükten sonra:

“O lum, sen merak etme! Ben Allah’ n izniyle bu i i halleder ve sana sevdi in k

al veririm.” diyerek söz verir ve genç de memnun olarak ç p gider. Ertesi gün ncili,

valinin yan na giderek ehrin civar ndaki bahçelerden birinde ilkbahar münasebetiyle bir

ziyafet tertip etmek istedi ini söyler. Vali ile hâkim efendi’yi ve vilayetin önde gelenlerini

de davet eder. Ziyafet günü davetin yap ld  bahçeye hal lar, minderler vesaire malzeme

getirilir. Biraz sonra da vali ile di er davetliler gelirler; fakat ncili meydanda görünmez.

Bir müddet gözetilir. Pa an n karn  ac r. Ortada yeme e dair bir ey görünmez. Bunun

üzerine pa a, sorar:

ncili Çavu  ortada yok. Acaba nerdedir?”

Hizmetkârlar, onun nerde oldu unu bilmediklerini söylerler. Bunun üzerine pa a:

“Bak p aray z!.. Nerde ise bulunuz!” emrini verir. Bahçenin he taraf na da lan

hizmetkârlar ncili’yi gayet garip bir surette yemek pi irmekle me gul görerek valiye haber

verirler ve bizzat gelip görmesini isterler. Vali; hâkim ve di er davetlilerle ncili’nin

yan na gider. Bir de ne görsün: ncili iki kavak a ac n tepelerinden ba lanm  bir ipe,

bir kazan asm . A açlar n alt na da biraz çer çöp koyarak tutu turmu .

Vali, bunu görünce kahkaha ile gülerek:

“A a, bu hâl ne?”

“Efendim, yemek pi iriyorum!..”
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“Hiç böyle ey mi olur?”

“Niçin olmas n? te yukar daki kazanda kuzu var. Burada da ate  yan yor. imdi

pi er!..”

“Fakat buradaki ate  ta a ac n tepesindeki kazan r m ?”

“Efendim, bunu yan zdaki Hâkim Efendi’ye sorunuz, cevab  onlar versinler.”

Vali, hâkimin yüzüne bakar ve hâkim de p kalm r. Bunun üzerine ncili,

gence yap lan haks zl  tüm ayr nt lar yla anlatarak hâkim efendinin kar ki da da

görünen bir ate ten nd na dair hüküm verdi ini haber verir ve der ki:

“Pa a Hazretleri! Bo az na kadar nehrin içinde duran bir adam n, kar  da daki

ate ten nmas  mümkün olur da, a ac n tepesindeki kazan, alt ndaki ate ten niçin

nmas n?”

Bunun üzerine vali, hâkimi bu haks z hükümden dolay  uyar r. Ahmet Efendi’ye

hiçbir art ko madan k  gence vermesini emreder. ncili de dü ünde haz r bulunmu tur

(Af in 1988: 33-36; Tevfik 1918:  37-41).

2. ncili Çavu  ile Bekta i F kralar n Birbirini Etkilemesi

Belli bir zümreyi temsil eden; ancak zamanla toplum taraf ndan benimsenip sevilen

bir f kra tipi hâline gelen Bekta i f kra tipini Dursun Y ld m “Türk toplumunda dinî inanç

ve kanaatleri ve dolay yla dünya görü ü bak ndan da sünnî Müslümanlardan farkl  bir

zümreyi zihniyet ve davran  bak ndan temsil eden bir f kra tipidir.” (Y ld m 1999: 29)

eklinde tan mlar. Y ld m’ n tan mlad  Bekta i tipi ile ncili Çavu  f kralar  benzerlik

göstermektedir.

a/1. Ondan Al Ötekine Ver

Bekta i fukaras ndan biri paras z ve aç oldu u halde bir f n önünde duruyor,

orada zuhurat bekliyor imi . Ekmek alanlardan biri merkuma bir okka ekmek bedeli olmak

üzere bir kuru  vermekle baba eyvallah  bast rd ktan sonra f na girip yirmi paral k ekmek

alm  ve kuru u tezgâhtara vermi . Tezgâhtar yirmi paray  iade etmedi inden baba;

“Hani ya evlat, bizim kuru un artan ?” demi  ise de tezgâhtar;

“Verdim ya, daha ne istiyorsun?” cevab  vermekle verdin, vermedin münaazas

ba lam . Nihayet Bekta i, f nc dan paran n üst taraf  alamayaca  anlayarak ve;

“Haram olsun” deyip geçmi , kar daki bakkal dükkân na girerek;
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“Bakkal uradan yirmi paral k past rma ver!” demi . Bakkal bir kâ da sar p

verdi i past rmay  al nca yürümeye ba lamakla bakkal ba rarak;

“Hani ya baba yirmilik?” dedikte Bekta i;

“Verdim ya ayol, ne istiyorsun?” cevab  vererek yoluna devam etmi . Biraz

gittikten sonra kendi kendine dü ünerek demi ;

“Ya rabbi! Sen de biliyorsun ki f nc  benim yirmili i yuttu. Ben de bakkal n

yirmili ini yuttum. Sen kadirsin, f nc dan al, bakkala ver. Günah  bana olmas n.” demi

(Y ld m 1999: 79).

a/2. Ondan Al, Ötekine Ver! (74)

ncili Çavu , memleketten stanbul’a yeni geldi i s ralarda bir müddet bo ta kal r

ve getirdi i birkaç kuru u da harcay p zor duruma dü er.

Son günlerde yan nda ancak iki üç akçelik bir tek sikke kal r. O günü de bununla

savmak zorundad r.

Bir bakkal dükkân na gidip bir akçelik peynir al r, iki akçelik sikkeyi verir. Bakkal

paray  çekmecesine atarak di er bir i le me gul olmaya ba lay nca ncili sorar:

“Üste bir akçeyi vermedin!”

“Ne demek? Verdim ya!..”

“Vermedin, vermi  olsan ister miyim?”

“Verdim. Sen unutmu sun!”

“Dostum, emin ol ki vermedin!”

“Art k çok oluyorsun, verdim. Bu vesile ile peyniri bedava m  almak istiyorsun?”

ncili, bakkaldan paray  alamayaca  anlad ktan sonra “Lâ havle!” diyerek

oradan kar daki f na gider ve:

uradan bir akçelik ekmek ver.” der. Ekme i al nca yürür. F nc  paray

vermedi ini görerek ncili’nin arkas ndan ba r:

“Hey arkada ! Hani ya ekmek paras !” ncili dönüp hiddetle:

“Verdim ya, kaç kere para verece im!”

“Can m, vermedin.”

“Sen unutmu sun, ekme i istedi im vakit paray  verdim.”

ncili yoluna devam ederek oradan savu ur. Epeyce uzakla ktan sonra der ki:

“Yarabbi sen bilirsin ki, bakkal benden bir akçe fazla ald . Ekmekçi de paras  hiç

almad . Art k ahirette sen bakkaldan al, ekmekçiye ver. Ben de hakk  kalmas n.” (Af in

1988: 105; Tevfik 1918: 115-116)
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b/1. Bir Bekta î yelken gemisine binip giderken birden bire f rt na zuhur etmekle

gemi dal p ç kma a, Bekta î de fena halde korkma a ba lar. Yolculardan biri yan na

sokulup “Dedem! Korkma, Allah kerimdir!” deyince Bekta î: “Ben de onun için

korkuyorum ya, kemâl-i kereminden bal klara ziyafet verebilir.” (Y ld m 1999: 77)

b/2. Tanr  Büyük Amma... (28)

ncili Çavu , Bursa’dan dönerken Mudanya’da Uluda ’dan kar getiren saray

kay klar ndan birine biner. Yolda lodos artar. Nispeten küçük olan bu kay  dalgalar

üzerinde ceviz kabu u gibi sallanmaya ba lar.

ncili Çavu  endi elenir, kaptana denizin sakinle ip sakinle meyece ini sorar.

Kaptan:

“Elem çekmeyin karde im! Tanr  büyüktür!”

ncili Çavu , güler:

“Belli! Ama u kay k küçük!” ( aka Ne riyat  1944: 56)

3. Bekri Mustafa ile Nasreddin Hoca F kralar n Birbirini Etkilemesi

Nasreddin Hoca, halk n zalim Timur kar ndaki hiç korkmayan sesidir.

Sakao lu-Alptekin’in “Nasreddin Hoca” adl  eserlerinde bu konuya öyle de inilmi tir:

“…Gerçekten Timur gitti i yere zulmetmi tir, bu arada Anadolu da bu zulümden nasibini

fazlas yla alm r. Zulmün d nda 103 y ll k Osmanl  Devleti de da lma noktas na

gelmi tir. Bütün bunlar hesaba kat ld nda psikolojik sava ta Timur’la Nasreddin Hoca

kar  kar ya getirilmekte ve Timur mücadeleyi kaybetmektedir.”(Sakao lu-Alptekin 2009:

217). Bekri Mustafa da getirdi i yasaklarla bilinen IV. Murat’la an lan bir f kra tipidir

(1623-1640). Türk halk  nas l Nasreddin Hoca’y  zalim Timur’un kar na getirdiyse, IV.

Murat’ n kat  yasaklar na ve ac mas z cezalar na kar  da Bekri Mustafa’y  getirmi tir.

Halk ve sarho  tak , IV. Murat’ n kar nda Bekri Mustafa’n n ki ili inde konu abilmi

ve bu yasaklara kar  koyabilmi tir. Her iki f kra kahraman n bu noktada f kralar n

birbirine benzemesi ihtimali oldu unu dü ünüyoruz. Türk halk  bu f kralar  anlat rken

Nasreddin Hoca’n n yerine Bekri Mustafa’y ; Bekri Mustafa’n n yerine de Nasreddin

Hoca’y  getirmi tir diyebiliriz. Bu tespitimize örnek olabilecek f kralar a daki gibidir:
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a/1. Yüzme Ö renmeye

Nasreddin Hoca ile Timur bir araya gelince daima sohbet ederler. Hoca da

sohbet s ras nda s k s k Timur’u çok sevdi ini söyler.

Günün birinde yine bir sohbet an nda Timur;

“Hocam, beni çok sevdi ini, hatta benim için can  bile vermekten

çekinmeyece ini söylersin.”

“Elbette sultan m, bundan üphen mi var?”

“Hocam, öyleyse haydi ispat et.”

Timur, yan ndakilere a daki havuzu göstererek, Nasreddin Hoca’n n havuza

atlamas  istemektedir.

Nasreddin Hoca emri ald  gibi kalkar ve kap ya do ru yönelir. Hocan n

kaçaca  sanan Timur;

“Hocam, hay rd r, nereye gidiyorsun, yoksa kaç yor musun?” deyince Nasreddin

Hoca:

“Ne kaçmas  Sultan m, elbette yüzme ö renmeye.” deyiverir (Sakao lu-Alptekin

2009: 222-223).

a/2. Hay r Ya Da Evet (1)

Bekri Mustafa, IV. Murat’ n nedimi olur. Birkaç gün sonra padi ah kendisini

yan na ça rtarak sorar:

“ Sana ne emredersem yapacak m n?”

Bekri, e ilerek cevap verir:

“Ona ne üphe devletlüm?”

Bunun üzerine padi ah, saray n denize bakan pencerelerinden birini göstererek

sorar:

“Peki! Mesela u pencereden kendini denize at desem, yapar m n?”

Bekri Mustafa, cevap vermez. Kap ya do ru yürür. IV. Murat ba r:

“Cevap vermeden nereye gidiyorsun?”

Bekri, gülümseyerek kar k verir:

radenizle, evet ya da hay r demeden önce gidip yüzme ö renece im!”

(Tokmakç lu 1983: 35-36)
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4. Bekri Mustafa ile Bekta i F kralar n Birbirini Etkilemesi

Her iki f kra tipinin de sarho  olmalar  ve bu sarho  ki iliklerinin f kralar na konu

olmas  Bekri Mustafa ve Bekta i f kralar n birbirinden etkilenmesine neden olabilir. Bu

konuda Boratav u görü tedir: “Bekta i f kralar yla Bekri Mustafa üzerine anlat lanlar n

bu halk tiplerinden birine ya da ötekine mal edilmesinin bir nedeni Bekta îlerin slâm

dinindeki içki yasa na boyun e meme tutumlar nda Bekri Mustafa’n n davran lar yla

birle meleridir.” (Boratav 1999: 88) Sakao lu da her iki tipin benzer özellikler

göstermeleri bak ndan birbiriyle yer de tirebilece ini öyle belirtir: “Hususiyetleri

aç ndan benzerlik gösteren iki veya daha fazla f kra-tipi kolayl kla yer de tirebilir.

Bekta i, sarho lu u aç ndan Bekri Mustafa ile veya ba ka bir sarho la yer de tirebilir.

Bu tür yer de tirmelerde her zaman ortak bir hususiyet aranmayabilir; bazen ayn  hadise

iki f kra-tip taraf ndan benzer hareketle cevapland labilir.” (Sakao lu 1992: 22) Hem

Bekta i hem de Bekri Mustafa ad na ba lanarak anlat lan f kralar unlard r:

a/1. Buyurun Cenaze Namaz na!

çkinin iddetle memnu oldu u bir zamanda, gizli meyhanelerden birinde

demlenen Bekta i, sal n sal na giderken birden bire a ina bir çehre ile kar la . Hemen

teklifsizce elini o çehre sahibinin omzuna koyarak, sorma a ba lam .

man m, seni iyice gözüm yor. Acaba nerede gördüm, Fenerdeki Çardakl

meyhanede mi?”

“Hay r!”

“Öyleyse, Tavukpazar ’ndaki Küplü’de.”

“Hay r!”

“Eh, o halde mutlaka Uzunodalar’da.”

“Hay r!”

“Allah Allah… Bari söyle de meraktan kurtulay m.”

“Herhalde sen beni selaml k etti in zaman görmü  olacaks n.”

Bekta i kar ndaki adam n padi ah oldu unu anlam . Art k söyleyecek söz

bulamam . Hemen oraya s rtüstü yatarak;

“Ey ahali… Ben kal  de tiriyorum, buyurun cenaze namaz na!” diye ba rm

(Y ld m 1999: 127-128).



223

a/2. Buyurun Cenaze Namaz na!

Sultan Murat, bir gün k k de tirerek dola rken Bekri Mustafa’n n demlendi i

yere gelir. O da oturup sohbete ve onlarla beraber içmeye ba lar. Bekri, bir ara yeni

gelene sorar:

“Ho  geldin a a, ad  ba lar m n?”

“Ho  bulduk! Ad m Murat, ya senin ad n ne?”

“Bana ad yla san yla Bekri Mustafa derler! Sana kim derler?”

“Bana da Sultan Murat derler!” deyince Bekri’nin a ndan gayri ihtiyari u

sözler dökülüverir:

“Buyurun cenaze namaz na!..”

Padi ah, bu samimi davran  ve nükteli söz üzerine gülmeye ba lay p Bekri’yi

affeder (Seratl  2004: 197).

b/1. Dayan Allah’ m, Tam Zengin Olacak Zaman!

Bekta i babalar ndan birisi gemiye binmi  giderken bir f rt na kopmu . Gemide

bulunanlar ellerini gö e açarak duaya ba lam lar. Kimisi evliyalara mum adar, kimisi

kurban adar, kimisi de yüz alt n, bir çiftlik vakfedece ini söylermi . Bu hali so ukkanl kla

seyreden Bekta i;

“Dayan Allah’ m, tam zengin olacak zaman!” demi (Y ld m 1999: 234).

b/2. Dayan Allah’ m! (12)

Bekri Mustafa, bir gün Bursa’ya gider. Orada epeyce kal p oran n güzel

havas ndan ve ifal  sular ndan yararlan r. Daha sonra Mudanya yoluyla stanbul’a

dönmeye karar verir. Birkaç yolcu ile beraber yelkenli bir gemiye biner.

Gemi, Mudanya’dan biraz aç ld ktan sonra hava birdenbire de ir. Deniz

co tukça co ar. Öyle ki gemi suyun üstünde âdeta bir ceviz kabu u gibi sallanmaya ba lar.

Gemideki yolcular tela lan rlar. Ço u tüccar olan yolculardan baz lar  ellerini

havaya kald p:

“Allah’ m! Bu f rt nadan sa  salim kurtulursak sana bir koyun kurban edece im.”

 Kimisi:

“ Ey yüce Tanr m, e er stanbul’a sa  kavu ursam aht m olsun, fukaralara bir

teneke zeytinya  da taca m.”

Kimisi de:
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“Bu f rt nay  atlat rsak, zavall  fakirlere servetimin yar  ba layaca m!”

der.

Zengin tüccarlar n, bu adaklar  i iten Bekri Mustafa ellerini havaya kald p:

“Allah’ m! Dayan, tüccarlar k ! Tam al veri  zaman r. F rt nay  dindirme

de adaklar ço als n. Bizim gibi fakir fukara da bundan yararlans n...” diye dua eder

(Yurdatap 1942: 22-23).

c/1. Kafam Olsa ki Sarho un Aras na Girer miydim?

Canlardan biri bir meyhanede demleniyormu . Nas lsa iki delikanl  kavgaya

tutu mu lar. O da bunlar  ay rmak için araya girmi . Sarho lardan birinin f rlatt  kadeh

ba na rast gelerek yaralanm . Etraftakiler;

“Baba efendi, kafana bir zarar oldu mu?” diye sorunca Baba u cevab  vermi ;

“Kafam yok ki zarar olsun. Kafam olsayd  iki sarho un aras na girer miydim?”

(Y ld m 1999: 187)

c/2. Hakl  Bir tiraf (48)

Bekri, bir gün Bal kpazar  Meyhaneleri’nden birinde içmektedir. Birdenbire, fazla

kaç rd klar  için ne yapt klar  bilmeyen iki sulu sarho  aras nda hiç yoktan kavga ç kar.

Bekri, hemen aya a kalkarak aralar na girer. Bu s rada kavgac  sarho lardan birinin

att  tabak Bekri’nin ba na gelir. Bunu gören meyhaneci, hemen Bekri’nin yan na ko ar:

“Aman Bekri, beynine bir ey oldu mu aslan m?”

Bekri Mustafa, u kar  verir:

“Zaten beynim yok ki! Olsayd u iki sarho un aras na hiç girer miydim?” (Koz

1983: 27).

d/1. Ya nenin Deli ini Büyütür Ya Deveyi Küçültür

Bekta i dervi lerinden birine;

“Erenler! Cenab  Hak her eye kadirdir, dersiniz; bir diki  i nesinin gözünden bir

deveyi geçirebilir mi?” demi ler. Bekta i;

“V r v r” der.

“Nas l?” diye sorulunca da;

“Ya diki  i nesinin gözünü büyütür, ya deveyi küçültür, geçirir.” demi (Y ld m

1999: 77).



225

d/2. V r V r Geçirir (76)

Bir gün iki ki i Bekri Mustafa’n n itikad ndan bahse tutu urlar. Biri Bekri’nin

ayya n zay f itikad ndan ileri geldi ini iddia etti i hâlde; di eri her ne kadar gece ve

gündüz arap içse de onun itikad n pek sa lam oldu unu ileri sürer. Hatta onun çok

hocalardan daha sa lam itikad  oldu unu söyler ve bunu ispat edece ini anlat r.

Her ikisi de iddialar nda srar ettiklerinden ispatlamaya karar verirler. Do ruca

bir medreseye giderek bir Hoca Efendi’ye müracaat ederler. Selamdan sonra derler ki:

“Hoca Efendi Cenab hakk’ n bütün dünyay  i nenin deli inden geçirmeye kadir

oldu u üphesizdir de il mi?”

“Hay!  Hay!”

“Fakat merak etti imiz ve karars z oldu umuz bir mesele var, onu sizden sormaya

geldik.”

“O mesele ne imi ?”

“Acaba Cenab hak dünyay  i nenin deli inden geçirmek için dünyay  m  küçültür

deli i mi büyütür?”

Bu soruya ran Hoca Efendi cevap için kitaba müracaat etmek gerekti ini

söyler.

Oradan ç kan bu iki ki i Bekri Mustafa’y  bulmak üzere Kumkap ’daki Agop’un

Meyhanesi’ne giderler. Bekri Mustafa, orada bir kö ede kurulmu  zevk ve sefa ile me gul

bulunmaktad r. Bunun yan na yakla arak selam verir ve otururlar. “Bekri” iki misafirin

sebebi ziyaretini sorunca biri der ki:

“Bir üphemiz var onu size sormaya geldik.”

“Sorun bakal m.”

“Cenab hak dünyay  i ne deli inden geçirmeye kadirdir, de il mi?”

“Âmennâ!  Kadirdir.”

“O hâlde acaba nas l yapar, dünyay  m  küçültür i nenin deli ini mi büyütür?”

“Ne dünyay  küçültür, ne de i nenin deli ini büyütür. V r v r v r v r…”

Bekri bu v r v  uzatt kça uzat r. Misafirler kalk p meyhaneden ç karlarsa da

Bekri hâlâ v r v r demeye devam eder.

Bu tecrübe ile Mustafa’n n itikad n sa lam oldu unu iddia eden ki i bahsi

kazan r (Himmetzade 1927: 16-17).
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e/1. Yukar da “b. ncili Çavu  ile Bekta i F kralar n Birbirini Etkilemesi”

bölümünde Bekta i’ye ait olan ads z f kra metnini burada tekrar vermedik. Bu f kran n

Bekri Mustafa f kralar ndaki benzeri öyledir:

e/2. Allah Büyük Ama Tekne Küçük (21)

Bekri, bir gün adadan dönmektedir. Hava birdenbire bozar, f rt na ç kar. F rt na

yeri gö ü birbirine katmaya ba lar. Vapur sal ncak gibi sallan r. Dalgalar geminin

üzerinden atlamaya ba lar. Bekri bu hengâme içinde esini ba na diken bir Bekta i’ye:

“Yahu bu f rt nadan hâlimiz ne olacak?”

Bekta i’nin “Allah büyüktür!” demesi üzerine Bekri:

“Anlad k birader Allah büyük; ama tekne küçük!..” diye cevap verir (Derin   1965:

18).
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5. ncili Çavu  ile Bekri Mustafa F kralar n Birbirini Etkilemesi

Bekri Mustafa ve ncili Çavu ’un ayn  yüzy llarda ya amalar , tan nm ahsiyetler

ve dönemin padi ah na yak n olmalar  hatta padi ah n nedimli ini yapmalar  bak ndan

kralar n kar labilece i görü ündeyiz. Türk halk  her iki f kra tipini de çok sevmi  ve

benimsemi tir. F kra türünün halk aras nda sözlü olarak aktar ld  da göz önüne al rsak;

kra tiplerimizin f kralar n birbirine ba  olarak anlat lmas  muhtemeldir diyebiliriz.

Nitekim ncili Çavu  ve Bekri Mustafa f kralar  aras nda her iki tip için de anlat lan benzer

hatta ayn  f kralara rastlamaktay z. Çal mam zda inceledi imiz her iki f kra tipine

ba lanarak anlat lan benzer f kralar ve numaralar  a da verilmi tir. Birinci s radakiler

ncili Çavu ’a; ikinci s radakiler Bekri Mustafa’ya ait f kralard r ve parantez içindeki

numaralar da çal mam zda inceledi imiz f kra numaralar r.

a/1. Kabak Saz  Meselesi (63)

a/2. K zlar A as  Meselesi (89)

b/1. Kalk uradan Def Ol! (78)

b/2. Kalk Def Ol uradan! (91)

c/1. Kavuk Kaçt  (57)

c/2. Aman Çocuk S  Tut (79)

d/1. Pe in Namaz (27)

d/2. Ben de Pe in Veriyorum (84)

e/1. Zahmetsiz Maa  (2)

e/2. Dalkavuk (38)
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BE NC  BÖLÜM

MET NLER ÜZER NE

Çal mam n bu bölümünde yer verdi imiz metinleri ara rmam z s ras nda

ula abildi imiz sözlü ve yaz  kaynaklardan derledik.

A. ncili Çavu  F kralar  ile lgili Kaynaklar

Öncelikle ncili Çavu  f kralar  ilk defa derleyip yay nlayan Süleyman Tevfik’in

ncili Çavu  adl  eserindeki – ki bu eserin ara rmalar z s ras nda pek çok ara n

çal mas na kaynakl k etti ini gördük. -f kralar  esas ald k. Çal mam zda Tevfik’in 52

kras na yer verdik. Tevfik’ten ba ka Sanerk, C.B. (Cahit Balç k), Koz, Seratl  ve

Tokmakç lu’nun çal malar ndaki ve çe itli yay nevleri taraf ndan yay nlanan

kitaplardaki f kralara da yer verdik. Burada adlar  verdi imiz ara lar n ve

yay nevlerinin yay nlad  f kralar  çal mam zda yer vermemizin nedeni, f kralar n sadece

bu kaynaklarda bulunmas  ya da bu kaynaklardaki f kralar n di er kaynaklardakilere göre

dillerinin daha sade ve f kra özelliklerine uygun olmas r. Ayr ca müstehcen f kralara

çal mam zda yer vermedik. Üzerinde çal z f kralar  ald z kaynaklar n tam

künyesi, bu kaynaklardan toplam kaç f kra al nd  ve f kralar n çal mam zdaki

numaralar  a da u ekilde verilmi tir:

1. Af in, Ruhsar (hzl.) (1998), ncili Çavu , stanbul. (Yay nlanmam  Bitirme

Tezi)

Bu çal ma Süleyman Tevfik’in ncili Çavu  adl  eserinin çevirisi ve bu çevirinin

incelemesi eklindedir. Biz Süleyman Tevfik’in 1918 y nda yay nlad  eserden de bu

bitirme tezinden de yararland k.

2. C.B. (Balç k, Cahit) (drl.) (1960a), ncili Çavu ’un Güzel Resimli Lâtifeleri I,

stanbul.

ki f kra al nm r. Bu f kralar 11 ve 29 numaral  f kralard r.

3. C.B. (Balç k, Cahit) (drl.) (1960b), ncili Çavu ’un Güzel Resimli Lâtifeleri II

(d  kapakta, ncili Çavu ’un Güzel ve Resimli Lâtifeleri), stanbul.

Sadece bir f kra, 30 numaral  f kra al nm r.

4. Koz, M. Sabri (drl.) (1983), En Güzel Bekri Mustafa ve ncili Çavu  F kralar ,

stanbul

ki f kra al nm r: (12, 37)



229

5. Koz, M. Sabri (1995), “Nasreddin Hoca, Bekri Mustafa ve ncili Çavu

kralar yla Baz  Tarihsel F kra Tipleri htiva Eden Bir Yazma “Letâif” Mecmuas ”, T.C.

Kültür Bakanl pekyolu Ululararas  Halk Edebiyat  Sempozyumu Bildirileri / 01-07

Temmuz 1993 Ankara, Ankara, 333-345.

ki f kra al nm r: (17, 18).

6. Çe it Kitabevi (1965), ncili Çavu  (Resimli Hikâyeleri), stanbul.

Dört f kra al nm r. Bunlar (31, 32, 33, 34) numaral  f kralard r.

7. Sanerk, N. (1943), ncili Çavu ’un En Güzel F kra ve Hikâyeleri, stanbul.

Bu eserden çal mam za sekiz f kra al nm r. Bu f kralar (4, 6, 7, 9, 84, 85, 86, 87)

numaral  f kralard r.

8. Seratl , Tahir Galip (hzl.) (2004), Mizah n Üç Üstas  Nasreddin Hoca- ncili

Çavu -Bekri Mustafa, stanbul.

Be  f kra al nm r. Bu f kralar unlard r: (14, 15, 16, 19, 20).

9. Süleyman Tevfik (1918), ncili Çavu , stanbul.

Bu eserden 52 f kraya yer verdik. Bu f kralar n çal mam zdaki numaralar öyledir:

(1, 2, 3, 5, 8, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,

82, 83).

10. aka Ne riyat  (1944), ncili Çavu , stanbul.

Dokuz f kra al nm r. Bu f kralar n numaralar öyledir: (10, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28).

11. Tokmakç lu, Erdo an (hzl.) (1983a), ncili Çavu , stanbul.

Bir f kra al nm r: (35).

12. Tokmakç lu, Erdo an (2001), En Güzel F kralar yla ncili Çavu , stanbul.

Bir f kra al nm r: (36).
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B. Bekri Mustafa F kralar  ile lgili Kaynaklar

Bekri Mustafa f kralar nda ise Himmetzade’nin Bekri Mustafa adl  eseri bu alanda

yay nlanan ilk eser oldu u ve yap lan di er çal malara kaynakl k etti i için biz de

çal mam zda öncelikle bu eserdeki f kralar  günümüz Türkçesine çevirerek

transkriptsiyonlu olarak yer verdik. Ula abildi imiz di er kaynaklardan Himmetzade’nin

eserinde olmayan,  sade bir dille yaz lm , daha çok f kra niteli ine yak n metinleri

ayr rarak- ki ayn  f kra metni birçok kaynakta yer al yordu- seçtik. Himmetzade’nin

eserindeki f kralar n d nda f kralar ndan yararland z ara lar ve eserleri; bizim

çal mam za ald z f kralar ve numaralar  ise öyledir:

1. Atalay, Ümit Besim (1968), Çe itli Halk F kralar  ve Deyimleri, Ankara.

Sadece 63 numaral  f kra al nm r.

2. Derin, Hasan Hüseyin (1965), Bekri Mustafa F kralar , stanbul.

On yedi f kra al nm r. Bu f kralar unlard r: (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)

3. Himmetzade (1927), Bekri Mustafa (Matbu Eser, 3. Bas m), stanbul.

Bu eserdeki f kralar n tamam  taraf zdan günümüz Türkçesine çevrilmi ,

transkirptsiyonlu olarak Bekri Mustafa f kralar  ile ilgili f kra metinleri k sm nda

verilmi tir. Ad  geçen eserden toplam 48 f kra al nm r. Bu f kralar n numaralar öyledir:

(64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 110, 111).

4. Koz, M. Sabri (drl.) (1983), En Güzel Bekri Mustafa ve ncili Çavu  F kralar ,

stanbul.

On sekiz f kra al nm r. Bu f kralar unlard r: (2, 3, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60)

5. Seratl , Tahir Galip (hzl.) (2004), Mizah n Üç Üstas  Nasreddin Hoca- ncili

Çavu -Bekri Mustafa, stanbul.

Bir f kra al nm r: (62).

6. Tokmakç lu, Erdo an (hzl.) (1983b), Bekri Mustafa, stanbul.

Toplam 13 f kra al nm r. Bu f kralar n numaralar öyledir: (1, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44)

7. Yalç n, Ayhan (1985), Bekri Mustafa F kralar , stanbul.
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Bir f kra al nm r: (61).

8. Yurdatap, Selâmi Münir (1942), Bekri Mustafa’n n Lâtifeleri, stanbul.

On bir f kra al nm r. Bu f kralar (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) numaral

kralard r.

C. Çal mam zda Yararland z Sözlü Kaynaklar

Çal mam zda iki kaynak ah stan yararland k. Bu ki iler unlard r:

1. Ali Do an,

2. brahim Çulluko lu,

D. Çal mam zda F kralar  Almad z Kaynaklar

Yukar da da belirtti imiz gibi üzerinde çal z ncili Çavu  ve Bekri Mustafa

kralar  seçerken f kralar n bu alanda yap lm  olan ilk çal malarda bulunmas na,

kralar n diline, f kra özelli ine uygun olup olmad na dikkat ettik. Ayr ca genel f kra

antolojisi niteli inde olan; müstakil olarak ncili Çavu  ile Bekri Mustafa f kralar na yer

vermeyen f kra kitaplar ndaki ve f kra türü hakk nda bilgi verilirken ncili Çavu  ve Bekri

Mustafa f kralar ndan örnekler veren edebiyat kaynaklar ndaki f kra metinlerine yer

vermedik. Çal mam zda ncili Çavu  ve Bekri Mustafa’n n kimli i ile ilgili bilgilerinden

yararland z; ancak içindeki f kra metinlerinden yararlanmad z kaynaklar , “Giri ”

bölümünde ayr nt  verdi imiz için bu bölümde söz konusu kaynaklar n sadece adlar

da veriyoruz:

1. Ar doru, Abdullah (2000), Me hurlardan Espriler, stanbul.

2. Ardakoç, Berrin (2004), Adam n Biri Bir Gün, Seçme F kralar, stanbul.

3. Bulut, Süleyman (drl.) (2003), Ünlü Nükteler… Ünlü Nükteciler NükteDAN,

stanbul.

4. Cimcoz, Sinâ (2000), Adam n Biri Bir Gün, Bekta i ve Bekri Mustafa F kralar ,

stanbul.

5. Cimcoz, Sînâ (2001), Adam n Biri Bir Gün, Tarihten F kralar, stanbul.

6. Duman, Mahir (1999), Güldüren Dü ünceler, stanbul.

7. Efe, Necdet Rü tü (?), Türk Nüktecileri, stanbul.

8.  Ermi , Kemal (drl.) (1999), En Güzel ncili Çavu  ve Bekri Mustafa F kralar ,

stanbul.
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9. Faik Re ad (1995), Geçmi ten Günümüze Latifeler, Nükteler (hzl. Dursun

Gürlek), stanbul.

10. Faik Re ad (1998), Külliyât-  Letâif (hzl. Ahmet Özalp), stanbul.

11. Kabacal , Alpay (1998), kralar Seçkisi, stanbul.

12. Kabakl , Ahmet (2002), Türk Edebiyat  I. Cilt, stanbul.

13. Kafl , Kadircan (1943), Osmanl  Devri’nden Tarihi F kralar, stanbul.

14. Kayg , Osman Cemal (1944), Bekri Mustafa, stanbul.

15. Koç, Mustafa (hzl.) (1979), Ya am Öyküsü – Nükte ve F kralariyle Türk

Gülmece Adam ncili Çavu , Isparta.

16. Kotan, Necati (2001), Tarih F kralar , Ankara.

17. Özcan, Ömer (2002), Ba lang çtan Günümüze Türk Edebiyat nda Hiciv ve

Mizah (Yergi ve Gülmece), stanbul.

18. Özmen, smail (1994), Dünya F kra Antolojisi Ya ayan Seçme F kralar ( ncili

Çavu  ve Bekri F kralar ), stanbul.

19. Pakal n, Mehmet Zeki (drl.) (1946), Tarihe Malolmu  F kralar, stanbul.

20. Tu rul, Mehmet (1969), Mahmutgazi Köyünde Halk Edebiyat , stanbul

(Yay nlanm  doktora tezi).

21. Turan, Fatma Ahsen (2008), Türk Kültürünün Mizah Burcu ncili Çavu ,

Ankara.

22. Yard m, M. Nuri (2003), Edebiyat n Güleryüzü, stanbul.

23. Uyan, Ekrem (hzl.) (1985), ncili Çavu  F kralar , stanbul.

24. Uysal, Muammer (drl.) (1999), En Güzel F kralar Antolojisi 1000 F kra,

Konya.

25. Zaparta (drl.) (1943), Seçme Latifeler Nükteler, Ankara.

26. ______________ (1957), Sarho lar ah  Bekri Mustafa, [ stanbul].

27.  ______________ (2004), Seçme Bekta i - Bekri Mustafa F kralar (Kipa

Yay n Da m), stanbul.
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FIKRALAR

A- NC  ÇAVU  FIKRALARI
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1. ELL  DE NEK

Bir gün, zaman n padi ah , musahibi bulunan ncili Çavu ’a hitâben:

– ncili! Sen art k ihtiyarlad n. Görevini yaparken eskisi kadar iyi de ilsin.

Özellikle sana Hakk’ n emri vaki olursa burada yerini tutacak ba ka biri yoktur. Onun için

sana bir süre izin veriyorum. Memleketin her taraf nda dola . Senin yerini tutacak bir adam

bul getir der. Çavu  da bu emir üzerine seyâhate ç kar. Anadolu’da birçok ehir ve

kasabada dola ktan sonra Adana’da bir köye var r. Köy imam n evine misafir olur.

ncili Çavu ; imam n gayet gülünç sözler söyleyen haz rcevap, tam padi ah n

istedi i gibi bir adam oldu unu gördü ü için onu yan nda götürmeye karar verir. Fakat bir

daha imtihan etmek dü üncesiyle der ki:

– mam efendi, benim tabiat m gayet gariptir. Yatt m yatak ve yorgan hiçbir top

sesi i itmemi , barut kokusu duymam  olsun isterim. Sende böyle bir yatak ve yorgan var

r?

mam, derhâl cevap verir:

– Sayenizde vard r efendim. Siz, hiç merak buyurmay z.

             Biraz sonra yatma zaman  gelince imam bir yatak getirip serer. Sonra da uzun bir

kam  getirerek yata n yan na koyar. Bu kam n ne olaca  anlamayan ncili, sorar:

– Hoca, bu kam  ne olacak?

Hoca:

– Efendim, sizin gibi tabiat ehlinden bir misafir gelip de böyle bir yatak isterse bu

yata  sererim. O zaman bu kam  da yan na koyar m. Misafir yatt  zaman kam n bir

ucunu topun a na koyar ve di er ucunu yorgandan d ar  b rak r. Uyku halinde ataca

topun sesi de barutun kokusu da o kam tan geçerek d ar  ç kar, yatak ve yorgana

dokunmaz, cevab  verir. mam, böylece istenildi inde daha iyi bir zekâya sahip oldu unu

gösterir. Ertesi gün ncili Çavu , imam  kar na al p kendisinin kim oldu unu, padi ah

taraf ndan bir nedim aramak için memur edildi ini, onu yan nda stanbul’a götürece ini

söyler ve imamdan olumlu cevap ald ktan sonra:

– Seninle bir sözle me yapaca m. stanbul’a ula p da padi ah n huzuruna ç kt n

zaman tabii padi ah sana ihsan verecektir. Her ne al r isen yar  sana, yar  bana olacakt r.

Bu art  kabul eder misin der ve imam da kabul eder.

ncili Çavu , imam ile beraber stanbul’a var p saraya gelince do ruca huzura ç p

kendi gibi birini bulup getirdi ini arz eder. mam  huzura getirir. Padi ah imamla
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görü erek onun gerçekten de erli ve nedim olmaya lay k biri oldu unu görür. Memnun bir

ekilde imama:

– Benden ne istersin? ste bakay m deyince imam:

– Efendimizin sa  isterim,cevab  verir; fakat padi ah:

– Hay r, ba ka bir ey iste! der. mam da:

– Efendim ferman buyurunuz da bana elli de nek vursunlar. Bunu isterim, der.

Bu garip iste e ran padi ah:

– Hoca bu nas l ey? steyecek ba ka bir ey bulamad n m ? Para iste, ihsan iste

derse de hoca iste inde srar eder:

– Ben elli de nek isterim, ba ka bir ey istemem. Mademki istedi imi vereceksiniz

ferman buyurunuz da bana elli de nek vursunlar, der.

Padi ah bunda ba ka bir i  oldu unu anlayarak imama elli de nek vurulmas

emreder ve ba larlar imama elli de ne i vurmaya.

De nek yirmi be  olunca imam yatt  yerden kalk p elini kald rarak “Dur!..” diye

ba r. Bunu seyretmekte olan padi ah; sebebini sorunca imam:

– Efendim orta m var, yar  da ona vurmak gerekir, cevab  verir. Padi ah

rarak sorar:

– Orta n kimdir?

– Efendim, ncili Çavu  kulunuz! Bizim köyde iken stanbul’a vard zda

Padi ah bana ne verirse yar  yar ya payla mak üzere sözle tik. imdi elli de ne in yar

benim yar  da onundur.

            Orada haz r bulunan ve bu sözle meyi unutmu  oldu u için imam n de nek

iste inde bulunmas  hayretle seyreden ncili Çavu , derhâl savu mak isterse de padi ah n

aretiyle kaçmas na meydan verilmez, yirmi be  de ne i de yer (Af in 1988: 2-5; Tevfik

1918:  4-7).
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2. ZAHMETS Z MAA

Bir gün padi ah, saray n penceresinden Sarayburnu aç klar nda bir kay kç n

ak nt ya kar  çok zor durumda kald  seyrederken ncili Çavu  odaya girer. Padi ah,

ncili’yi pencerenin önüne ça r. Padi ah, kay kç  göstererek:

– Bak, ncili! Biçare ne kadar zahmet çekiyor. Bu bir lokma ekmek için de il mi?

deyince ncili Çavu :

– Efendimiz, herkes geçinmek için zahmet çeker! Dünyada bedava geçinen üç ki i

vard r, deyince padi ah rarak öyle der:

– Onlar kimdir?

– Biri silahtar a an n imam , di eri k zlar (harem) a as n berberi, üçüncüsü de

kulunuz!

– Ne demek istiyorsun, anlamad m!

– Efendim silahtar a a namaz k lmaz, imama maa  verir. K zlar (harem) a as n

sakal  ve b  olmad  gibi ba  da keldir, berbere bo  yere maa  verir. Kulunuz da

efendimizi güldürür ve sinirinizi gideririm. Padi ah n hizmetinde olanlardan birer maa

al m.

ncili’nin bu sözleri padi ah  güldürür. Padi ah n sinirini giderir. Me erse o gün

padi ah bir i  için fena hâlde hiddetlenmi tir. Bu hiddetin önünü almas  için de saray

erkân ncili Çavu ’a birçok ikram vaat etmi tir (Af in 1988: 8; Tevfik 1918:  8-9).
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3. YÜZÜNE KAR I SÖVDÜRMÜ

Padi ah bir gün çok sinirli bir hâlde haremden ç kar. Bunu gören saray çal anlar
hazan yapra  gibi titremeye ba larlar. Padi ah n gazab na u ramaktan korktuklar  için
kimse gözüne görünmeye cesaret edemez.

O s rada ncili Çavu , evinden saraya gelir. Bu hâlden haberi olunca:
            – Siz merak etmeyiniz!.. Ben imdi çaresini bulur öfkesini sakinle tiririm, diyerek
padi ah n odas n bulundu u yere ç kar ve orada yüksek sesle kendi kendine:
             – Allah cezas  versin!.. Herif arkamdan sövdü üne raz  olmayarak yüzüne kar
sövdürmü  de yine bulamam !.. Bu kadar budalal k olur mu? diye söylenmeye ba lar.

Odadan ncili’nin bu sözlerini duyan padi ah ne oldu unu merak eder. Onu içeri
ça p sorar:

– Öyle kendi kendine ne söylenip duruyorsun? Yoksa akl na m  hafiflik geldi?
– Hay r efendim!.. Bir ey yok!.. Sizin burada oldu unuzu bilmiyordum da…
– Budalal k filan diyordun, ne olmu ? Çabuk söyle!..
– Efendim, bizim emektar lala kulunuzun bir münasebetsizli i…
– Ne yapm ?
– Geçen gün ihsan buyurdu unuz yal da oturdu um malumdur. Bugün sabahleyin

daha bendeniz uykudayken bir kay kç  yüksek sesle ark  söyleyerek geçiyormu . Bizim
lala da r ht m üzerinde ate  yak yormu . Kay kç n ba rd na sinirlenerek demi  ki:

– Terbiyesiz herif!.. Ne ba yorsun?
– Ne olmu , türkü söylemek yasak m ?
– Yasak de il; ama bizim efendi henüz uykuda. Sesini duyar da rahats z olur!..
– Senin efendinin rahats z olaca  benim umurumda m ? diyerek kaba sözlerle bir

daha sövmü . Bizim lala, kay kç n bu sözünü bir türlü hazmedememi :
– Vay!.. Sen bizim efendiye sövdün ha? Ben sana imdi gösteririm. diyerek

mangal  b rak p iskeleye ko mu . Gözleri ihtiyarl k sebebiyle pek de sa lam görmedi i
için orada bulunanlar aras nda kay kç  tan p tutamam . Bu nedenle de sesinden
anlamay  dü ünmü  ve orada bulunan yirmi kadar kay kç ya birer birer:

– Sen bizim efendinin ... söv, diyerek hep yüzüne kar  sövdürmü  de yine o
terbiyesiz kay kç  bulup cezaland ramam . Sonra da gelmi , bana bunu anlatt . te
efendim sabahtan beri bir türlü öfkemi yenemiyorum. Onun için kendi kendime
söyleniyorum, deyince padi ah hazretleri:

– Demek ki yirmi ki iyi sana sövdürmü ? diyerek kahkaha ile gülmeye ba lar ve
siniri geçti inden dolay  herkes rahat bir nefes al r (Af in 1988: 37-38; Tevfik 1918:  41-
43).
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4. RAZ DA BA KA YERDE ADALET GÖSTERS N!

ncili, bir gün Bursa’n n Sö üt kasabas na gider. Halk kad dan çok ikâyet

etmektedir.

– Böyle insafs z, böyle rü vet yiyen bir adam daha olamaz. Hak, adalet yaln z

kesesini doldurmak için birer vesiledir. imdiye kadar ne yapt ksa u herifi buradan

att ramad k, deyip dururlar.

ncili:

– Peki bir defa da valiye ikâyet etseniz, tavsiyesinde bulunur. Halk n ileri gelenleri

ncili de beraber olmak üzere valiye ikâyete karar verirler.

Vali, kad n rü vet orta r. Kad  da bu i ten haberdar oldu u için durumu

önceden valiye bildirmi tir.

Vali, heyeti iltifatla kar lar. Daha kimse bir ey söylemeden:

– Kasaba nas l, halk nas l? allah her ey iyidir. Bizim orada bir muhterem

biraderimiz, kad  efendi vard r. Çok de erli âlim, adil bir zatt r. Onun kasaban zda

bulunu u büyük bir nimettir, der.

Bu sözler üzerine heyetten bir tek kimsenin a z aç p da kad dan ikâyet etmesine

imkân kalmam r.

Fakat ncili, zekâs  kullan r.

–  Evet,  efendimiz!  Çok  hakl z.  Kad  efendi  çok  âlim,  çok  dürüst  ve  çok  adil,

fevkalade faziletli bir ki idir. Ba ka yerlerin kad lar  gibi rü vet de yemez. On senedir

kasabam zda oturarak adaleti her tarafa yayd . Zannederiz, vilayetin ba ka kasabalar n da

böyle bir kad ya ihtiyac  vard r. Kad  efendiyi bizim kasabaya göndererek yapt z büyük

lütfu onu di er kasabalara da göndererek yaparsan z bütün vilayet halk  s ra ile memnun

ve bahtiyar etmi  olursunuz.

Vali, bu kadar ak ll ca, zekice yap lan ikâyet üzerine kad  ba ka bir yere

gönderir (Sanerk 1943: 10-11).
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5. MERKEP NEYE GÜLÜYOR?

ncili Çavu , padi ah taraf ndan bir özel bir görevle ran ah n yan na gönderilir.

ncili; bu görevini gerçekle tirdikten sonra stanbul’a dönerken Konya ilinin bir köyünde

imam n evine misafir olur.

Köy ahalisi, misafirlerinin padi ah n nedim ve musahibi ncili Çavu  oldu unu

yan nda bulunanlardan haber al nca onu görmek üzere çoluk çocuk, kad n erkek hepsi

imam n evine ko ar. Kap dan, pencereden garip bir ey seyrediyor gibi bakmaya ba larlar.

Köylülerin kendisini görmek için gösterdikleri bu merak ve ko madan bir anlam

karamayan Çavu , yan nda bulunan köy imam na sorar:

– mam efendi! Görüyorum ki bütün ahali beni görmek merak na dü mü ler. Bu

tarafa ko arak kap  ve pencereden bakmaya ba lam lard r. Bunun sebebi acaba nedir?

Bunlar hiç insan görmemi ler mi?

– Efendim, köyümüz yol üzerinde bulundu u için misafirimiz eksik olmaz. Ancak

sizin gibi padi ah n en yak n adamlar ndan birisi imdiye kadar misafirimiz olmad ,

ahali böyle bir ki iyi görmedi i için acaba ncili Çavu  da bizim gibi bir insan m r?

Yoksa kuyruklu, boynuzlu bir hayvan m r? Nas l eydir? Bunu görmek merak na

dü mü lerdir, cevab  verir. ncili, imam n ihmal edilemeyecek derecede haz rcevap

oldu unu anlad ndan onu beraberce stanbul’a getirmeye zihnen karar verir. Bu karar

ona anlatarak ertesi gün haz rlanmas  söyler. Yatma zaman  gelince imam efendi, ncili

için sahip oldu u en mükemmel yata  serer. “Allah rahatl k versin!” diyerek gider. ncili,

bir saat kadar sonra kalk p yava  yava  a ya ah ra iner. mam n merkebinin dudaklar

keser. Çavu ’un a ya inip ç kt  hisseden imam, merakla ah ra iner. Merkebin

dudaklar  görünce o da ncili’nin beygirinin kuyru unu kesip odas na ç kar. Ertesi gün

ncili, beygirin kuyru una bakmayarak biner ve imam da merkebine binerek arkada oldu u

hâlde yola ç karlar. Biraz gittikten sonra Çavu , ba  çevirerek imama sorar:

– mam efendi, sizin merkep niçin gülüyor? mam, hemen cevap verir:

– Sizin beygirin kuyru u aç lm  da ona gülüyor, der ve o zaman ncili durumdan

haberdar olur.

Birkaç gün sonra stanbul’a ula nca imam  kendi evine misafir ederek der ki:

– mam efendi! Seni padi aha takdim edece im. Ancak bunun için baz  konularda

yeterli olmak gerekti inden imdilik birkaç gün istirahat et. Sonra gereken eyleri sana

retir ve takdim ederim.
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Üç gün sonra ncili, imam  padi ah n kar nda nas l davranmas  konusunda

ittikten ve ertesi günü takdim edece ini söyledikten sonra:

– imdi seninle benim aramda yap lacak bir anla ma kald . Eminim ki padi ah seni

maiyetine kabul ve benim gibi nedim ve musahip edecektir.

– Öyle olaca  ümit ederim. Fakat bu anla ma ne oluyor?

– imdi anlars n. Malum ya, seni buraya ben getirdim

– Evet!...

– imdi padi aha seni, ben takdim edece im.

– Ona da evet!...

– Demek ki senin padi ah n maiyetine girmene, musahip ve nedim olmana ben

sebep oluyorum.

– Öyle olacak!...

– Bu kadar iyili e kar  sen de bana borçlu olacaks n de il mi?

– Ne gibi borçlu olaca m?

– Mesela benim sözüme göre hareket etmek, aleyhimde bulunmamak ve daima beni

kendin için lüzumlu görmek.

– Ooo! Buna üphe yok

– te dedi im anla ma budur.

– Bu ise imdiden oldu demektir.

– O hâlde yar n huzura gitmeye haz r ol. Ertesi gün ncili, imam  huzura götürür.

Padi ah imam ile biraz konu ur. Ho una gidince onu kendisine musahip ve nedim tayin

eder. Bir gün huzurda ncili ile imam beraber bulunduklar  s rada padi ah, ncili’yi

sinirlendirmek için imama fevkalade iltifat ile daima ona hitap eder.

Buna çok gücenen, kendi mevki için tela lanan ncili, imam n aya na bir karpuz

kabu u koymay  dü ünür. Her konuda aleyhinde bulunmaya ba lar.

Bir gün yine beraberce huzurda bulunduklar  s rada imam  utand p mahcup

etmek, köy imam  oldu unu ve bunun için cahil bulundu unu göstererek nazardan

dü ürmek fikriyle imama sorar:

– Bu gece rüya gördün mü?

– Evet gördüm!

– Ne gördün?

– Mah er toplanm , mizan kurulmu , sen de oradayd n. Seni zebaniler tutarak

cehenneme götürüyorlard . Ben ko arak geldim. Zebanilere senin için yalvarmaya
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ba lad m. Bu adam benim arkada m ve orta md r, aram zda mukavele vard r. Bunu niçin

cehenneme götürüyorsunuz? dedim. Zebaniler yüzüme bakarak “Biz de onu önceden

lüzumsuz yere bir merkebin dudaklar  kesti i, sonra senin ile sözle ti i hâlde k skanarak

aya n alt na karpuz kabu u koymaya çal , yar n padi ah n huzurunda seni mahcup

etmeye te ebbüs edece i için götürüyoruz.” dediler. O s rada uyand m. “Allah hay rlar

versin!” diyerek dü ündüm. imdi bana bu soruyu sorunca zebanilerin do ru

söylediklerine inand m.

ncili, imam n amac  hemen anlayarak böyle bir cevap verece ini ümit etmedi i

için bo  bulundu undan dolay  utan r. Bundan sonra imam n aleyhinde bulunmaktan

vazgeçip arkada yla bar r (Af in 1988: 78-81; Tevfik 1918: 83-87).
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6. ELMAS TASMALI KÖPEK

Avusturya kral , Kanuni Sultan Süleyman yan na gönderece i elçiye öyle talimat

verir: “Türklerin ihti am , servetleri, debdebe ve saltanatlar  me hurdur. Hele ba vezirleri

brahim Pa a, Avrupa’da en büyük bir hükümdardan fazla servete sahiptir. hti am

içindedir. Gerek padi ah n ve gerekse vezirin huzurlar na ç kaca n zaman, görünü  ve

gösteri te onlardan geri kalmamal n.”

Bu talimat ile stanbul’a gelen Avusturya elçisi özel odas nda getirdi i elbiselerini

giyer. Çe it çe it mücevherlerini takar, huzura kabul olunur. Padi ah, a  derecede

süslenmi  olan elçinin bu hâlini be enmez. ncili’ye:

– Nedir, elçinin bu hâli? Bunda bir kas t olmal ... deyince ncili:

– evketlim! Onu sarayda misafir eder, beni de maiyetine memur k larsan z hem

maksad  anlar hem de yapt n biçimsizli ini anlat m, cevab  verir.

Elçi, sarayda misafir edilir. ncili de onun hizmetine memur k r. ncili, bir köpek

buldurarak ona en iyi kuma tan bir üstlük diktirir. Boynuna da elmas ve di er k ymetli

ta lardan i lemeli bir tasma koydurarak elçinin görebilece i bir yere getirtir. Elçi, köpe i

görünce:

– Ne tuhaf, bu! Hiç de bir köpe in boynuna elmasl  ta  tak ld  i itmemi ,

görmemi  ve tahmin etmemi tim.

ncili, elçiye ders verecek zaman  elde eder:

– Evet. Elçi hazretleri, hakl z! Fakat padi ah z, iyi kuma tan elbiselerle,

elmas vesaire ile bir köpe in ymetinin artmayaca  anlatmak için bu hayvan  böyle

gezdirtiyor, der. Elçi de ertesi günü, huzura girmek için en sade elbiselerini giyer (Sanerk

1943: 21-22).
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7. ÖZRÜ KABAHAT NDEN BÜYÜK

Bir gün padi ah:

– ncili, özrü kabahatinden büyük diye bir laf var, bunu bana aç klar m n?

– Emredersiniz!...

– Aç kla, öyleyse...

– Mesela çok sevdi iniz sultanlardan birini k zd rsam da o da size benden ikâyet

etse, siz de bunun sebebini sorunca, “Efendimiz, sultan han n baca  çimdiklemek

istiyordum, kovalad m... Bunun için k zd ” desem...

Padi ah, ncili’nin sözünü burada keserek:

– Yeter, yeter… Anlad m, diye bahsi kapar (Sanerk 1943: 19-20).
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8. KABAHAT S ZDE

Bir gün padi ah hazretleri, ncili Çavu ’a bir alt n saat hediye eder ve:

– Bunu benim yadigâr m olmak üzere muhafaza et, diye emreder.

ncili, evine gelip saati dolaba koyar. Birkaç gün sonra, dolapta saati göremeyince

ld  anlar. Hizmetkâr  s r. U ak, saati çal p bir dükkânc ya satt  söylerse

de dükkânc  inkâr ederek saati iade etmez.

ncili, biraz da bo bo az oldu u için bu olay  bir türlü hazmedemez. Sarayda

herkese anlat r; fakat:

– Bana efendimiz bunu yadigâr m olmak üzere muhafaza et, buyurdular. Sak n

duymas n! Bana gücenir, demeyi de unutmaz.

Muziplerden biri durumu padi aha anlat r ve ncili’nin, “Saatin çal nd ndan

efendimiz haberdar olmas n!” diye yalvard , çok fazla korktu unu da haber verir.

Ertesi gün ncili, huzura girince padi ah, birdenbire sorar:

– ncili, benim geçen gün sana verdi im saati çald rd n m ? ncili Çavu , padi ah n

bundan haberi olmad  zannetmekte oldu u için birdenbire sorulan bu soru üzerine

rsa da hemen kendini toplayarak:

– Evet, efendim, çald lar!

– Ben sana bunu muhafaza et diye söylemedim mi?

– Söylediniz efendim!

– O hâlde niçin muhafaza etmeyip çald rd n?

– Efendimiz, bunda kabahat benim de il sizindir!

Padi ah r:

– Niçin kabahat benim olsun?

– Efendimiz siz bana çal r saat verece inize çalar saat ihsan buyursayd z

çal nmazd .

Bu cevap padi ah n çok ho una gider. Ve gayet k ymetli bir alt n çalar saat hediye

eder (Af in 1988: 85-86; Tevfik 1918: 92-93).
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9. RADE BUGÜN; AMA VAZ FE ÜÇ SENEL K

Bir gün padi ah, kendisini çok iyi güldüren ncili’ye:

– Senden üç senedir çok memnunum, bugünden itibaren maa na bir misli zam

yap yorum, der.

ncili, etek öperek te ekkür ettikten sonra:

– Allah evket ve saltanat  daim buyursun. Mademki üç senedir memnunsunuz,

niçin bugünden itibaren zam irade buyuruyorsunuz? deyince, padi ah:

– rade bugün, cevab  verir. ncili de:

– rade bugün ama vazife üç senelik!... eklinde cevap verir (Sanerk 1943: 17-18).
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10. O NC  KATIRININ

ncili Çavu ’un evlenip bo anmaya merakl  bir ahbab  vard r. Bu adam, y lan n

gömlek de tirmesi gibi her sene kar  de tiren biridir! Bir gün ncili’ye gelir, ayak direr:

– ncili, hizmetin ne olacak, bizden dahi esirgemen! imdi iste im udur ki

nikâh mda ahitlik yapas n.

ncili Çavu ; güler;

– Ba  üstüne karde im. Daima iste in bu ola!

Nikâh k r. Aradan zaman geçer. Adam n eski huyu teper! Kar  ile kavgaya

ba lar. Bir gün ahbaplar  ile yarenlik ederken,  evinde dirlik düzenin olmad ndan söz

ederek der ki:

– O ncili kat n bulundu u nikâhtan m  hay r gelir? Onun huzuru, erre

alamettir! Ne yapt m da bana ahitlik edesin dedim?

Laf döner, dola r, nihayet ncili Çavu ’un kula na var r. ncili, güler.

Muhataplar , ncili’yi k rtmak isterler:

– Bre ncili. O kem sözlere nas l katlan rs n? Biz dahi seni sinirlenecektin san rd k!

ncili Çavu , yine güler:

– O zat, kendi kat rl  ifade etmi tir! Zira, biz orada ona vekâleten bulunmu tuk!

aka Ne riyat  1944: 4).
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11. HAK KATEN Ç  YAPARIM

ncili Çavu , henüz genç iken bir eyalet valisinin mahiyetinde bulunmu tur. Vali,

bir gün o zaman n âdet ve usulüne göre tahsil etmek üzere kendisine bir kaz gönderir.

Firuz A a, an lan yerde on, on be  gün kadar kal p epey para tahsil ettikten sonra

at na binerek merkez eyalete dönmek amac yla yola ç kar.

ncili, mükemmel bir süvari olup asl nda kullan lm  eski silahlar  ve özellikle

harbe denilen m zra  kullanmada pek usta oldu u için yan nda birçok para bulundu u

hâlde yaln zca seyahate ç kmakta bir sak nca görmez.

kt  kasabadan bir süre uzakla ktan sonra bir tepenin kenar ndan geçerken

önüne o zaman Çivi diye bilinen az  bir e ya ç kar.

Çivi; senelerden beri o civarda haramilik etmi , yol kesmekle me gul olmu , yaln z

ba na birçok kervanlar  soymu  bir e yad r. Büyük bir öhret kazanm  oldu u için

önüne ç kt  adamlara yaln z ad  söylemekle i  görmek derecelerine kadar herkesi

korkutmu tur. Yine âdeti üzere ncili’ye gök gürler gibi müthi  bir sesle:

– Hey bana bak. Bana ad yla san yla “Çivi” derler, haberin var m ? diye ba r. Ve

hemen ncili’nin titreyerek teslim olmas  bekler. Fakat Firuz A a buna hiç önem

vermeyerek birkaç ad m ilerler. Haramiye yakla arak:

– Ey sana “Çivi” derlerse ne olur? der ve e ya ile aralar nda öyle bir konu ma

ba lar:

Çivi:

– Ne mi olur? Ben adam  bir hamlede mahvederim. Çabuk teslim ol yoksa hayat n

da elden gider.

ncili:

– Sana “Çivi” derlerse bana da ad yla san yla ncili Çavu  derler. Ben de her

yaya öyle kolayca teslim olan ve kesesini veren adamlardan de ilim.

Çivi hiddetle ba rarak:

– Hele bak u haddini bilmez herife. Çabuk ol diyorum. Yoksa seni köpek gibi

gebertirim.

– Zannederim pek acele ediyorsun. Beni kuru gürültü ile korkar ve aman diler

san yorsan aldan yorsun.

– Ne demek? Seni imdi benim elimden kim kurtarabilir?

– Benim sana kar  kendimden ba kas n yard na ihtiyaç yoktur. Hadi er isen

yan ma gel de kendini göster.
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– Anla ld . Sen beni duymam n. imdi anlars n.

ya, bu sözü söyledikten sonra harbesini kald rarak ncili’ye sald r. ncili,

omzunda as  bulunan harbeyi eline al p “Çivi”nin hücumunu bekler.

Harami yakla kça Firuz A a, gayet güzel kullanmas  bildi i harbesiyle herifin

sa  kula  keser. E ya, buna fena hâlde sinirlenerek elindeki m zra ncili’ye havale

eder. Ama ncili, bindi i at  süratle sola do ru yönlendirerek hücumun bo a gitmesini

sa lar. Sonra yine harbe ile bu sefer de e yan n sol kula  keser.

Çivi sinirinden köpürerek tekrar hücum eder. Çavu  bu kez farkl  bir manevra

yaparak yan tarafa geçip haraminin harbe ile burnunu dü ürür ve der ki:

– Bana bak arkada ! Hadi i ine git. Ben senin bildi in adamlardan de ilim. Gördün

ya iki kula n ile burnun gitti. steseydim gö sünden vurarak seni çoktan cehenneme

göndermi  olurdum.  Fakat beni soymak fikrinde devam edersen her taraf  birer, birer

rparak seni hakikaten çivi yapar m.

Çivi, ncili’yi korkutamad  gibi onun da silah ve at kullanmaktaki maharetine

kar  gelemeyece ini anlay nca hemen geri dönüp gider.

ncili Çavu , e yan n kaç  bir süre seyrettikten sonra harbesini omzuna asarak

yoluna devam eder ve merkez eyalete döner. (C.B. 1960a:  10-12).
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12. CAN KORKUSU

ncili, padi ah  e lendirmek için ara s ra ileri gelen vezirlerden birinin taklidini

yapar durur.

Bir gün bunun haberini alan ve daha da yükselmek istedi i için böyle eylerden

ho lanmayan vezir, ncili’yi bir yerde yaln z yakalayarak tehdit etmeye ba lar:

– Bana bak, sen benim taklidimi padi ah n huzurunda yap yor, beni onun

gözünde küçük dü ürüyorsun! Ben de seni öldüreyim de, insan taklidi yapman n cezas

nedir gör!

ncili bundan korkarak, do ru padi ah n huzuruna ç kar. Ve ona olay  anlatarak

korunmas  rica eder.

Padi ah unlar  söyler:

– Hele seni öldürsün de göreyim! Sonra ben de onu asar m...”

ncili,  padi ah n ayaklar na kapanarak yalvar r:

– Aman efendimiz! Onu, bendenizi öldürmeden önce assan z olmaz m ?” (Koz

1983: 83-84).
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13. DOMUZ G R 

Pek eski zamanlardan beri Tavukpazar ’nda baz  kahvehaneler vard r ki bunlara

k kahveleri derler. Hatta 90 tarihinde bile bu kahvelerden bir ikisi mevcuttur. Osmanl

ülkesinin her taraf ndan â k denen saz çalan airler stanbul’a gelirler. O kahvehanelerde

kar  kar ya geçerek manal  manas z beyitler, destanlar söyleyerek birçok hamal, esnaf ve

ameleden olu an seyirciler yar malar düzenlerler. Üste ç p kar ndakini zapt edip (özel

bir tabirdir) susturanlar aferinler kazan rlar.

Bu â klardan biri daha memleketindeyken ncili Çavu ’un öhretini duyar. Bunu

kendisi gibi bir air zannederek “ stanbul’a gidersem padi ah n â yla imtihan olurum!”

karar  verir.

Bir süre sonra bu â k stanbul’a gelir. O gece bir handa misafir olup dinlendikten

sonra ertesi gün pek erkenden kalk p ncili Çavu ’un evini sormaya ba lar. Omzunda

torbas yla uzun saz , ba nda al sar , acayip k yafeti, kaba lisan  ile “ ncili’nin evi”

diyerek, sokaklarda dola an bu â n arkas na çoluk çocuk, bir çok ki i toplan r. Herkesin

tan ncili’nin evinin kap  önüne var rlar.

k kap  h zl  h zl  çalar. Henüz uykudan kalkm  ve sabah kahvesini bile

içmemi  olan ncili, böyle erkenden kap  çalan münasebetsizin kim oldu unu görmek

için bizzat gelip kap  açar. Sazl  â k ile kalabal  görünce hayretle sorar:

– Kimi ar yorsun babal k?

– ncili Çavu  sen misin?

– Evet, benim.

– Ben de airim, memleketten geldim.

– Ho  geldin, safa geldin!...

– Seninle imtihan olaca m!

– Pekâlâ, imtihan olal m!...

– Ba lar m n çözeyim! Ba lay m m  çözesin. (Önce bir m sra söylemek

ba lamak, ayn  kafiyede ikinci m sra  söylemek de çözmek)

– Haydi sen ba la belki çözebilirim!...

Bunun üzerine â k, omzunda as  bulunan uzun saz  eline al p onlara mahsus bir

tav rla (t n t n t n t n)diye birkaç m zrap vurduktan sonra:

– Hey hey!... Evlerinin urguna(önüne) a k a ac  dikti im, ha dikti im!...

ncili tereddüt etmeden hemen cevap verir:
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– Seni sabahleyin buraya kim gönderdi hay anas ... ha ... diyerek birdenbire

kap  kapat r ve imtihan için gelen â k da:

– Domuz gibi air imi  be!..., diyerek r. Halk n gülmeleri ve yuha sesleri

aras nda çekilip gider (Af in 1988:  49-50; Tevfik 1918:  52-55).
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14. MANGAL

ranl lar’ n en me hur özelliklerinden biri övünmek, bir eyi överken abartmakt r. O

kadar ki “Acem mübala as ” halk n dilinde büyük abart lar için kullan lan bir deyim

olmu tur. ran elçili i s ras nda ah Abbas da ncili Çavu ’a ve arkada lar na zenginli ini

ve saray n ihti am  gösterip övünmek ister. ah’ n kapa  çok k ymetli zümrütlerle,

incilerle süslü bir alt n mangal  vard r. Kapa n üstündeki kulpuna da göz ve gönül

kama ran bir büyük elmas oturtulmu tur. Rehberler Türk elçilik heyetine ah’ n saray

gezdirmektedirler. Misafirler bir oday  inceleyip bir ba kas na geçerlerken hademeler bu

mangal  ba ka bir odaya götürürler. Böylece saray n bütün odalar nda böyle k ymetli

mangallar bulundu u hakk nda ziyaretçilerde bir kanaat uyand rmaya çal rlar. Saray

gezildikten sonra ah, Türk heyetini kabul eder, onlara:

– Saray  nas l buldunuz, yoruldunuz mu? der. ncili bu soruya:

– Pek güzel, saray z çok büyük ve muhte em, gezmekle bitiremedik. Çok

yorulduk ama mangal z da bizimle beraber yoruldu! diye cevap verir (Seratl  2004: 163).
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15. NE YERE NE DE GÖ E

Padi ah n yak  olmakta tehlike vard r. Padi ahlar n ne zaman k zaca , k zd

zaman ne yapaca  hiç belli olmaz. ncili kurb-u sultan âte -i sûzan darb  meselini çok iyi

bilir, padi ah yak nl n yak  ate  oldu unun idraki içinde daima dikkatlidir. Ama

gazaba u ramaktan da her zaman kurtulamamaktad r. Padi ah bir gün bir latifesinden

al narak birden hiddetlenir, ncili’ye:

– Defol, seni gözüm görmesin! Buyurur. ncili sessizli ini koruyarak, yumu at m

umuduyla yine aka ile sorar:

– Ha metlim, nereye emredersiniz? Yere mi gireyim gö e mi ç kay m?

Ama padi ah n k zg nl  bu soruyla da geçmez:

– Ne yere git, ne de gö e! Defol!

– Ba  üstüne sultan m! diyen ncili huzurdan ayr r. Bir iki gün görünmeyince

padi ah bu sefer özler, nereye gitti ini de merak eder.

– ncili’yi aray n, nerdeyse bulun, ne hâlde oldu unu haber verin! diye emir

buyurur. Saray adamlar  her koldan ncili’yi aramaya koyulurlar. Bir süre sonra padi aha

ncili’nin haberi ula r.

– Padi ah m derler, ncili kulunuz, filan bahçede a aca bir hamak kurmu , hamakta

ikamet etmektedir!

Padi ah bunu duyunca emrinin yerine getirildi inin memnuniyeti ve ncili’nin zeki

bulu unun takdiri ile affetti i müjdesini birçok ihsanlarla ncili’ye gönderir (Seratl  2004:

181-182).



254

16. ADAMINA GÖRE

ncili Çavu , bir zamanlar Osmanl  elçisi olarak Fransa’ya da gönderilir. ncili’nin

kara kuru k na bakarak küçümseyen Fransa kral  der ki:

– Bana senden ba ka gönderecek adam bulamam lar m ?

ncili Çavu , u cevab  verir:

– Osmanl lar, adama göre adam gönderirler. Beni de sana göndermelerinin sebebi

bu olsa gerek! (Seratl  2004: 183-184).
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17. ABDEST

ncili Çavu ’u Acem’den mektup getiren bir elçiye yard mc  tayin ederler.

Bir gün elçi ile ncili, bir aradayken ezan okunur. kisi de abdest almak için

kalkarlar. ncili Çavu  aya  y karken, ranl lar mezheplerine göre ayak y kama yerine

mesh ettiklerinden, elçi ncili’ye dokundurmak isteyip, der ki:

– Aya  ne y kars n, aya nda….. mu var?

Bu s rada yüzünü y kamakta olan elçiye ncili Çavu  da:

– Ya sen yüzünü neden y kars n, yüzünde….. mu var? diyerek cevap verir (Koz

1995: 341).
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18. FAR

ncili Çavu , elçi olarak Acem ah ’n n yan na vard nda, ah Abbas:

– stanbul’da Farisi bilir kimse var m r? diye sorar, ncili de;

– stanbul’un köpekleri bile Farisi bilip söylerler! diye cevap verir.

ah:

– Köpekler nas l Farisi bilip söylerler? Diye sorunca Çavu öyle cevap verir:

– Ortal kta bir le  gördükleri zaman köpeklerin büyükleri; “Harrum, harrum!”

(yiyecek), diye ba rlar. Küçükleri; “Çend, çend?”(kaça?), diye sorarlar. Büyükleri

onlara; “Heft, heft!” (yedi) diye cevap verirler. te böyle Farsça konu urlar! diyerek ah

mat eder (Koz 1995: 342).
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19. BEN SÖYLEMED M

Padi ah bir gün ncili Çavu ’a güzel bir Arap at  hediye eder. Ama u tembihi

yapmay  da ihmal etmez:

– Ona iyi bakas n, hastalanmas n, sakatlanmas n, hele hele sak n ha öldü deme!..

ncili Çavu  at  al r, götürür, ah ra ba lar. Ama ata bir ey olacak diye ödü kopar,

binmeye bile korkar. Sak nan göze çöp batar derler ya bir gün at hastalan r, baytarlar çare

bulamazlar, at ölür.

At n öldü ünü gören ncili çok korkar. “ allah padi ah unutmu tur” diye

dü ünürken, bir gün padi ah aniden soruverir:

– ncili, verdi im at nas l?

ncili, öldü diyemez:

– At yatt  sultan m!

– Eeee, sonra kalkmad  m ?

– Kalkmad , k rdamad , nefes de almad ...

– Öyleyse bu at öldü desene!

– Onu ben diyemem sultan m, siz buyurdunuz! (Seratl   2004: 187-188)
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20. ALTIN PULLUK

ncili Çavu ’un haz rcevapl n, nüktedanl n akl yla, zekâs yla, tahsiliyle

alakas  yok denemezse de fazla da say lmaz. Onun bu özelli i daha ziyade f tri

kabiliyetinden ileri gelmektedir. Nükte yapma f rsat  do du unda nas l cevap versem

komik olur, ne söylesem ho a gider diye dü ünmez. Espri, a ndan hap k gibi gayri

ihtiyari dökülür. Bu yüzden padi ah n huzurunda güç durumlara dü tü ü de olur. te o

zaman zekâs  imdad na yeti ir. Uygun mazeretler ve yorumlar bularak cezadan kurtulur.

Bazen bu özürler de yetmez, padi ah n gazab na maruz kal r.

Bir gün yine a r bir nükte yapar, padi ah  k zd r:

– Defol, gözüme görünme, ne cehenneme gidersen git! diye kovulur.

ncili’nin de gururu incinir. Padi aha bu sert, kendince haks z davran ndan ötürü

gücenir. Saraydan ç kar, ehirden de.. Ücra bir yere gidip, izini kaybettirir.

Epey zaman geçip ortal kta görünmeyince padi ah özler, kovdu una pi man olur.

Merak eder, aran p bulunmas  için emir verir. Fakat bütün ara rmalara ra men hiçbir

yerde izine rastlanmaz. Padi ah bunun yeri nas l ke fedilebilir diye dü ünür, ta r,

etraf na dan r. ncili’nin ancak sözlerinden tan nabilece ini hesap ederek alt ndan bir

pulluk yapt r.

Tellallar bu pullu u köy köy, ehir ehir dola rlar. Halktan buna k ymet

biçmelerini isterler. Bu alt n pullu un gerçek de erini biçebilene büyük mükâfat vaat

edilir. Verilecek mükâfata tamah eden herkes bir fiyat söyler. Biçilen k ymetler padi aha

düzenli bir ekilde rapor edilir. Kimi yüz bin alt n eder, kimi seksen bin alt n eder der ama

bu biçilen de erlerin hiçbiri isabetli bulunmaz.

Alt n pullu u ncili’nin de ik isimle gizlendi i köye de getirirler. Herkes bir fiyat

takdir ederken ncili’ye de padi ah n bu pullu una bir k ymet biçmesini teklif ederler,

ncili orda tan nmamaktad r. Padi aha da k rg nd r, dayanamaz cevab  verir:

– Mart ya ar, may s övünürse bu pullu a paha yetmez. Ama mart ay nda ya

olmaz, may s ay  da kurak geçerse, k rs n k rs n da…… …..n!

Tellallar bir ey demezler, onun cevab  da padi aha yeti tirirler: “Filan köyde bir

adam öyle öyle söyledi” derler. Padi ah derhâl anlar, emreder:

– te ncili o heriftir, hemen gidin onu getirin! (Seratl  2004: 188-189; Bilal

Çulluko lu Derlemesi, Kaynak Ki i: 2)
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21. NC N KANUN  SULTAN SÜLEYMAN’DAN LK D LE : ELL  SOPA!

Kanuni Sultan Süleyman, bir gün ba  nedimi T flî’ye der ki:

–T flî! Sen de, ben de kocad k. Var imdi seyahat et. ehzadelerimle akran olacak

ho  sohbet bir o lanc k bul. Onu, nerde bulursan al, getir!

flî, padi ah n bu iradesi üzerine yola ç kar. Günlerce, haftalarca sorar, soru turur.

Nihayet, ncili’yi bulur. Ad  Mustafa olan bu genci, T flî’nin gözü tutar. Ona kendini

tan r ve maksad  anlat r. ncili, aç lan bu ikbal kap ndan ötürü pek sevinir. Hemen ana

ve babas na veda eder. T flî ile beraber stanbul yolunu tutar.

Pek k sa bir zamanda saray kurallar  ö renen ncili, nihayet bir gün Kanuni

Sultan Süleyman’ n huzuruna ç kar. Padi ah’ n sorular na tatl  tatl  cevaplar verir. Bundan

memnun kalan padi ah:

– Aferin T flî, tatl  dilli bir o lanc k getirmi sin!

Sonra, ncili’ye döner:

– Dile benden ne dilersin?

ncili, tereddütsüz u cevab  verir:

– Elli sopa, devletlim!

Kanuni Sultan Süleyman hayret eder, tekrar sorar:

– Bre, iste in do ru mudur?

ncili, padi ah  etekler:

– Beli devletlim! Yalan üzere söz söylemek haddim midir!

Kanuni Sultan Süleyman el ç rpar. Huzura giren k zlar a as na ferman eder:

– Çabuk falaka!

ncili’yi hemen yat rlar, ba larlar kaba etine sopalar  indirmeye! Genç ve yeni

nedim “g k!” demez. Fakat s ra yirmi alt nc  sopaya gelince belini do rultur:

– Kulunuz, nasibim ald m, devletlim! imdi nöbet, ustam T flî’nindir!

Kanuni Sultan Süleyman, terlemeye ba layan T flî’yi yan gözle süzerek ncili’ye

döner:

– Bre onun falakaya ortakl n, sebebi ve hikmeti nedir?

Genç nedim boynunu büker:

– Arz edeyim padi ah m. Yolda gelirken ustam T flî sayemde ba na konan, devlet

ku unun k ymetini bilesin. Bana sayg  ve itaatte kusur etmeyesin. Devletli padi ah n ilk

ihsan n da yar  veresin, demi ti. Kulunuz, sözüm tuttum. Ona sayg  ve itaatten geri

kalmad m. Zaten yemin etmi tim. Sözümde yalanc  olmak istemem. Ferman z, elli
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sopayad r! Yirmi be ini kulunuz yedim! Geriye kalan yirmi be ini de ustam T flî yiye ki

hakk  geçmesin!

Kanuni Sultan Süleyman, bir daha ele geçmeyecek olan bu f rsattan dolay  pek

memnun kal r! Derhâl:

– Y n u koca melunu! der.

Zavall  yetmi lik T flî’yi de falakaya çektirir. Onun feryatlar  aras nda, padi ah

kahkahalar savurur! ( aka Ne riyat  1944: 10-12).
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22. NC  ÇAVU ’UN RÜYASI

Elli  sopa  olay ndan  sonra,  T flî  ncili  Çavu ’a  kafay  takar.  Onu,  padi ah n

gözünden dü ürmek amac yla ikide birde f rsat  bulup gammazlamaya ba lar. Söz de

dönüp dola r, ncili’nin kula na gelir. ncili, ustas  sevmekle beraber padi ah n

teveccühünü kaybetmemek için de T flî’nin her sözünün alt nda bir güve yeni i aramaya

ba lar. Bir gün her ikisi de huzurda iken T flî sorar:

– Dün gece rüya gördün mü, ncili?

– Beli, ustac m!

– Rüyan  anlat, tabir edeyim.

– Zahmet etme ustac m. Rüyam aç kt . Mah er gününde dört bir yan  zebaniler

alm . Onlara sordum: “Ustam n suçu nedir? O ki i velinimettir, bana ba lan

yolda lar!” dedim. Zebaniler cevap verdiler: “T flî’yî biliriz, ustand r, ama ci erinde h nc

vard r. Cihan padi ah na fitneler. O sebepten kâfirdir! Makam  cehennem ate idir.

Kanuni Sultan Süleyman güler:

– Bre T flî! ncili’yi bir ho  tut, yakan  kurtar cehennemden!

flî, çaresiz! Bu iradeye boyun e er ve bir daha ncili’nin aleyhinde bulunmaz. O

da ustas na kar  hürmet ve sayg da kusur etmez. Böylece ba  nedim ile nedimin aralar

tekrar düzelir ( aka Ne riyat  1944: 12-13 ).
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23. SIRA, BRAH M PA A’NIN...

Kanuni Sultan Süleyman, ncili’yi huzuruna ça rt p öyle der:

– Bak ncili, brahim’i  (Sadrâzam brahim Pa a) bir dame dü ür!

ncili Çavu , etek öper:

– Ferman devletli hünkâr nd r.

Kanuni Sultan Süleyman sab rs zlan r:

– Tez gidesin, tez edesin! Göreyim seni.

ncili Çavu , saraydan ayr r. Birkaç saat sonra geri gelir. Padi ah sorar:

– Ne yapt n?

– Dame dü ürdüm evketlim!

– Bre anlat.

– Ben kulun azat k n. Sabredin az k!

– Güzel.

Hakikaten az sonra danan n kuyru u kopar. Hürrem Sultan tela  ve sinirli bir

ekilde huzura girer:

– evketlim, izin isterim.

Kanuni Sultan Süleyman cevap verir:

– ncili, bir maslahat için gereklidir. Çekinme, söyleyin, dilberim.

Hürrem Sultan soluk solu a anlat r:

– O brahim kulun nas l veziriazamd r ki alc ma adam gönderip “Pa am z, Haseki

Sultan’a hediye verecek” diye üç al ald r. alc  da aralar na kat p kona a var rlar.

Orda alc m durur. Veziriazam n taifesinden biri onun yan na girip yava ça söyler. brahim

kulun da ka , göz süzüp d ar  ç kar. O adam ile alc m kethüdaya var rlar. Adamc k orda

da durur. O adam tekrar alc ma gelip “Az k sabredin, A a hazretleri nida edecekler” der.

Kethüda söyler: “Yazal m, gelir al rs n.” O adam da “Haseki Sultan’a allar  götüreyim”

diye kaçar. alc m, mum misali orda kal r. Ak ama kadar kethüdaya akçelerini vermesini

diler. O herif kim ola ki u sözü söylesin! al  senden kim istedi? Gerçe ini var imdi

Haseki’den ara! Sen yeniçeri olmak istemez miydin?

Hürrem Sultan’ n sözlerini dinleyen Kanuni Sultan Süleyman son derece sinirlenir:

– Bu ne biçim i tir. Bunda gelsin brahim!

Der.  Veziriazam  az  sonra  huzura  girer.  Kanuni  Sultan  Süleyman  ona  olay

anlatarak ç maya ba lar. brahim Pa a yemin üstüne yemin eder:
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– evketli hünkâr m. Ben kulun al istemedim. Pa a karde lerimden birinin adam

geldi. Üç al isteyip “Bunlar nas ld r?” dedi. “Güzel” dedim. Fakat ad z üzere laf

olmu tur. O allar n akçesin vereyim.

Kanuni Sultan Süleyman ncili Çayu ’a ferman eder:

– Tez brahim’in kethüdas na gidesin. Üç kese akçe al p alc ya veresin.

Bu sözleri i iten ncili’nin gözleri parlar. Uçar gibi huzurdan ç kar. Bir saate

varmadan geri döner. Kanuni Sultan Süleyman sorar:

– Ne yapt n?

ncili Çavu , cebinden para keselerini ç kar r:

– Veziriazam  da dâme dü ürdüm.

Kanuni Sultan Süleyman hâlâ hiddetini yenememi  oldu u için celaletle ba r:

– Bre ncili, b rak dam , ete i, al kazas  ne yapt n?

– Arz edeyim, evketlim. O kaza ile veziriazam kulun dâme dü ürdüm!

Hünkâr  da  Hürrem Sultan  da  veziriazam brahim Pa a  da  rlar!   ncili  Çavu

in iç yüzünü anlat r:

– alc dan üç nüsha al ald ran bu kulunuzdur. Onlar  veziriazam pa aya “Nas l

nesnelerdir?” diye irae ettiren bu kulunuzdur. Kethüdaya, alc  göstertip “ alc  fakir

yeniçeri olmak diler. A a’ya bir name tisyar eyleyin” dedirten bu kulunuzdur. alc ya

“Haseki Sultan hazretlerine ba vur.” diye rehberlik eden bu kulunuzdur. Son söz

veziriazam hazretlerinin, evketli hünkâr n ferman  ile üç kese akçesini de cebe indiren

yine bu kulunuzdur!

Kanuni Sultan Süleyman i in nereye vard  anlad  için, kahkahay  atar!

brahim Pa a, son derece sinirlenir ama g k diyemez! Kendisinin habersiz doland ld

renir; çaresiz susar!

ncili Çavu  tekrar söze ba lar:

– Tasalanmay n pa a hazretleri! alc ya üç nüsha al  iade ettim. al maslahat

böylece temizledim, bilesiniz!

Fakat Kanuni Sultan Süleyman güler:

– O allar Hürrem’indir. Bedellerini hazine-i hassadan verile! ( aka Ne riyat

1944: 18-21).
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24. OKUYAN E EK!

II. Sultan Selim, bir gün vezirlerinden birine k zar:

– Behey beceriksiz adam! Seni cezaland rmak farz oldu. Ya has ah rlardaki

merkeplerden birini okutursun yahut ba  keserim!

Zavall  vezir, e i okutman n imkâns zl  dü ünür. Kesilmi  kellesi de gözünün

önüne gelir. Can korkusu ile:

–  Aman evketlim... diye yalvaracak olur. Lakin Sar  Selim:

– Bre melun! Kes sesini, d ar  ç k!

Diyerek adamca  kovar. Vezir, ncili’ye müracaat eder. Hazret, padi ahla vezir

aras nda geçen sahneye güler:

– Efkarlanman pa a efendimiz... Devletli hünkâr n iradesini yapmak kolayd r.

Huzura girer, k raat, hatta tilavet ettirmek üzere e i istersin! Sonra bir art m vard r diye

unu söylersin: “Kulunuza be  sene mühlet verin, padi ah m. Zira, insano lu dahi iki, üç

ldan önce okuyamaz. E ek ise konu amayan bir hayvand r. Be  sene geçmeden dü ünüp

konu amaz.”

Vezir, dayanamaz:

– Ya be  sene sonra hâlim nice olur?

ncili, u cevab  verir:

– Elem çekmen pa a efendimiz... O süre içinde ya e ek ölür, ya padi ah yahut

zat z cennetlik olursunuz!

Vezir, bu defa öyle bir itirazda bulunur:

– Ya hünkâr be  sene süre vermezse?

O zaman ncili Çavu  bir kahkaha atar:

– Efendim, bu takdirde yard mc  ister, padi ah n hocas  yard m etmesi için

al rs z!

Bu f kran n farkl  bir varyant  daha vard r. ncili Çavu , memuriyet ile yan nda

bulundu u ah Abbas ile sohbet ederken, ran hükümdar  okuyan bir e ek görmeyi pek

arzu etti ini söyler. Kanuni Sultan Süleyman devrinden kalma olan bu karakteristik ve

ya  saray nedimi, ah Abbas’a, bunun kolayl kla mümkün oldu u cevab  verir! ran

ah  hayret eder. ncili Çavu :

– Bana on be  gün mühlet verildi i takdirde, zat za okuyan bir e ek takdim

edebilirim!

ah Abbas da bu vaadi memnuniyet ve sevinçle kar lar.
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Ertesi sabah, ncili Çavu  faaliyete geçer. Uzun kulakl  filozoflar n aras ndan en

besili ve toraman  seçer. Hayvan  yirmi dört saat aç b rak r. Bu süre içinde, arpa

tanelerini bir kitab n sayfalar na birer birer zamk ile hafifçe yap r ve tecrübeye giri ir!

Bu tecrübe, bir iki denemeden sonra ba ar  ile sona erer!

Bir gün ah Abbas ile sohbet ederken ncili Çavu , laf aras nda der ki:

– E i, taraf zdan verilen mühletin bitmesinden daha önce okuttum. Emir

buyruldu u takdirde yar n, huzurunuzda, merkep dersini tekrarlas n!

ah Abbas, pek keyiflenir. Ertesi sabah, ncili Çavu ’un gelmesini dört gözle

bekler. Nihayet o önde, hayvan arkada gelirler!

ncili Çavu , ah Abbas’ n önüne bir rahle koyar. Üstüne sayfalar na arpalar dizili

olan kitab  yerle tirir. Uzun kulakl  filozof, tam yirmi dört saatten beri açt r! Arpa

kokusunu al r almaz, kitab n sayfalar na sald r. Dudaklar  oynata oynata taneleri toplar.

Önceden ncili Çavu ’tan bir kaç kere kötek yedi i için, sayfalar  y rtmadan

 ile çevirir. Yine ba tan sona kadar sayfalar n üzerinde kafas  gezdirir! Yine a  ile

sayfalar  açar ve bu hâl kitab n son yapra na kadar devam eder! Hayvanc k, yemin

miktar  az gelmi  olacak ki daha arpa bulmak ümidi ile kitab n kapa  da çevirir.

ncili Çavu , f rsat  kaç rmaz:

– Bizim e ek o kadar terbiyeli oldu ki kitab n sayfalar  bile aç kta b rakm yor,

okumas  nihayet bulunca hemen kap yor!

Merkep, bu s rada arpa hasreti ile an rmaya ba lar. ncili Çavu , yine f rsat

kaç rmaz:

– Efendimiz, imdi de s ra duaya geldi! Merkep bile kap zda beslendi ini biliyor,

nankörlük etmiyor! Müsaade buyurun da yemini bir misli art rs nlar!

Sözlerini söyler ve e i ba ka bir kabahatine meydan vermemek için ah Abbas’ n

kahkahalar  aras nda d ar  ç kar r! ( aka Ne riyat  1944: 34-37).
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25. NC  ÇAVU ’UN KARDE

ncili Çavu , memleketinden karde ini yan na getirtir. Biraz saf ve bön olan bu

delikanl ya okuyup yazma ö retmeye ba lar. Bir gün kendi ahbaplar ndan birinin

hastaland  duyar. Adamca n ziyaretine gitmek ister. Fakat tam o s rada, ncili

Çavu ’u acele saraydan ça rlar. O da hasta arkada n hat  sormaya karde ini

yollamaya karar  verir. O lan  kar na diker, maksad  aç klar ve unlar  söyler:

– Güler yüzle hastan n odas na girersin. Hâl hat r sorar, “Neyiniz var?” dersin. O,

rahats zl  anlat r tabii. Buna da: Merak etmeyin, yak nda iyi olursunuz, cevab  verir

ve “Hekiminiz kim?” dersin. Doktorun ismini ö renince, onu da methedersin. Arkadan

ald  ilaçlar  sorar, aman efendim, bunlar bire birdir dersin. K sacas  münasip sözlerle

hastan n gönlünü ho  eder, adamca  s kmadan geri dönersin. Söylediklerimi iyice

anlad n m ?

– Anlad m.

– Var imdi git. Göreyim seni, yüzümü kara ç karma.

ncili Çavu ’un karde i, a abeyinin laflar  tekrarlaya tekrarlaya hastan n kar na

kar. Aksili e bak n ki o s rada adamca n a lar  fazlala  bulunur, gözü bir eyi

görmez. Fakat ncili’nin karde i, damdan dü er gibi sorar:

– Nas ls n, iyi misin?

Hasta, k vrana k vrana cevap verir:

– Görmüyor musun? Ölüm hâlindeyim!

– Merak etme! Kim bak yor sana?

Hasta, “merak etme” sözüne içerler:

– Azrail!

Kar  verir. ncili’nin karde i ezberledi i cevab  tekrar eder:

– Oh, oh! O, gayet ustad r! Yak nda...

Hastan n gözleri fal ta  gibi aç r. ncili’nin karde i devam eder:

– Hangi ilaçlar  verdi?

Hasta sinirlenir:

– Zehir!

– Aman efendim... Ne diyorsunuz, birebirdir! Hiç durmay n, için!

Son cümle, hastay  çileden ç kar r! ncili’nin karde ine sinirle hayk r:

– Y l kar mdan!  ( aka Ne riyat  1944: 37-38).
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26. YEN ÇER  A ASININ KAR ISINDA

ncili Çavu  bu olaydan sonra anlar ki karde ini saraya yahut devrin ileri

gelenlerinden birinin kona na nedim olarak kap land rmaya imkân yoktur. Kendi kendine:

– Bari der,  Yeniçeri Oca ’ndan birine yazd ray m.

ncili Çavu , padi aha rica eder, yeniçeri a as na da söyler, böylece arzusunu

gerçekle tirir.

Aradan zaman geçer. Bir gün, a an n ocaklar  tefti  edece ini ö renir. Karde inin

bir pot k rmamas na meydan vermemek için onu yine kar na diker, der ki:

– Bu defa aç gözünü. Yeniçeri a as  tefti  yapacak. Hat  sayd  için sana söz

söyleyecek, iltifat edecektir.  A an n sorular na abuk sabuk cevap verme.

Karde i:

– Peki ne söyleyeyim?.

ncili Çavu  da tane tane anlat r:

– Yeniçeri a as  herkesin içinde seninle yârenlik edecek de il ya!... Usulen, nereli

oldu unu, ya  ve ne zamandan beri hizmette bulundu unu soracakt r. Bunlara k sa k sa

cevap verir, k rdamadan durursun. ayet a a ba ka eyler de söyleyecek olursa bunlara

da “Evet efendim, do rudur efendim, isabet efendim” dersin.

 Ertesi gün yeniçeri a as , ocaklar  tefti e ç kar. ncili Çavu ’un karde inin

bulundu u s ran n hizas na gelince durur, sorar:

– Ne zamandan beri hizmettesin?

Aksili e bak n ki, a a ile ncili’nin karde i aras nda epeyce mesafe vard r. Bu

sebepten delikanl  a an n sözlerini de pek iyi anlayamaz:

– Yirmi üçü bitirdim!

Yeniçeri A as r, hayretle:

– Ya n kaç ki?

ncili’nin karde i:

– Bir! cevab  verince a a tabii ki k zar:

– Benim ile alay m  ediyorsun?

– Evet efendim!

– Ne dedin?

– Do rusunu efendim!

– Çekil kar mdan!

– sabet efendim! ( aka Ne riyat  1944: 38-40).
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27. PE N NAMAZ

ncili, saraydan ayr labilmek imkân  buldu u zamanlar solu u ehirde al r.

Muhtelif semtlerde dola r ve çe itli tuhaf hâdiselere sebebiyet verir. Meselâ, bir gün Fatih

Camisine gider. Bakm  ki adamca n biri bir kö eye çekilmi , sürekli namaz

lmaktad r.

Bir süre sonra ncili’nin gözü tekrar ayn  ki iye ili ir. Yine ne görsün? Namaz fasl

hâlâ devam etmektedir!

ncili meraklan r. Adamca n selam vermesini bekler,  sorar:

– Ne namaz  k yorsunuz?

– Kaza namazlar .

– O ne demek?

– Bunda bilmeyecek ne var? Geçmi  namaz borçlar  ödüyorum.

– Allah kabul etsin.

ncili bu sözü söyledikten sonra adam n yan nda durur, namaz k lmaya ba lar. Hiç

durmadan namaz k lar. Tabii bu defa ncili’nin muhatab  onu süzer ve süzdükçe de

hayretler içinde kal r. Nihayet sorar:

– Siz ne namaz  k yorsunuz?

ncili, ciddiyetle cevap verir:

– Gelecek namazlar !

– O ne demek?

– Bunda bilmeyecek ne var? Belki yar n, öbür gün vaktim olmaz. imdiden ileride

borçlanaca m namazlar  ödüyorum!

– Hiç öyle ey olur mu?

– Niçin olmas n? Siz namaz n veresiyesini k yorsunuz da ben pe inimi neden

lmayay m? ( aka Ne riyat  1944: 43).
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28. TANRI BÜYÜK AMMA...

ncili Çavu , Bursa’dan dönerken Mudanya’da Uluda ’dan kar getiren saray

kay klar ndan birine biner. Yolda lodos artar. Nispeten küçük olan bu kay  dalgalar

üzerinde ceviz kabu u gibi sallanmaya ba lar.

ncili Çavu  endi elenir, kaptana denizin sakinle ip sakinle meyece ini sorar.

Kaptan:

– Elem çekmeyin karde im! Tanr  büyüktür!

ncili Çavu , güler:

– Belli! Ama u kay k küçük! ( aka Ne riyat  1944: 56).
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29. KATIRCI: BURNUMU S L!

ncili Çavu  ok atmak sanat , harbe ve m zrak kullanmak maharetini son derece

iyi ö renmi tir.

O zamanlar imdiki gibi ate li silahlar pek nadir bulundu undan ahalinin kulland

da k ç, b çak, harbe, m zrak ve oktan ibarettir. Sarayda vezirlerin hizmetinde bulunanlar

genellikle bu silahlar  kullanmada maharet sahibidirler.

ncili bir k  memleketine gitmek için izin alarak yola ç kar. ki ufak sand ktan

olu an e yas  bir kat ra yükler. Di er kat ra da kendi biner, yola ç kar.

zmit’ten ç karlar. Biraz gittikten sonra kat rc  der ki:

– Efendi önümüzdeki bo azda haramiler vard r. Allah vere de onlara görünmeden

geçebilsek. Yoksa bizi soyup so ana çevirirler.

ncili buna ald rmaz. Biraz ileri gidip bo aza girdikleri s rada kar daki tepeden

sekiz on kadar atl  görünür. Kat rc  tela lanarak:

– te efendi kar dan gelenler e yad r.  imdi ne yapaca z?

ncili ellerini ceplerine sokmu  oldu u hâlde kat rc n bu sorusuna cevap

vermeyerek:

– Burnumu sil kat rc ! emrini verir.

Kat rc , ncili’nin cebinden mendili ç kar p burnunu siler. E ya yakla r. Kat rc

daha çok tela lanarak:

– Efendi i te geliyorlar. imdi ne yapaca z?

ncili, cevap vermez ve:

– Burnumu sil kat rc !

Kat rc , mendiliyle burnunu silerek:

– Peki ama? Bunlar bizi soyacaklar, seni aramam. Fakat benim kat rlar  da al rlar.

Sonra ne ile geçinirim?

ncili, yine cevap vermez:

– Burnumu sil kat rc !

– Sileyim; ama ne olacak?

– Sana söylüyorum, burnumu sil!

Kat rc  ba  sallayarak son derece tela  bir hâlde ncili’nin burnunu sildikten

sonra:

– Rica ederim ne olacak?

– Sen burnumu sil!
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Havan n so uk olmas  nedeniyle ncili’nin burnu akt  gibi ellerini de ceplerinden

karmak istemeyerek kat rc ya sildirmekte devam eder. Kat rc  yolcunun son derecede

tembel ve hatta ellerini ç kar p burnunu bile silmek istemeyecek kadar uyuntu oldu unu

dü ünür. E yan n bütün bütün yakla  da görünce a na geleni söylemeye, sövüp

saymaya ba lar.

ncili, yine kat rc ya:

– Hadi burnumu sil!

Emrini verince kat rc :

– Burnun kopsun be herif! Bu burun de il oluk! Hiç durmay p ak yor, diye

söylenerek ncili’nin burnunu siler. O s rada e ya da tam ok menziline girer.

O zaman ncili ellerini cebinden ç kar r. Omzunda as  bulunan yay  al p bir ok

yerle tirerek:

– imdi k r atl ya dikkat et. Önde gelen bir k r atl n alt ndan.

Der ve oku atar. K r atl  da yere yuvarlan r. ncili di er bir ok yerle tirerek:

– imdi kat rc  arkadaki al atl n gö sünden! deyip atar. Gerçekten al atl  harami

de yere dü er. ncili üçüncü oku haz rlayarak:

– Kat rc , bu da doru atl n a ndan! diyerek atmas n ard ndan harami, attan

yuvarlan r. Bu hâli gören öteki e yalar dönüp kaçarlar. ncili, yay  ve oklar  yerine koyup

omzuna ast ktan sonra iki elini cebine sokarak kat rc ya:

– Burnumu sil kat rc !

Yolcunun ok atmaktaki maharetini görerek ran kat rc , pek takdir edici bir

tav rla:

– A a imdi burnunu de il istedi in yeri silerim, der. Ve nciliyi bir hayli güldürür

(C.B. 1960a: 7-10).
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30. MÜNECC M ÇOBAN

lkbahar günü o zaman n padi ah , ncili Çavu  ile Kâ thane civar nda dola rken

önüne davarlar  katm  kendi de merkebe binmi  bir çobana rast gelir.

Padi ah, çoban  göstererek ncili’ye:

– Çobanlar havadan iyi anlarlar. Git ona sor bakal m ya mur ya acak m

ya mayacak m ?

ncili istemeyerek gidip sorar. Çoban merkebin kuyru unu tutarak bir süre durur.

Sonra:

– Ya mayacak, der.

Padi ah bu cevab  al nca yoluna devam eder. Biraz sonra bardaktan bo an rcas na

ya mur ya maya ba lar.

Bunun üzerine padi ah, ncili’ye seslenir:

– Hani ya mur ya mayacakt ?

ncili ona u cevab  verir:

– Müneccim çoban; havay  bildiren alet de e in kuyru u olursa böyle olur (C.B.

1960b: 48).
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31. E EK YED

ncili Çavu  bir gün e iyle birlikte k rlara gezmeye ç kar. Dere tepe bir hayli

dola r. Mevsim de ilkbahar, her taraf yemye il... ncili, Allah’ n bu lütfuna hayran olur.

Bir ara dinlenmek amac yla bir tarlan n kenar na oturup sigaras  tellendirir. Etraf öyle

bir süzer. Me er oturdu u tarla, bir salatal k tarlas r. ncili’nin, turfanda h yarlar

görünce içi çeker. Tarlan n ortas na do ru gidip bir tanesini kopar p afiyetle yer. Gene can

çeker, bir tane daha kopar p ortadan ikiye böler. Yar  yer. Aksilik bu ya ikinci yar

yemeye f rsat kalmadan kar dan tarlan n sahibini görür. ncili korkudan hemen pantolonu

p orac kta abdest etme e ba lar. Oysaki bahçenin sahibi vaziyeti görmü tür. ncili’nin

yan na gelip:

– Burada ne yap yorsun diye sorar. ncili:

– Âdemo lu de il miyiz? u hâlde karde iz. Salatal klar n daha iyi olmas  için

onlar  gübreliyordum.

Tarla sahibi ortas ndan ikiye bölünen h yar ncili’ye gösterir:

– Ya bu nedir? Bu salatal n yar  ne oldu?

ncili boynunu büküp:

– Onun yar  da e ek yedi.

Der ve adam  bir hayli güldürüp dayaktan kurtulur (Çe it Kitabevi 1965: 7).
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32. ANAM DA KUNDAKTA

ncili’nin henüz stanbul’a gelip de saraya geçmedi i günlerden bir gün. Sokakta

bir kad nla kar la r. Bu kad n da çok irret birisidir. Bu nedenle hayat nda hiç

evlenemeyip bekâr kalm r. Bir erke in gözü istemeyerek az k kendisine çevrilse o

erke i herkesin içinde rezil eder. te ncili’nin de sokakta gözü bu kad na kay verir. Kad n

ncili’ye ç r:

– Ahlaks z, utanmaz adam, benim gibi henüz bakire genç bir k za bakmaya

utanm yor musun?

ncili Çavu  anas ndan da ya  olan bu kad na sorar:

– A!.. Sen henüz genç bir k z m n?

Kad n iki elini beline koyarak ncili’ye cevap verir:

– Ne zannettin, budala... Elbette genç bir k m... ncili derin bir kahkaha atar:

– A koca han m, e er sen henüz “genç” isen benim anamda kunda ndad r...

ncili’nin bu cevab  kad  çok utand r (Çe it Kitabevi 1965: 9-10).
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33. BAHANE

ncili Çavu ’un bir ara evlendi i söylenir. Fakat evlendi i kad n çok çirkindir. Bu

nedenle ncili Çavu ’a bir hayli tak lanlar, alay edenler olur.

ncili Çavu , dü ünür, ta r: “Bu kar  ile niye evlendim?” diye kendisine

soranlara:

–Ben bu kar  ile paras  için evlendim.

Diye bir mazeret uydurma a ba lar. Bir gün bu laf kar n kula na gider...

Kad n:

– Sen benimle param için evlendi ini söylüyormu sun... Neden böyle söylüyorsun?

ncili boynunu büker:

– Hatun, sen söyle ba ka ne sebep gösterebilirim? (Çe it Kitabevi 1965: 14)
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34. NC ’N N HÜNKÂRBE END

ncili, sarayda iken padi ah n yan nda çok güzel yemek yapt  iddia ederek

övünür.

Bir gün saray n Bolulu a  aniden ölüverir. Kâhya yeni bir a  bulana kadar

ncili’den yemek yapmas  rica eder. i bozuntuya vermeyen ncili, kollar  s vay p

mutfa a girer. Bir salata yapmas  bile beceremez. Bu acemili ine küfür basarak

dü ünürken ba nda e reti duran k rm  fesi, kazan n içindeki kesmeye dü er. Ate  gibi

cak kesme, fesin rengini de tirir. ncili, fesini kazandan almaya çal rken içeri padi ah

giriverir.

Padi ahtan ödü patlayan ncili’nin nutku tutulur. Alayl  bir lisanla padi ah, ncili’ye

sorar:

– Ne yap yorsun ncili Çavu ?

– Ben mi? ey... Ha metli padi ah ma lay k tatl  yap yorum. ncili’nin

övünmelerinden bir ey yapaca  zanneden padi ah, kâhyaya döner:

– ncili yaln z tatl  ile u ra n. Geri kalan yemekleri ç rak yaps n emrini verir.

Yemek zaman  gelir. Padi ah di er yemeklerden birer lokma al r, bütün i tah

ncili’nin tatl na b rak r.

En sonunda koca bir tepsinin içerisinde ekerli suda kaynaya kaynaya rengini ve

eklini kaybetmi  olan ncili’nin kirden me inle mi  fesi gelir. Ç raklar parçalar, en büyük

parçay  padi aha sunarlar. Geri kalan  da misafirlere verirler. Daha önce, gelecek olan

tatl  misafirlere övmekten hâli kalmayan padi ah n, tatl n ilk lokmas nda hiç hâli

kalmaz olur.

Misafirler de padi ah k zmas n, diye ses ç karmay p fes parçalar  püskülüyle

birlikte yutarlar.

kence bittikten sonra padi ah, ncili Çavu ’a sorar:

– Neydi bu tatl n ismi ncili Çavu ?

Be endirmi  olman n sevinci içerisinde ncili Çavu  cevap verir:

– Fesi hünkârbe endi padi ah m! (Çe it Kitabevi 1965: 24).
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35. NC R

Ac mas zl  ve zalimli i ile ün yapm  bir vezir, kona n büyük bahçesini

düzenlettirmektedir. Kocaman bir incir a ac  bahçenin görüntüsünü bozuyor diye

söktürmek ister. Bir rastlant  sonucu bahçede bulunan ncili Çavu  bunu duyunca hemen

at larak vezire öyle der:

– ncir a ac , b rak z yerinde dursun efendim!

– Niçin?

– Nas l olsa bir gün birinin oca na dikersiniz! (Tokmakç lu 1983: 19)
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36. NC LE KÖYLÜ

ncili, daha stanbul’a yerle meden, köyünde e ine binmi ; pazara giderken yolda

akac  bir köylüye rastlar. Köylü, ncili ve e ini göstererek sorar:

– Hem ehrim, böyle ikiniz nereye gidiyorsunuz?

ncili, laf n alt nda kal r m , hemen u cevab  verir:

– Üçümüz için pazardan arpa, saman almaya! (Tokmakç lu 2001: 18)
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37. YEMEK -  MEMEK

Padi ah, birgün ncili Çavu ’a sorar:

– Kuzum ncili, yemek memek derler. Yemek nedir, memek nedir?

ncili:

– Padi ah m yemek yüce zat n yedi i, memek de biz kullar n yedi idir.

Padi ah tekrar sorar:

– Kürk mürk derler, o ne?

ncili cevap verir:

– Efendimiz, kürk padi ah n giydi i, mürk biz kullar n giydi idir.

Padi ah son bir soru daha sorar:

– Ya padi ah madi ah?

ncili, hiç çekinip korkmadan cevap verir:

– Padi ah, yüce atalar z; madi ah da yüce zat z! (Koz 1983: 112).
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38. S LAHTAR A ANIN TEKMES

Bir gün padi ah, ncili Çavu ’u huzuruna ça p saray erkân  hakk nda

dü ündüklerini ve her birinin neye benzedi ini sorar. ncili Çavu , her birini bir eye

benzetti i gibi gayet man ve iri vücutlu olan silahtar a ay  da bir ay ya benzetir. O

rada silahtar a a huzura girer. Padi ah ona hitaben:

– Bak a a! ncili Çavu  seni büyük bir ay ya benzetiyor.

Yine silahtar a a ncili’ye öfkeyle bakar. A an n fena hâlde k zd  anlayan ncili

Çavu  odadan s rsa da silahtar a a arkas ndan gelerek saray n merdiveni ba nda ncili

Çavu ’a yeti ip onun arkas ndan bir tekme vurarak ncili Çavu ’u merdivenlerden a ya

kadar yuvarlar. Bu dü meyle vücudu ha at olan ncili Çavu ’u evine götürürler. Biçare iki

ay kadar yatakta yatar. Padi ah sordukça:

– Efendim, hastad r yat yor, cevab  verilir.

ncili Çavu , iyile ip saraya döndü ü zaman padi ah hastal n ne oldu unu

sorar, o da ba na gelen olay  anlatmay p bir tür hastal k uydurur. Ertesi gün padi ah

Bo aziçi’nde bir gezi için kay k emredip ncili Çavu ’u kar na alarak gezmeye ç kar.

Giderlerken der ki:

– ncili, Bab ali’de memurlara birer lakap koyarlarm . Mesela Bülbül Ahmet

Efendi, Kel Hasan Bey gibi. Ben Bab ali’de memur olsayd m bana ne lakap koyarlard ?

Bu soruya ncili Çavu  cevap vermek istemeyerek:

– Bilemem efendimiz! diye itiraz ederse de padi ah srar edince:

– Efendimiz, size de bo bo az lakab  koyarlard ! cevab  verir. Padi ah, hayretle

sorar:

– Niçin?

– Niçin olacak? Bo bo az oldu unuz için… Bendeniz aciz kulunuz efendimizi

lendirmek amac yla silahtar a ay  ay ya benzetmi tim. Siz de derhâl ona söylediniz.

Herif bir tekme ile beni merdivenlerden a ya at p vücudumu ha at etti. ki ay yatmama

sebep oldu! cevab  verir. Padi ah gülerek ncili Çavu ’a birçok ihsanda bulunur (Af in

1988: 6-7; Tevfik 1918:  6-7).
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39. KANTARIN TOPU

Bir gün ncili Çavu , bir meydandan geçerken halk n toplanm  oldu unu görür.

Merakla kalabal n aras na girip ortada duran bir adam n “ te benim bu marifetim vard r.

Bunu dünyada kimse yapamaz. Her kim yaparsa ona kul köle olurum. Her neye sahip isem

ona veririm” diye ba rd  gören ncili Çavu , seyircilerden birine bu marifetin ne

oldu unu sorar. Seyirci:

– Bu adam diyor ki: A ma su doldururum, önüme yatan bir adam n tam aln n

ortas na a mdan koyaca m su tamam  tamam na bir dirhem olur ne fazla, ne eksik. te

marifeti bu imi . Bunu ba ka birinin yapamayaca  iddia ediyor. Hakikaten de güç bir

ey. Bunun üzerine ncili Çavu  kalabal n ortas na girip ba ran adama hitaben:

– Senin marifet dedi in ey pek kolayd r. Onu ben de yapar m. stersen tecrübe

edelim! der. Adam:

– Haydi bakal m. Yatay m da yap.

– Yok, öyle olmaz, önce sen marifetini göster. Sonra ben yapar m.

– Öyleyse yat bakay m!

ncili Çavu , adam n serdi i bir kilimin üzerine arka üstü yatar. Marifet sahibi

yan ndaki testiden a  avurtlar inceye kadar doldurduktan sonra ncili’nin aln n

tam ortas na ne fazla ne eksik bir dirhem suyu b rak r. Bundan sonra adam yatar. ncili

 ayn ekilde doldurur ve suyun hepsini adam n yüzüne kar  püskürtüp döker. Adam

sinirle kalk p yüzünü gözünü silerek:

te yapamad n, ben kazand m.

ncili Çavu , hiç tavr  bozmayarak:

– Affedersin dostum kantar n topu kaçt ! cevab  vererek oradan savu ur (Af in

1988: 9; Tevfik 1918:  10-11)
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40. GÖRÜLMEZ SARIK

Bir gün padi ah, ncili Çavu ’u bir özel bir memuriyetle eyalet beylerinden birinin

yan na gönderir. Bey; gayet ma rur, cahil, despot biri oldu u için ncili Çavu ’a öncelikle

önem vermeyerek iltifatta bulunmaz.

ncili Çavu , bu beyi rezil etmek için alaca  intikam  zihninde tasarlad ktan sonra

bunun gururunu ok ayacak ekilde davranmaya ba layarak gözüne girer. Bir gün

kendisinin simya ilmine vak f oldu unu, çok güzel ve emsali bulunmaz mükemmel bir al

dokudu unu, bu al  pederinin gerçek çocu u olmayanlar n göremedi ini söyler. Bey için

emrederse yadigâr olmak üzere öyle bir al yapaca  arz eder.

Bey, bu tekliften memnun olur. ncili Çavu , ertesi gün koltu unda bir bohça ile

Bey’in yan na gelir. Bu bohçay  Bey’in önüne koyarak ihtiyatla aç p güya içindeki al

elleri üzerine alarak göstermeye ba lar:

–Efendim, u ince nak lar, u nazik çiçekler yok mu? Âlemde bu kadar mükemmel

bir al daha yoktur.

Diyerek övmeye ba lar. Gerçekte als, mal hiçbir ey olmad ndan gerek Bey ve

gerek haz r bulunan beyin emrindekiler bir ey görmüyorlarsa da görüyor gibi duaya

ba larlar. Çünkü ncili pederlerinin evlâd  olmayanlar bu al  göremez, demi tir.

Bey mevcut bulunan emrindekilere:

– Nas l buldunuz? Hakikaten pek güzel de il mi? deyince, hepsi:

– Evet efendim. ncili Çavu  kulunuz cidden hüner sahibiymi . Ömrümüzde bu

kadar güzel bir al görmedik, cevab  verirler. Her biri di erinin görmekte oldu unu

sanarak kendi kusurunu gizlemek için görmedi i eyi görüyor gibi görünürler.

ncili Çavu ’un amac  k smen gerçekle ti inden ba lad eyi tamamlamak için:

– Efendim imdi müsaade buyurursan z al  kendi elimle mübarek ba za

saray m, hükümete bununla te rif buyurursunuz.

Bey’in müsaadesiyle al  ba na sarar.

O zamanlar eyalet beyleri üzerinde al olmayan sade bir takke ile at na binip

hükümet dairesine gider ve halk aras nda rezil olur (Af in 1988: 10-11; Tevfik 1918:  11-

13).
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41. LEBLEB  EK R M ?

ncili Çavu  genellikle Süleymaniye ve Fatih civar na gider ve oralar n

kahvehanelerinde oturarak mü terilerin söyledik1erini dinler. Bir gün Fatih

kahvehanelerinden birinde bir kö eye oturmu  derin derin dü ünmekte olan bir adam

görür. Ne dü ünmekte oldu unu merak ederek oturur. Selam ve sabahtan sonra ne

dü ündü ünü sorar. Dü ünen adam anlat r:

– ki gün önce bir bakkal dükkân na gidip üç tane suda pi mi  yumurta ile yüz

dirhem ekmek yedim. Bakkala borcumun ne oldu unu sordu um zaman altm  iki akçe

istedi. Hâlbuki üç yumurta ancak bir akçe eder.

rarak bunun sebebini bakkaldan sordum. Bakkal da: “Ben senden az bile

istedim. Çünkü yedi in üç yumurtadan üç piliç ç kar. Ve her piliç de birçok yumurta yapar.

Bunlardan da yeni piliçler ç kard . Bunlar n bedelleri hesap edilir ise yüzlerce akçe olur.

Bense insaf edip altm  akçe istedim” dedi. Ben tabii bu paray  vermek istemedim. Bakkal

almak istedi. Aram zda tart ma ç kt . Nihayet bakkal mahkemeye gidip hakk mda dava

etti. imdi yumurtalar  yemi  oldu um için bakkal n istedi i paray  vermek gerekecek.

Hâlbuki ben fakir bir adam m. Bu kadar paray  nereden bulup verece im, i te dü ündü üm

budur.

Biçarenin derdini dinleyen ncili Çavu , cevap verir:

– Birader sen mahkemeye gitti in zaman hâkime: “Efendi ben hakk  müdafaadan

acizim, vekil tayin edece im!”dersin ve beni haber verirsin.

– Siz kimsiniz? Ne diye haber vereyim?

– Bana Firuz A a derler, Ayasofya civar nda Yerebatan Mahallesi’nde Türbe

Soka ’nda oturuyorum. Orada her kime sorarlarsa beni bilirler.

– Hâkim efendi kabul etmezse.

– Benim ismimi duyunca kabul eder.

Ertesi gün yumurtalar  yiyen adam ile bakkal hâkimin huzuruna ç karlar. Bakkal

davas  beyan ederek altm  iki akçenin tahsilini talep eder.

Hâkim daval ya ne diyece ini sorar. O da ncili Çavu ’un tavsiyesi üzere Yerebatan

Mahallesi’nde Türbe Soka ’nda ikamet eden Firuz A a’y  müdafa vekili tayin edindi ini

söyleyerek onun davet edilmesini ister.

Hâkim Firuz A a’n n ncili Çavu  oldu unu tan  için derhâl bir müba ir

göndererek mahkemeye gelmesini bildirir.
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Müba ir, ncili’yi evinde bulup mahkemeden istediklerini haber verince ncili

Çavu :

– Hâkim Efendiye selam söyle. imdi gelirim, cevab yla müba iri gönderir. Bir

saat, iki saat geçer. Nihayet ncili mahkemeye gelip hâkimin huzuruna ç kar. Hâkim

Efendi:

– A a Hazretleri sizi çok bekledik. Nerde kald z?

– Hâkim Efendi! Bendeniz ziraat  pek severim. Fakirhanemin gayet geni  bir

bahçesi vard r. Geçen de güzelce kazd p bir hayli sebze dikmi  ve bir taraf  da nohut

ekmek için ay rm m. Bugün i im olmad  için buras  ekmek istedim. Evde arad m

nohut kalmam , biraz leblebi vard . Onu ektim ve i imi bitirdikten sonra davetinize icabet

ettim.

Hâkim Efendi kahkaha ile gülerek:

– A a Hazretleri leblebi kavrulmu  nohuttur. Hiç ondan mahsul al r m ?

ncili Çavu  ciddi bir tav rla:

– Onu dava sahibi bakkala sorunuz. Pi mi  yumurtadan piliç ç karsa leblebi de

mahsul verir.

Hâkim, ncili Çavu ’un bu sözü üzerine bakkal n haks z oldu una ve daval n

beraat na karar verir (Af in 1988: 12-13; Tevfik 1918:  13-15).
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42. DOLANDIRICININ DOLABI

Bir gün devlet büyüklerinden biri, sohbet esnas nda ncili Çavu ’a sorar:

– A a Hazretleri, stanbul’da pis adamlar doland k ederler. Ötekini berikini

doland rlarm . Bunlar nas l adamlard r, insan  nas l doland rlar?

– Efendim, bunlar gayet zeki, eytan gibi adamlard r. Doland k için birçok alet

ve edevatlar  vard r. Onlar vas tas yla doland rlar.

– Bunlardan birini görmek ve nas l doland rd klar  anlamak isterdim. Rica ederim

bana bir doland  gösteriniz.

Bunun üzerine ncili Çavu :

– Ba  üstüne efendim! Yar n getiririm.

ncili Çavu  o zaman n en me hur doland lar ndan birini bulup o adam n yan na

götürür, verir. Adama:

– Efendim dün emretti iniz gibi i te size en me hur doland lardan birini

getirdim.

– Memnun oldum a a hazretleri!

Adam, doland ya dönerek:

– Sen doland  m n?

– Evet, efendim!

– nsan  nas l doland rs n?

– Bu bizim sanat zd r. Sanat ve maharetimizi yapmak için birtak m dolaplar

kurar z. Alet ve edevat haz rlar z.

– Görmek isterdim, beni doland rsana.

– Ba üstüne efendim. Ancak geçende bir ihtiyaç dolay yla dolaplar , alet ve

edevat  birine satm m. imdi emrinizi yerine getirmek için bunlar  tedarike ve bunun

için de paraya ihtiyaç vard r.

– Kaç kuru  laz m?

– Efendim zat z gibi büyük birini öyle adi dolaplar ile doland rmak uygun

olamayaca ndan gereken alet ve edevat ancak bin alt na al nabilir. Bunlar imdi al z,

sonra yine satar z.

– Pekâlâ!.. te sana bin alt n...

– Bendeniz de emrinizi iki gün sonra gerçekle tiririm.

Doland  bin alt  al p gider. Orada haz r bulunan ncili Çavu  gülmeye ba lar.

Ev sahibi sorar:
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ncili Çavu  Hazretleri!  Niçin gülüyorsunuz?

– O doland  sizi ne güzel doland rd , ona gülüyorum.

– Ne demek? Beni kim doland rd ?

– Giden adam doland rd .

– Can m ben doland lmad m. Öyle bir ey görmedim.

– Efendim, doland rmak öyle zannetti iniz gibi dolaba koyup bir eyleri f l f l

çevirmek de ildir te size birtak m sözler söyleyerek kand rd  bin alt  al p gitti.

Doland rmak i te böyle olur.

Ev sahibi çok r (Af in 1988: 14-15; Tevfik 1918:  15-17).
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43. MD  SITMA TUTTU

ncili Çavu  zaman n padi ah n nedim ve musahibi olmakla beraber o zaman n

devlet adamlar  ile vezirleri aras nda tatl  dillili i ve akac yla çok sevilir ve say r.

ncili, ara s ra tuhaf tuhaf olaylar icat eder. Sonra bunlar ötede beride anlat larak

sohbetlerde ho  bir zemin olu turmaktad r. Bunlara ba  olarak öyle bir olay anlat r:

ncili Çavu , bir gün o zaman n en me hur al tüccarlar ndan Karabet A a’n n

odas na giderek ona der ki:

– Ben eyhülislâm efendinin yard mc m. Daire için birkaç tane al al nacakt r.

Sizde iyi allar varsa ç kar z da göreyim. alc  Karabet A a ya  bir mü teriye çatt

dü ünerek ncili Çavu ’a bir eyler ikram ettikten sonra mevcut en mükemmel allar

kar p önüne açar. Sonra da türlü türlü diller dökerek mal  övmeye ba lar.

Nihayet mü teri, iki adet al  be enince pazarl a giri irler. Be  a ya be

yukar ya o zaman n paras yla üç kese akçeye pazarl k yaparlar. ncili Çavu  der ki:

– imdi u allar  bir bohçaya koyunuz. Benimle beraber birini gönderiniz.

eyhülislam efendi hazretlerine gösterelim. Be enirler ise paray  veririz. ayet

be enmezler ise allar  iade ederiz.

Bunun üzerine adam:

– Efendim, bendeniz bizzat gelirim!

allar n bohças  Karabet A a, koltu una alarak ncili Çavu  ile beraber

eyhülislam n yan na giderler. Do ruca eyhülislam n odas n bulundu u yere ç karlar.

ncili Çavu , Karabet A a’ya:

– Siz burada bekleyiniz. Ben allar  efendi hazretlerine göstereyim, diyerek bohçay

al p odaya girer. eyhülislam efendi ncili Çavu ’u görünce:

– Buyurunuz Firuz A a. Ne var, ne yok? Elinizdeki bohça nedir?

Diye ncili’ye sorar. ncili de:

– Efendim iki tane mükemmel al var. Size lay k bir ey! Tan klardan birisinin.

Bir ihtiyac  için zorunlu olarak satacak. Belki almak istersiniz diye size getirdim.

– A a hazretleri bende gere inden fazla al var, imdilik gerek yok.

– Bir kere görün isterseniz efendimiz. Laz m de ilse bile sizin görü ünüz

önemlidir. Sat lmas  temin edece inizden hiç üphem yoktur.

– O hâlde getiriniz de bir göreyim.

ncili Çavu , bohçay eyhülislam efendinin önüne koyarak açar. Efendi hazretleri

allar  pek güzel bularak allar  be endi ini belirten sözler söyler.
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Bunun üzerine Firuz A a bohçay  al p odadan ç kar. ncili Çavu  içeride iken

ar da kalm  olan alc  Karabet A a, merak ile kap n aral ndan odaya bakar.

eyhülislam efendinin allar  gözden geçirdi ini görerek hâl ve tavr na nazaran be enmi

oldu unu anlam r.

ncili Çavu , odadan ç nca Karabet A a:

– Efendi hazretleri allar  be endiler. Haydi kethüda efendinin yan na gidelim de

paray  alal m! diyerek kethüdan n odas na ikisi birlikte giderler. Kap n önünde Firuz A a

alc ya:

– Sen burada dur! Bohça da sende kals n. Ben içeri girip eyhülislam efendinin

emrini söyleyeyim ve paray  getireyim

ncili, kethüdan n odas na girer. Kethüda efendi, ncili’yi ahsen tan maz. Odaya

girdi ini görünce ncili’ye:

– Bir ey mi arzu ediyorsunuz? diye sorar. ncili Çavu :

– Efendimiz, bir hayra vesile olmak maksad yla sizi rahats z ediyorum.

– Ne gibi bir hayra?

– Efendim, bir alc  Karabet A a kulunuz vard r. Zavall  aylardan beri s tma

tutuyor. Her ne yapm sa bir çaresini bulup kurtulamam . Sizin s tma için muska

yazd  duymu , bendenizden sizin yan za gelmem için ricada bulundu. Ricas na

dayanamayarak size geldim!

– Ba üstüne efendim. Ancak elimde biraz i im var. Yar m saat sonra yazar m.

– O hâlde efendimiz, alc  Karabet A a kulunuz d ar dad r. Bendenizin de i im

var. Müsaade buyurursan z içeri ça ray m da kendisini görünüz ve “Yazar m, buyurunuz,

diyin”, o da sizi beklesin.

– Pekâlâ.

Bunun üzerine ncili odadan ç karak Karabet A a’ya:

– Kethüda efendi sarrafa yaz  yazacak. Yar m saat kadar beklemeniz gerekiyor.

Ben gidece im. Haydi sizi içeri götüreyim de görsünler.

Diyerek alc  odaya sokar ve kethüda efendiye tan r. ncili Çavu , kethüdaya:

– alc  Karabet A a kulunuz! diyerek alc  tan r. Kethüda efendi:

– Peki, Karabet A a! D ar da yar m saat oturunuz. Yazar m ve sizi ça m.

Bunun üzerine Firuz A a ile alc  odadan ç karlar. ncili Çavu , alc ya:
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– imdi siz burada oturunuz. Ben gideyim, diyerek bohçay  al p gider. Epeyce bir

kâr etti ini dü ünerek memnun olan Karabet A a, d ar da yar m saat kadar bekledikten

sonra hademenin “ alc  Karabet A a kimdir?” diye ça rmas  üzerine ko arak odaya girer.

Kethüda efendi:

– Karabet A a! Buraya gel.

alc , kethüdan n yan na gider. Kethüda efendi, çekmecenin üzerine koymu

oldu u üç parça ufak kâ  göstererek:

– Tutmaya ba lay nca, u birinci kâ  ate e koyars z. alc  hayretle:

– Ne tutmaya ba lay nca efendim?

– S tma!...

– Nas l s tma?

– Seni s tma tutmuyor mu?

– Hay r efendim!

– O hâlde buraya niçin geldin?

Karabet A a meseleyi etraf yla anlat r. Durumdan öylece haberi olan kethüda

efendi:

– Yok, Karabet A a! Benim ne aldan haberim var, ne maldan. Seni buraya getiren

adam  da hiç tan mam. Mal  kime verdiysen ondan ara! cevab  verir. Bu felaket haberi

duyan Karabet A a, elini uzatarak:

– Efendim, imdi o s tma muskalar  veriniz; çünkü kulunuzu s tma tutmaya

ba lad .

Karabet A a, odadan ç karak üzgün bir vaziyette ma azas na döner ve orada

bohçay  görünce endi esi yok olur.

Me erse ncili, oradan ç nca do ruca alc n ma azas na giderek bohçay  oraya

rak r ve Karabet A a’ya da selam yollar. Bu olay o zaman n ileri gelenlerinin yer ald

meclislerde bir müddet alay konusu olur ve her yerde anlat r. (Af in 1988: 16-19; Tevfik

1918:  18-23).
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44. KAYIKÇININ TELA I

ncili Çavu , bir gün bir kay kç  ile e lenmek isteyerek tela  bir tav rla Sirkeci

skelesi’ne iner. Gözüne kestirdi i ihtiyar bir kay kç  i aret ile ça p kay a biner.

Üsküdar’a çekmesini emreder.

Kay k, K z Kulesi hizalar na geldi i s rada ncili Çavu  kendi kendine söylenmeye

ba lar:

–  Iskaray  kay kç n aln na as nca saat dört buçuk olur! Çama r teknesini ak nt ya

rak rsam muharremin sekizi demektir!

ncili Çavu ’un kendi kendine söyledi i bu saçmalar  dinlemekte olan kay kç

mü terisinin pek de sa lam ak ll  olmad  dü ünerek ncili’ye sorar.

– Efendi affedersiniz; ama siz bu günlerde bir hastal k geçirdiniz mi?

– Ah kay kç  baba, hiç sorma!.. Hasta de ilim, akl m yerinde; fakat birtak m

dü manlar m bana “Delidir!” diyerek ikide bir t marhaneye t yorlar. Orada birkaç gün

kal yor, sonra ç yorum. Bugün yine bana “Ç ld rd n!” demeye ba lad klar ndan

ellerinden kaçt m. Onlardan kurtulmak için Üsküdar’a gidiyorum.

Mü terinin bu sözleri, kay kç  cidden tela a dü ürür. Kay kta bir deli ile beraber

oldu una üphesi kalmad ndan kürekleri daha süratli çekmeye ba lar. O s rada ihtiyar n

esnemesi geldi inden a  aç p esnedi ini gören ncili Çavu , hemen ellerini uzat p

ba r:

– Aman kay kç , a  kapama! imdi illetim tutacak!...

Zavall  kay kç , a  kapamas yla beraber kürekleri daha kuvvetli çekmeye

çal arak güç hâl ile Üsküdar skelesi’ne ula r.

ncili Çavu , iskeleye ç p kay kç ya para vermeye davrand  s rada ya  kay kç

iskeleye bir tekme vurarak denize aç r ve deli mü teriden kurtuldu u için “Ohhh!” diye

derin bir nefes al r (Af in 1988: 22-23; Tevfik 1918:  25-26).
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45. ALLAH MA ALLAH

ncili Çavu  padi ah n nedim ve musahibi olmadan önce eyalet valilerinden birinin

maiyetinde bulunur. Bu ki i, ncili Çavu ’un zekâs  ve gücünü çok takdir etti i için

eyalet içinde olu an her türlü sorunun çözümü için ncili’yi görevlendirir. Genellikle kaza

ve kasabalara gönderir ve mühim emirlerle onun gücünden yararlan r.

Fakat pa a çok fazla aç gözlü olup maiyetinde bulunanlar  diliyle takdir eder ve bol

bol aferinlerle çal rmay  al kanl k hâline getirir. Onlara mal mülk vermez. ncili Çavu

görevinden dönü ünde pa an n huzuruna girer. Fazla fazla iltifatlara mazhar olur, kesesi

yine sözle dolu olarak pa an n yan ndan ç kar.

Pa a, o zaman n tüm devlet adamlar  gibi ocaktan yeti mi , yaln z cesareti ve cüreti

ile ilerlemi , bununla beraber akl  ve zekâs  da çok noksan oldu u için bir hizmette ba ar

olarak gelen ve huzuruna dahil olan çal anlar na: Ma allah! Ma allah! Pek memnun

oldum!.. Allah seni uzun ömürlü etsin. allah mükâfat veririz cümlesini söyler. htimal ki

özellikle ezberledi i için tekrar eder. Epeyce zaman devam eden bu hâlden art k usanan

ncili Çavu , hak etti i ücretlerini kendi kendine toplamak, bu vesile ile de pa aya bir ders

vermeyi dü ünür. Bunu zihninde etrafl ca tasarlar. Bunun üzerine ncili Çavu , ç p

kuyumcu ve mücevher tüccarlar na gider. Bedeli sonra ödenmek art yla pek çok mücevher

sat n al r. Di er tüccar ve esnaftan da türlü türlü kuma lar vesaire al p pa an n hizmetinde

bulundu u müddet zarf nda alabilece i ücreti de böylece temin eder. Vali pa an n en has

ve en çok sevdi i adamlar ndan oldu u için ald  mallar  tereddüt etmeden veresiye

vermi  olan tüccarlar, ödeme zaman  gelince ncili Çavu ’a müracaat etmi lerse de ncili:

– Ma allah! Ma allah!.. Pek memnun oldum. Allah seni uzun ömürlü etsin, in allah

paray  öderiz, der. Bundan bir ey anlamad klar  hâlde bütün alacakl lar, ncili Çavu ’un

paray  ödeyece ini zannederek geri dönerler. Bir müddet sonra müracaatlar nda yine ayn

ekilde:

– Ma allah! Ma allah!.. Pek memnun oldum. Allah seni uzun ömürlü etsin, in allah

öderiz.

Cevab  ald klar ndan ve bu hâl birçok kez tekrar etti inden nihayet valiye

ikâyete mecbur kal rlar. Durumu pa aya ayr nt lar yla anlat p ncili Çavu ’un borcunu

vermedi ini söyleyerek alacaklar n tahsilini isterler. Pa a, ncili Çavu ’u huzuruna

ça p:

– Firuz A a!... ehrin tüccarlar  senden ikâyetçi! Onlardan birçok mücevher ve

ya sat n alm n; fakat paralar  vermemi sin. Bu nas l olur?
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– Efendim!.. Bendeniz kulunuz her ne ald m ise bedelini ödedim.

– E er ödemi sen niçin ikâyet ediyorlar.

– Oras  bendeniz bilemem. Ancak tamam yla borcumu ödedim.

ncili Çavu ’un bu cevab  üzerine pa a, odan n d nda bekleyen tüccarlar  ça p

onlara ncili Çavu ’un verdi i cevab  söyler ve alacaklar  olmad  hâlde böyle bir

ikâyetin ne anlam  oldu unu sorar.

Tüccarlar, hep birden:

– Hay r, efendimiz! Biz a adan herhangi bir para almad k.

Pa a, ncili’ye bakarak:

– Ne dersin?

– Efendim! Bendeniz bu tüccarlardan baz  e yalar ald m, sonra bedeli için

geldikleri zaman kendilerine borcun tamam  ödedim.

Tüccarlar:

– Hay r efendim!.. Biz para almad k!..

ncili, tüccarlara:

– Ne demek almad z? Siz benim yan ma geldi iniz vakit ben size ne söyledim?

– Bize “Ma allah! Ma allah!.. Pek memnun oldum. Allah seni uzun ömürlü etsin,

in allah öderiz!” dediniz.

ncili Çavu :

– O hâlde ne istiyorsunuz? te paran  ald  siz de itiraf ediyorsunuz.

ncili Çavu , Pa a’ya dönerek:

– Efendim! Gördünüz ya!.. Ben borcumu ödedi imi do ru olarak söyledim.

Tüccarlar:

– Efendim!.. Bu söz sözdür, para de ildir.

ncili:

– Bunu ben bilemem!.. Pa a hazretlerinin bana hizmetlerime kar k verdi i ücretin

ayn yla ödedim. Bunu bilirim.

Bunun üzerine pa a, tüccarlar n alacaklar  ödeyerek maiyetinde bulunanlara sözle

ücret vermek huyundan vazgeçer. Bir müddet sonra da ncili Çavu , o valinin hizmetinden

karak stanbul’a gelir (Af in 1988: 24-26; Tevfik 1918:  27-30).
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46. BU DA TAZI OLUR

Yine ncili, padi ah n nedimi olmadan önce stanbul’da baz  devlet adamlar n ve
seçkin ki ilerin konaklar na devam eder ve onlardan hürmet görür. Firuz A a’y  en fazla
seven onun akac ndan, haz rcevapl ndan pek memnun olup gece ve gündüz yan nda
bulundurmay  isteyen devletin ileri gelenlerinden biri vard r.

Bu adam, çok zengin olmakla birlikte gayet cimri olup emrinde bulunanlar daima
yar  tok yar  aç hayatlar  sürdürürler. ncili Çavu  da oraya geldikçe di er konaklarda
oldu u gibi nefis yemekler bulamaz. Bir pa a kona na lay k olmayan yemeklerle vakit
geçirmeye mecbur kal r.

Bir gün Pa a, ncili Çavu ’a der ki:
– Firuz A a! Birçok devlet adam  gibi ben de ara s ra ava ç kmak, av e lenceleri

tertip etmek istiyorum. Bunun için önce birçok taz  ve kopay elde etmek gerekiyor. Siz
daima d ar da dola z için sizin daha çok rastlama ihtimaliniz var. Bana güzel bir taz
bulunuz.

ncili Çavu , pa an n bu emrini mümkün oldu u kadar çabuk yerine getirece ine
söz verir. Bu vesile ile de pa aya bir ders vermeyi derhâl dü ünür. Ertesi gün gayet iri,
semiz bir çoban köpe i bularak kona a götürür. Hayvan  a da b rakarak yukar  ç p
pa an n yan na girer:

– Efendim! Emriniz gere ince pek güzel bir taz  bulup getirdim.
– Pek memnun oldum. Aman unu göreyim, nerededir?
– Efendim! A da b rakt m, emrederseniz buraya getireyim.
– Hay r!... Biz a ya gider görürüz.
Bunun üzerine pa a ve ncili Çavu  birlikte avluya inerler ve köpe i de oraya

getirirler. Fakat pa a, bu iri çoban köpe ini görünce:
– A a! Bu nas l taz ?
– Pek güzel cins bir taz !
– Can m, taz  böyle olmaz!
– Ya nas l olur efendim?
– Taz n bacaklar  ince, karn  içine çekilmi , vücudu zay f, burnu uzun olur. Bu

ise âdeta bir çoban köpe i!
– Efendim bunda merak edecek bir ey yoktur. Bu köpek bir hafta evinizde kal rsa

emin olunuz ki o tarif etti inizden daha iyi bir taz  olur.
ncili Çavu ’un bu cevab  üzerine pa a k zarsa da belli etmeyerek yukar  ç kar. Bir

daha ncili Çavu ’u kona a davet ettirmez (Af in 1988: 27-28; Tevfik 1918:  30-32).
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47. ÇABUK ÇIK DI ARI

Yine devletin ileri gelenlerinden biri, ncili’yi çok sever, onu daima yan nda

bulundurmak ister. Bu ki i, cömert bir huya sahip ise de çok cahil oldu undan ncili, her

türlü arma an ve ihsan na ra men bunun meclisinde bulunmay  kesinlikle istemez. Her

davetinde âdeta ölüme gidiyor gibi s r.

Bu ki inin tabiat  da pek titiz ve vesveseci oldu undan ölümden ve hastal ktan çok

korkar, kabristan n içinden de il civar ndan bile geçmez. Ölülerle ilgisi olan hiç kimse ile

görü mez! Eline elbisesine her kim olur ise olsun dokundurmaz. Sonuç olarak adeta huyu

onun cinnet geçirmesine sebep olacak kadar büyür.

Bu vesvesesi nedeniyle evinden pek nadir d ar  ç kt  için daima ncili’yi ça rt p

onunla vakit geçirmeyi ister. Ancak ncili de bu hâlden son derece rahats z olmakla birlikte

davet edildikçe gitmemekten de o ki inin mevki ve ehemmiyeti sebebiyle korkarak

kaçamazd .

Aylarca devam eden bu gidip gelmelerden art k usanm  olan ve yakay  kurtarmak

isteyen Firuz A a epeyce dü ünerek bir çare bulur, bunun gerçekle mesini de zihninde

kurar.

Yine bir gün pa a hazretlerinin adam  gelip ncili’yi davet etti i zaman ncili:

– Sen git! Ben biraz sonra gelirim! cevab yla onu gönderir ve tam iki saat sonra

kona a gider. Konak sahibi Firuz A a’y  görünce:

– Firuz A a! Nerde kald z? ki saattir sizi bekliyordum.

– Efendim emrinizi ald m s rada akrabalar mdan birinin hasta oldu unu haber

ald m.

Pa a tela la:

– Aman ne olmu ?

– Birdenbire hastalanm . Ziyaretine gitmek icap etti.

– Ne diyorsun? Korkmadan gittin mi?

– Efendim, ne yapay m? Mecbur kald m.

– Sonra?

– Sonras  efendim, hastan n yan na gittim!...

Pa a; son derece tela lan r, âdeta titreyerek:

– Bakt m ki yatakta yat yor, kendini kaybetmi , birkaç hekim ba n ucunda…

– Aman sak n imam da olmas n…
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– Tam buyurdu unuz gibi!... mam ve müezzin de orada idiler. Hastan n ba

ucunda okuyorlard .

Pa a, oturdu u yerden kalk p bir ad m geri çekilerek:

– Eee, sonra?

– Sonras  efendim, hekimlere sordum; “Ümitsiz!” dediler. O s rada hasta gözünü

açt . Beni gördü. Ben de yan na sokularak elinden tuttum. Bir ey söylemek istiyordu.

Söyleyemeyerek çenesi oynad . Ruhunu teslim etti.

– Ne dedin? Ne dedin? Ruhunu teslim mi etti? Eli elinde iken öldü, öyle mi?

– Evet efendim!...

Ba rarak:

– O hâlde, sen niçin buraya geldin?

– Ça rtm  idiniz de… Avaz  ç kt  kadar ba rarak, oldu u yerde tepinerek:

– Ç k d ar ! Çabuk ç k!... Bir daha buraya ayak basma! Ç k ç k!....

ncili, böyle bir muameleye maruz kalaca  zannetmiyormu  gibi hayretle:

– Efendim, müsaade buyurunuz da elinizi öperek veda edeyim!

Daha ziyade ba rarak:

– Elimi öpmek mi? Odam , evimi kirletti in yetmiyormu  gibi bir de elimi mi

öpeceksin! Ç k d ar !... Ç k!...

Pa an n bu yaygaras  üzerine ko an hizmetkârlar ncili’yi ç kar rlar. O da sokak

kap n önünde durarak içeride meydana gelecekleri izlemeye ba lar. Ev sahibi

hizmetkârlar na kova kova su getirterek odadaki bütün e yay , tahtalar , duvarlar , kap lar

kat r. Nihayet kendisi de avlunun ortas nda elbisesiyle durarak ba ndan a ya birkaç

kova su döktürerek öyle s ls klam bir hâlde odas na gider. O günden itibaren ncili de

ondan kurtulur. (Af in 1988: 29-31; Tevfik 1918:  32-35)
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48. ÇATAL ÇATAL ÇIKAR

ncili Çavu , bir Kurban Bayram  arifesinde kurban sürüleri aras nda

dola maktayken o zaman n zarif kad nlar ndan haz rcevap, akac  bir han n kurban

almakla me gul oldu unu görür. Ona latife etmek maksad yla yan na giderek sorar

– Buralarda ne geziyorsunuz, han mefendi?

Kurban pazarl  ile me gul olan han m, ba  kald p ncili’yi görünce gülerek

cevap verir:

– Aaa! Siz misiniz A a Hazretleri?

– Evet, bendenizim!...

– Kurban almak istiyorum da!

– Efendim, kurbana ne hacet, ben size kurban!...

– Fakat sizin boynuzunuz yok. Boynuzsuz kurban makbul de ildir!...

– Efendim, bunda bir zarar yok! Yar na kadar dairenizde kal r isem çatal çatal

boynuzlar m ç kar.

Han m, ncili’nin bu sözüne cevap veremeyerek ma lup olur.(Af in 1988: 32;

Tevfik 1918:  36)
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49. ONU HÂK M EFEND YE SOR

Zaman n padi ah , ncili Çavu ’u özel bir görev ile eyalet valilerinden birinin

yan na gönderir.

   ncili, gitti i ehirde görevini yapt  s rada bir genç gelerek bir istekte

bulunaca  söyler ve Çavu ’un yan na girer. Hâl ve tavr ndan pek fakir oldu u anla lan

bu gencin, bir hizmet veya para yard  istemek üzere geldi ini zanneden ncili Çavu :

– Ne istiyorsun o lum? diye sorar ve genç de:

– Efendim, müsaade ederseniz ba ma gelen bir olay  anlatay m. Bana yap lan

haks zl  dinleyiniz! der ve sonra da ba ndan geçen maceray  anlatmaya ba lar:

– Efendim, bendeniz bundan bir ay önce bir tesadüf eseri bu memleketin tan nm

esnaflar ndan Ahmet Efendi’nin k  gördüm ve ona â k oldum. K n babas  çok

zengin, ben ise fakir oldu umdan evlenmek için bu k  istemeye cesaret edemedim. Fakat

n iddeti, en sonunda k n babas na evlenmek için beni ba vurmaya mecbur etti.

Ahmet Efendi’nin kona na giderek huzuruna ç kt m ve durumumu anlatarak

Allah’ n emriyle k yla evlenmek istedi imi söyledim ve k  istedim.

Ahmet Efendi, beni zannetti im gibi hemen huzurundan kovmay p tebessümle dedi

ki: “Pekâlâ o lum!... K  senden iyisine verecek de ilim. Ancak benim bir sözüm

vard r. E er onu yerine getirirsen ba üstüne!”

Bu sözü i itince ne kadar memnun oldu umu tarif edemem. Hemen: “Efendim,

sözünüz neyse söyleyiniz. Her ne olursa olsun yapar m!...” dedim.

Bunun üzerine adam: “Bizim ehrin kenar ndan geçen nehre ak am gidip de sabaha

kadar suyun içinde beklersen ertesi günü k  sana veririm!...” dedi.

Havan n so uk ve mevsimin k  sonu olmas na ra men hemen nehrin kenar na

giderek soyundum. Bo az ma kadar suya girerek sabaha kadar durdum. Sabah olunca ç p

Ahmet Efendi’ye geldim. art  yerine getirdi im için sözünü yerine getirmesini istedim.

Zaten o adam, gece belli aralarla adam gönderip benim nehrin içinde olup olmad

yoklatm  oldu undan bana bir cevap veremedi.

“Haydi uradan, def ol!... Sen benim k  alabilecek bir adam de ilsin.” diyerek

beni huzurundan kovdu. O zaman nehir meselesini bir bahane olarak ortaya sürmü , benim

yapamayaca  zannederek bu ekilde benden kurtulmay  istemi  oldu unu anlad m.

Bunun üzerine hâkim efendiye müracaat ederek onu dava ettim. Hâkim, Ahmet Efendi’yi

ça p benim yan mda sordu. O da durumu oldu u gibi anlatt . Art k hükmetmek zaman

gelmi ti. Hâkim Efendi, bana hitaben: “O lum nehirde sabaha kadar durmu  oldu unu
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anlad m. Ancak o müddet zarf nda uzaktan yak ndan bir ate  veya k gördün mü?” diye

sordu. Ben de: “Efendim, hiçbir ey görmedim!... Yaln z u kar ki da n tepesinde

çobanlar n yakm  olduklar  ate i gördüm” cevab  verince Hâkim Efendi tebessüm

ederek: “Sen art  yerine getirememi sin. Çünkü da n tepesinden gördü ün ate e bakarak

gözünle nm n, bundan dolay  k  istemeye hakk n yoktur” dedi ve Ahmet Efendi

taraf  hakl  ç kard , beni ma dur etti. te efendim, bu haks zl n çözülmesi için size

ba vurdum.

Gencin bu hikâyesi üzerine ncili, biraz dü ündükten sonra:

– O lum, sen merak etme! Ben Allah’ n izniyle bu i i halleder ve sana sevdi in k

al veririm.

Diyerek söz verir ve genç de memnun olarak ç p gider. Ertesi gün ncili, valinin

yan na giderek ehrin civar ndaki bahçelerden birinde ilkbahar münasebetiyle bir ziyafet

tertip etmek istedi ini söyler. Vali ile hâkim efendi’yi ve vilayetin önde gelenlerini de

davet eder. Ziyafet günü davetin yap ld  bahçeye hal lar, minderler vesaire malzeme

getirilir. Biraz sonra da vali ile di er davetliler gelirler; fakat ncili meydanda görünmez.

Bir müddet gözetilir. Pa an n karn  ac r. Ortada yeme e dair bir ey görünmez. Bunun

üzerine pa a, sorar:

– ncili Çavu  ortada yok. Acaba nerdedir?

Hizmetkârlar, onun nerde oldu unu bilmediklerini söylerler. Bunun üzerine pa a:

– Bak p aray z!... Nerde ise bulunuz, emrini verir. Bahçenin he taraf na da lan

hizmetkârlar ncili’yi gayet garip bir surette yemek pi irmekle me gul görerek valiye haber

verirler ve bizzat gelip görmesini isterler. Vali, hâkim ve di er davetlilerle ncili’nin

yan na gider. Bir de ne görsün: ncili iki kavak a ac n tepelerinden ba lanm  bir ipe, bir

kazan asm . A açlar n alt na da biraz çer çöp koyarak tutu turmu .

Vali, bunu görünce kahkaha ile gülerek:

– A a, bu hâl ne?

– Efendim, yemek pi iriyorum!...

– Hiç böyle ey mi olur?

– Niçin olmas n? te yukar daki kazanda kuzu var. Burada da ate  yan yor. imdi

pi er!...

– Fakat buradaki ate  ta a ac n tepesindeki kazan r m ?

– Efendim, bunu yan zdaki Hâkim Efendi’ye sorunuz, cevab  onlar versinler.
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Vali, hâkimin yüzüne bakar ve hâkim de p kalm r. Bunun üzerine ncili,

gence yap lan haks zl  tüm ayr nt lar yla anlatarak hâkim efendinin kar ki da da

görünen bir ate ten nd na dair hüküm verdi ini haber verir ve der ki:

– Pa a Hazretleri! Bo az na kadar nehrin içinde duran bir adam n, kar  da daki

ate ten nmas  mümkün olur da, a ac n tepesindeki kazan, alt ndaki ate ten niçin

nmas n?

Bunun üzerine vali, hâkimi bu haks z hükümden dolay  uyararak Ahmet Efendi’ye

hiçbir art ko madan k  gence vermesini emreder. ncili de dü ünde haz r bulunmu tur.

(Af in 1988: 33-36; Tevfik 1918:  37-41)
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50. UYUZ LACI

ncili Çavu , henüz stanbul’a gelmemi , saraya girmemi  oldu u ve memleketinde

bulundu u s rada bile orada hat  say r, herkesçe sevilir bir ki idir. Kasaban n ileri

gelenlerinden biri, bir gün uyuz hastal na yakalan r. Ne ilaç yapaca  rast geldiklerine

sordu u gibi ncili’ye de sorar. ncili, adam  hiç bozmayarak der ki:

– imdi çar ya gidip be  dirhem karanfil ya , be  dirhem tarç n ya , iki dirhem

dövülmü  karabiber, iki dirhem k rm  biber al!... Bunlar  birbirine kar rarak merhem

gibi yap! Yar n sabah hamama giderek güzelce kese sürün, sonra bu merhemi vücuduna

sürerek yar m saat kadar otur. Sonra da y kanarak ç k, bir eyin kalmaz.

ncili ile ayn  mahallede oturan bu ki i, tarif edilen ilac  do ru zannederek hepsini

al r. Ertesi gün sabahleyin hamama gider. ncili’nin evi, hamam n tam kar nda oldu u

için pencereden bak nca uyuz kom usunun hamama gitti ini görür. Uyuz hasta, hamamda

ca keselendikten sonra ilac  sürünür; fakat bütün vücudu ate  içinde kal r. Adam;

duydu u iddetli ac lara tahammül edemez. Su dökünmeye ba larsa da fayda

göremedi inden ve kendini de bir türlü durduramad ndan bir deli gibi, ç lç plak bir

ekilde hamamdan d ar  f rlar. ncili’nin kap na ko arak, eline geçen ta lar  vurarak:

– Ç k d ar  melun!... Ç k d ar  yezit!... Ç k da seni geberteyim!... Aman

yan yorum! diye ba rmaya ba lar.

Bu hâli gören ncili, susman n bir faydas  olmad , ta lar n kap  k raca

dü ünerek a inip büyük bir kova so uk su doldurur. Yukar  ç p yava ça pencereyi

açar. Suyu birdenbire kap n önündeki ç plak kom unun ba na döker.

Zaten ya lar n ate i bir dereceye kadar kesilmeye ba lam  oldu u için gökten inen

so uk du  da etkili oldu undan:

– Uu!... Uuu! diyerek hamama döner. Fakat o ilac n sayesinde yakaland  hastal k

da geçer. Ertesi gün özel olarak gelip ncili’ye te ekkür eder (Af in 1988: 39-40; Tevfik

1918:  44-45)
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51. YEZ T TUTAB R M ?

ncili Çavu , saraya girmeden önce vezirlerden birinin maiyetinde nedimdir. Bu

ki i, o zaman n devletin baz  ileri gelenleri ve memleketin büyükleri gibi ava merakl  olup

bu hizmet için konakta bir sürü taz  ve köpek besler, bunlar için özel adamlar bulundurur.

Pa an n en fazla sevdi i ve merak etti i bu köpekler olup her gün ncili’yle birlikte

saatlerce bunlarla me gul olur. Hele k  gelince s k s k ava gider ve daima ncili’yi de

istememesine ra men yan nda götürür. ncili, bir f rsat gözetir. Hiç merak etmedi i av

zahmetinden kurtulmak için bir çare dü ünür.

 gelmi , kar ya  ve her taraf bembeyaz olmu tur. Pa a, çal anlar yla ve

birçok davetli ile beraber zmit’e gider. O civarda av için dola klar  s rada birdenbire

önlerinden kalk p süratle kaçmaya ba layan iri bir tav an n arkas ndan taz lar ve kopaylar

sal verilir. Pa a ile maiyeti de atlar  ko turarak bunlar  takip etmeye ba larlar.

Pa a hem at  ko turur, hem de tav an  takip eden taz lar  h zland rmak için:

– Ha babam ha!... Ha yavrum ha!... diye ba r. Fakat tav an, gittikçe

uzakla makta ve taz larla kopaylar geri kalmakta oldu u için buna son derece sinirlenen

pa a, bu defa:

– Ha yezit ha!... Ha melun ha!... diye ba rmaya ba lar. S ras  gelince sözü yerine

koymaktan çekinmeyen ncili Çavu , der ki:

– Pa a hazretleri!... Baban n, yavrunuzun tutamad  tav an  bir yezidin, bir

melunun tutabilmesi ihtimali var m r?

Pa a, ncili’nin bu sözüne sinirlenirse de belli etmeyerek seslenmez ve o günden

sonra ncili’yi yan nda ava götürmez (Af in 1988: 41-42; Tevfik 1918:  46-47).
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52. HENDESES Z  GÖRMEM

ncili Çavu , stanbul’a ilk kez on sekiz on dokuz ya lar nda gelir. Bir müddet

kendine uygun bir i  bulamaz. Han kö elerinde kalarak vaktini geçirdi inden cebinde az

miktarda paras  kal r. Uygun bir i  buluncaya kadar geçinmek ve paras z kalmamak için bir

kona a hizmetkâr olmaya karar verir.

O zamanlarda stanbul’un muhtelif yerlerinde hizmetkârlar kahvehanesi mevcuttur.

Ne kadar kap z hizmetçi varsa oralarda bulunur. Hizmetkâra ihtiyac  olanlar da oralara

giderek kendilerine u ak bulurlar.

ncili, bu kahvehanelerden birine gitmeye ba lar. Bir gün kahvehane(ye) ihtiyar bir

efendi gelerek bir hizmetkâra ihtiyac  oldu unu söyler. Kahveci de ihtiyar adama ncili’yi

göstererek:

– te efendim!... Size memleketinden henüz yeni gelmi ; gayet emin, ak ll ,

terbiyeli bir u ak!.. der. Efendi de ncili’yi genç ve dinç, sözü sohbeti yerinde, i  bilir bir

adam gibi gördü ünden bu teklifi kabul eder. ncili’yi yan na alarak evine götürür. Oraya

vard klar  zaman ncili, efendiye der ki:

– Efendim, bendenizi be enip kabul etti inizden dolay  te ekkür ederim!... Ben, her

eyi do ru söyleyen biriyim. Ama birçok meziyetim oldu u gibi bir tek de kusurum vard r.

– Ne gibi bir kusur?

– Bendeniz hendesesiz (hesaps z) hiçbir i  yapmam!

– Bu kusur de il meziyettir!

– Oras  siz bilirsiniz. Benim vazifem gerçe i söylemektir. Bu hâlimle kabul

ederseniz kalay m; yoksa gideyim!...

– Söyledim ya! Bu kusur de il meziyettir. Bunun için seni bu hâlinle kabul ederim.

Kal ve i ine bak!...

Efendi; hareme gidince ncili, görülmesi gereken hizmetleri yapmaya ba lar.

Ak am yeme inden sonra efendi, selaml a ç karak oturur ve birkaç da misafir gelir. Bu

rada ev sahibi ncili’yi ça rarak bir su vermesini emreder. ncili der ki:

– Efendim, daha önce söylemi tim. Bendeniz hendesesiz i  görmem!...

Ev sahibi (Hayretle):

– Evet! Fakat imdi hendeseden bahse ne gerek vard r.

– Efendim, gere ini imdi anlars z. Benden bir su istediniz, burada bir hesap var.

– (Daha ziyade hayretle) Ne gibi bir hesap?
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– imdi d ar  ç p testinin yan na gidece im, hareket bir!... Sonra testiyi

alaca m, hareket iki!... Kupaya suyu dolduraca m, hareket üç!... Buraya getirece im,

hareket dört!... Siz elinize alacaks z, hareket be !... A za götürüp içeceksiniz, hareket

alt !... Kupay  sizden alaca m, hareket yedi!... Götürüp yerine koyaca m, hareket sekiz!...

Odama gidip oturaca m hareket dokuz!...

– Bu hareketlerden hiçbir ey anlamad m!

– imdi anlars z efendim! E er siz al p suyu içer iseniz daha kârl  olur; çünkü

kalk p testinin yan na gidersiniz hareket bir!... Suyu kupaya doldurursunuz, hareket iki!...

çersiniz, hareket üç!... Geri dönersiniz, hareket dört!... Bu hesaba göre be  hareket noksan

olur.

– Pekâlâ!... Ne demek istiyorsun?

– Demek istiyorum ki, lütfen bizzat kalk p suyunuzu içiniz!...

Efendi, yeni hizmetkâr n bu derece hesaba ba  olu unu be enmedi inden öyle

cevap verir:

– Ben hendese ve hesapla i  görmeyi severim! Fakat senin bu hendese ve hesab n

ime gelmez. Yar n sabahleyin Allah selamet versin! Buradan git ve kendine ba ka bir i

ara!... (Af in 1988: 43-45; Tevfik 1918:  48-50).



304

53. M NAREY  KESER M HA!...

Delinin biri nas lsa t marhaneden kaçarak do ruca Süleymaniye Cami’nin

minaresine ç kar. O s rada ezan okumakta olan müezzini belinden yakalayarak:

– Haydi!... Haz r ol, tövbe et! Seni buradan a ya ataca m, pald r küldür nas l

yuvarland  görece im!...

Delinin beline sar ld  gören müezzin, korkusundan tir tir titremeye ba lar.

Kendisini kurtarmak için derhâl hat na deliyi aldatmak fikri geldi inden der ki:

– Peki efendim!... Beni a ya atmay  arzu ediyorsan z, at z!... Ben buna

raz m! Ancak henüz ezan  bitiremedim! Ezan (yar m) kal rsa herkes bundan

ku kulanarak buraya gelir. Sizi görerek tutarlar.

– Öyle ise ne yapal m?

– Müsaade ediniz de ezan  okuyup bitireyim. Sonra ne ister iseniz yapars z.

– Pekâlâ! Haydi, çabuk ol!...

Delinin bu müsaadesi üzerine müezzin, ezan  okumaya ba lar:

– Allahu ekber, Allahu ekber!... Minarede deli var! E hedü en lâilâhe illâllâh! Can

kurtaran yok mu?

– Bu ezan, ne kadar uzun sürdü? Çabuk bitir, i im var! Gidece im!...

– Peki efendim, i te bitiyor. E hedü enne Muhammeder-resulullâh! Yeti iniz deli

var!...

– Bitti mi?

– imdi bitiyor, biraz sabrediniz!...

Müezzin, bu suretle ezan  okumaya, yard m istemeye devam eder. O s rada

civardan müezzinin sesini duyanlar minarenin dibine yakla rlar. Yukar da divane ile

müezzinin bulundu unu görürler. Kalabal ktan biri:

– Haydi, minareye ç kal m!...

Di er biri:

– Biz ç ncaya kadar deli müezzini atar ise?...

Bir üçüncüsü:

– Hem de atar!... Bizim yukar  ç kt za üphesiz k zar!

– O hâlde ne yapmal ?

– Bir çaresini bulup deliyi a ya indirmeli...
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O s rada oradan geçmekte olan ncili Çavu , gördü ü bu telâ  kalabal n yan na

gelerek niçin toplanm  (olduklar ) sorar. Seyirciler durumu tüm ayr nt lar yla anlat rlar.

ncili Çavu , i i anlay nca der ki:

– Siz telâ lanmay z! Deliyi ben imdi a ya indiririm!

– Sak n minareye ç kay m deme, sonra bir felaket olur!... Zavall  müezzini a ya

atar.

– Merak etmeyiniz!... Minareye ç kacak de ilim! imdi görürsünüz!...

ncili derhâl cebindeki ufak çak  ç kar p açarak minarenin dibine gelir ve deliye

seslenerek ba r:

– Hey oradaki adam!... Bana bak!...

Deli a ya bakarak:

– Ne istiyorsun be?...

– Haydi a ya in bakay m!

– nmeyece im i te!...

– nmeyecek misin? Sonra fena olur!...

– Ne olacak? Ben, senden korkmam ki...

– Ne mi olacak? imdi u çak  ile minareyi dibinden kesip deviriverece im!...

– (Tela la) Rica ederim sak n yapma!...

– Öyle ise çabuk a ya in!...

– te geliyorum!

Deli, müezzini b rak p minareden ko arak a ya iner. Ahali taraf ndan

yakalanarak t marhaneye teslim edilir (Af in 1988: 46-48; Tevfik 1918:  50-52).
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54. HEMES  ÖYLED R

ran’dan özel bir görevle stanbul’a gelmi  olan bir elçiye padi ah taraf ndan ho

kar lamakla görevlendirilen ve ona misafiri a rlamakla tayin olunan ncili Çavu , elçinin

çok mübala aya yatk n bulundu unu görerek, bir takrip ile bunu bir kündeden atmak ve

ona mübala ay  terk ettirerek ders vermek fikrine dü mü .

Bir gün sohbet esnas nda ncili, Devlet-i Osmâniye’nin kuvvetinden bahis açarak

demi  ki:

– Bizim padi ah n iki yüz bin askeri vard r!...

Sefir, derhâl mübala aya ba layarak:

– Bizim ah n da iki kere yüz bin askeri vard r.

– Bizim devletin üç yüz gemiden olu an bir donanmas  vard r!

– ran’ n bin gemiden ibaret donanmas  vard r!

– stanbul’da iki, üç bin âlim vard r!

– Bizim Tahran’da on binden fazlad r!

– Bizim hazinede yüz kantar alt n vard r.

– ran’ n hazinesinde bin yüz kantar alt n vard r!

ncili, her ne söyler ise elçi ondan kat kat fazlas yla ran’da mevcut göstermekte,

bahis konusu gittikçe k arak mübala a merak  art k söylenen sözün anlam  dü ünmeye

de mâni olacak derecede üstün geldi ini görünce der ki:

– Bizim memleketimizde yüz bin e ek vard r!

– Bizde bin milyon vard r!

– Bizim stanbul’da iki bin kurumsak vard r!...

– Bizim ran’ n hemesi öyledir.

Elçinin mübala aya merak n etkisiyle söyledi i bu söz, a ndan ç kar ç kmaz

kendini toplam  ise de bir kere söylenen sözü iade mümkün olmad ndan sessiz kalmaya

mecbur olmu  ve o günden sonra mübala adan vazgeçmi tir (Af in 1988:  51-52; Tevfik

1918:  55-56).
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55. HEM E EK, HEM KÖPEK, HEM KED

ncili Çavu , bir gün sokaktan geçer. Bir herifin etraf na birçok ki iyi toplay p

yüksek sesle söylenmekte oldu unu, kendi kadar dünyada âlim bir kimse olmay p

sorular na kimsenin cevap veremeyece ini iddia etmekte bulundu unu görür. Kalabal n

aras ndan geçerek ve yan na sokularak der ki:

– Sen pek büyük bir iddiada bulunuyorsun, bu dünyad r kuzum. El elden üstündür.

Burada öyle el o lu vard r ki seni bir sözle na çevirir!

Çavu ’un bu sözleri üzerine hiddet eden herif;

– Beni rtacak kim imi  bakal m?

– Meselâ ben!...

– Sen mi beni rtacaks n?

– htimaldir!

– Sorular ma cevap verecek misin?

– Ben, senin sorular na cevap verece im! Sen de benim sorular ma cevap verecek

misin?

– Hay hay!...

– Bu kadar kalabal k ahit olsun mu?

– Olsun!...

– Haydi sor bakal m!

– Dünyan n orta yeri neresidir?

– (Aya yla yere vurarak) te buras !...

– Neden malum?

– Ben eminim, sen inanm yor isen ölç!...

– Pekâlâ! Denizde bal k kaç?

– Yüz milyon!...

– Nerden bildin?

– Ben böyle biliyorum, inanmaz isen say!...

– Pekâlâ!... Cehennemde ne var?

– Ho luk, güzellik, hatta pederiniz de merhum sizi orada bekliyor!...

– Bu cevap saçma, buna kim inan r?

– Ben inan yorum. Emin olmak ister isen oraya git de gör. imdi s ra bana geldi

– E ek nas l ba r?

– yâ!... yâ!... yaâââ!...
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– Çüü !...

– Bu ne demek?

– Güzel an rd n da pederin akl ma geldi, seni takdir ettim.

Seyirciler kat lacak gibi gülmeye ba lar. ncili:

– Köpek nas l seslenir?

– Hav! Hav! Hav!...

– Ho t! Ho t!...

Seyircilerde gülme devam eder. ncili:

– imdi son sual:

– Kedi nas l ça r?

– Miyav! Miyav Miyav!...

– Pi t, pi t!... (kalabal a dönerek) siz de bunu adam san p etraf na toplanm z.

Gördünüz ya bu hem e ek, hem köpek, hem kedi!...

Herif hiç tahmin edemedi i hâlde maruz kald  bu a lay  muameleden

utanarak hemen oradan savu mu tur (Af in 1988:  53-54; Tevfik 1918:  56-59).
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56. TE BUNUN G  YAP!

ncili, bir gün Uzun Çar ’dan geçerken on ya lar nda bir çocuk gelip elinden

tutarak:

– Az k uraya kadar geliniz, size bir ey söyleyece im!, diye ricada bulunur.

ncili’yi ç kr kç  dükkân n önüne kadar götürerek dükkânc ya:

– te baba bunun gibi yap!, dedikten sonra b rak p gider. Çocu un ne demek

istedi ini anlamayan ncili, ç kr kç ya sorar:

– Bu çocuk kimdir?

– Vallah bilmem!...

– Sana beni göstererek bunun gibi yap!, dedi. Maksad  ne idi?

– Efendim biraz evvel gelerek “Baba bana bir eytan yapar m n?” dedi. Ben de

lum eytan  görmedim ki yapay m dedim. Ben sana gösteririm, diyerek kendi biraz sonra

sizi getirdi. te bunun gibi yap, dedi. ncili, dükkânc n bu sözünü i itince sinirlenip

oradan uzakla r ve böyle bir çocu a aldan p oraya kadar gitti ine pi man olmu tur (Af in

1988:  54-55; Tevfik 1918:  59-60).
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57. KAVUK KAÇTI

ncili’ye padi ah bir gün, dünyada en garip olarak ne gördü ünü sorar. ncili

cevaben:

– Efendim geçende Fâtih Camisi’nin avlusundan geçiyor idim. Dört be  deve katar

olmu  önlerinde bir merkep ve merkebin üzerinde bir adam oldu u hâlde gidiyordu. O

rada gayet büyük bir çaylak ku u semadan süzülerek merkebin üstündeki adam n ba nda

bulunan kavu u kapt .

Herif, kavu u kapt rmamak için iki eli ile ba  tuttu. Ku  ise kavu u b rakmak

istemeyerek çekmeye ve yükselmeye ba lad . Herif de yava  yava  havalan yordu.

Kendisinin de gidece ini anlay nca ayaklar  s karak merkebe tutundu. Derken efendim,

merkep de havaya do ru kalkt . Birinci devenin yular  çekti. Evvelden ba , ön ayaklar

sonra da devenin tamam  havaland . kinci ve üçüncü deve de uçmaya ba lad lar.

Dördüncü devenin henüz ön taraf  kalkm  oldu u s rada ko arak kuyru undan tuttum.

O deve de, kuyru una as lm  oldu um hâlde ben de yükselmeye ba lad k.

Yapt m hatay  anlad m ise de i  i ten geçmi , on ar n kadar havaya yükselmi  idim.

imdi en mühim mesele yere dönmek idi. Herif, elinden kavu u b rak r ise deve katar yla

beraber pald r küldür yere inecektik. “Aman herif, kavu u s  tut, diye ba rmaya

ba lad m. O s rada caminin minaresinden daha yüksekte idik.

Derken efendim, herif(in) elinden kavu u kurtulmas n m ? Padi ah:

– Ooo fena!... Sonra ne oldu?

– Ne olacak efendim? Tabii hepimiz haydi a ya!... Pat, diye yere dü tük.

Develer de üstüme dü tüler!...

– Fakat bu sükût ile ölmedin mi?

– Hay r efendim!... Gözümü açt m ki yata n içinde yat yorum. Me erse bu

hâller hep rüyada imi , geni  bir nefes ald m!...

– Sonra?

– Sonras  efendim, o zamana kadar hiç ba ma gelmemi  olan bir hâle maruz

kald  gördüm!

– Yoksa donuna m  i edin?

– Daha fenas  efendim! Gördüm ki alvar  doldurmu um! (Af in 1988:  56-57;

Tevfik 1918:  60-62)
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58. SABUNLARIM! SABUNLARIM!

Zaman n padi ah  kendi bina-gerdesi olan t marhanede tedavi için bulunan deliler

aras nda baz  ak ll lar n bulundu unu haber alarak tefti  ve tetkik için ncili Çavu ’u bu i e

memur eder.

Bir gün Çavu , do ruca t marhaneye giderek hekimba  ile beraber delileri birer

birer tefti e ba lar. Her delinin yan na geldi i zaman ona birtak m sorular sorar ve ald

cevaplara göre hüküm verir.

Birkaç delinin saçmalayarak verdikleri cevapla onlar n hastal na kani olur. Sonra

otuz ya lar nda olan bir hastan n yan na gelir ve ona da al lm u sorular  sormaya

ba lar. ncili:

– Beni tan yor musun?

Deli:

– Evet efendim! Siz padi ah n musahibi ncili Çavu ’sunuz!...

– Demek ki beni evvelce görmü  idin?

– Evet efendim! Dükkân n önünden birkaç kere geçmi  idiniz.

– A! Senin dükkân n m  vard ?

– Evet efendim, dükkân m vard . Hem de gayet i lek bir dükkân idi.

– Orada ne i le me gul idin?

– Efendim, sanat m berber idi. Bir gün beni delidir, diyerek tutup buraya getirdiler.

Hâlbuki tamam yla akl m ba mda, fikrim yerinde idi.

– Demek ki imdi sen, deli de ilsin?

– Evet efendim, deli de ilim!

– Peki sanat n olan berberli i nas l icra ederdin? Mesela t ra  olmak için bir mü teri

geldi. Bunu nas l t ra  etti ini bana anlat bakay m!...

– Efendim, mü teri gelince iskemleye oturturum. Havlular  ç kar p boynuna

koyar m. Sonra le ene bir miktar s cak su koyar m! Bo az na dayar m. Bir parça sabun ile

ba  ve yüzünü sabunlar m!...

Buraya kadar tamam yla ve hiç saçmalamayarak hikâye eden delinin ak ll

zannedilerek kendisini mesul edilece inden korkmaya ba layan hekimba , ncili’nin

arkas ndan deliye kar  dilini ç kar r ve deli de bunu görünce gayri ihtiyar  gözlerini aç p

zg nl k gösterir. Hekimba n yapt eyden haberdar olmayan ncili, delinin bu

hareketi ile biraz üpheye dü mü  ise de daha ziyade kanaat sahibi olmak maksad yla:

– Sonra ne yapars n?
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– Efendim sabunlar m, sabunlar m!... Yine hekimba  dilini ç kar r ve deli de ileri

at lmak istiyor gibi bir harekette bulunur. ncili:

– Sonra?

Deli:

– Sonra efendim sabunlar m, sabunlar m. Hekimba n üçüncü defa olarak dilini

karmas  deliyi z vanadan ç kar r ve ncili’nin:

– Ey sonra ne yapars n? sorusuna:

– Hekimba n ... cevab  verir, dönüp kendi kendine birtak m manas z sözler

söyleyerek gider.

Bunun üzerine ncili:

– Bu herif hakikaten deli imi . Önceleri pek güzel anlat yordu. Sonradan bozdu,

diyerek t marhaneden ç kar.

ncili padi aha bu hususta gördüklerini anlatt  s rada olay  kendine mahsus bir

tarzda hikâye ederek padi ah  hayli güldürür (Af in 1988:  58-59; Tevfik 1918:  62-64).
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59. HER SÖZE NANMA

Bir gün padi ah, ncili’ye hitaben:

– ncili, bana ba na gelen olaylardan birini anlat, emrini verir ve ncili de:

– Ba  üstüne efendim, diyerek ba ndan geçen olay  anlatmaya ba lar:

– Efendimiz; bir gün hastalar  ziyaret etmek üzere t marhaneye gittim. Bekçilerden

biriyle beraber dola maya ba lad k. lk rastlad m deli; kendisine vahiy geldi ini, kitap

indi ini, yeni bir din sahibi olaca  uzun uzad ya anlat yordu. Onun yan ndan ayr larak

daha ötede ba ka bir delinin yan na gittim. Dedim ki:

– Arkada ! Bak uradaki adam, peygamberlik davas  ediyor. Sen buna ne dersin?

Deli, ba  kald p yüzüme bakt ; gayet ukala bir tav rla cevap verdi:

– Benim ululu umun hakk  için ben öyle bir peygamber göndermedim!

Bunun da tanr k davas nda bulundu unu anlayarak geçtim. Daha ileride bir deli

daha vard . Onun yan na giderek sordum:

– Arkada  seni buraya niçin getirdiler?

– Bilemiyorum efendim! Ben kendi i imde, gücümde bir adamd m. Fakat bir

kusurum vard . Bu da her söze inan r olmamd . Elimle koymad  al rd m. te bunlar

beni buraya getirmeye sebep oldu.

– Vah! Vah! allah yak nda ç kars n, diyerek yürüdüm. Fakat deli arkamdan

ça rd . Dönüp yan na gittim. O s rada bekçi biraz uzakla . Deli, bana dedi ki:

– Birader, senin iyi bir adam oldu unu anlad m. Bunun için seni ça rd m. Geçen

gün buraya bir zengin adam gelmi ti. Benim hâlime ac yarak biraz para verdi, birkaç da

alt n. Bunlar  bekçiler elimden al rlar, diyerek bir bez parças na ba layarak u rafa att m.

imdi o alt nlar orada durmaktad r. Bu paray  bir gün bekçiler görüp alacakt r, bari siz

al z. çinden bana biraz yiyecek al p getiriniz, üst taraf  da sizin olsun!

Delinin bu ak ll ca sözlerine tamam yla inand m. Dedim ki:

– Peki; ama raf yüksek! Ben oraya yeti emem ki alay m!...

–  Bu  da  kolay!...  Ben  imdi  e ilerek  seni  omzuma  al m.  Bu  suretle  rafa  yeti ir,

paray  al rs n.

Delinin  pek  ak ll ca  olan  bu  sözüne  güvendim.  Omzuna  ç karak  rafa  uzand m.

Fakat o anda deli, ellerini uzatarak … dan yakalay p iddetle s kmaya ba lad . Ben de

avaz m ç kt  kadar ba yor ve yard m istiyordum. Deli, korkunç kahkahalar aras nda

diyordu ki:
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– Her söze inand m, elimle koymad m eyi ald m için beni buraya getirdiler

demedim mi? Sözüme niye aldand n, elinle koymad n eyi neden almaya kalkt n!...

O s rada bekçiler, yeti erek beni kurtard lar. Delinin sözlerini dü ünerek

marhaneden ç kt m. Bir daha oraya gitmemeye karar verdim. Ba ma gelen bu felaketten

ders alarak imdi her söze aldanmaz, elimle koymad m eyi almaya katiyen te ebbüs

etmez oldum.

Delinin ncili’yi ba rtmaya ba lad  yere kadar sessizce hikâyeyi dinlemekte olan

padi ah, oraya gelince çok güler ve ncili’ye sarayda arma an ve ihsanlarda bulunur (Af in

1988:  60-62; Tevfik 1918:  65-67).
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60. AMAN DÜ MANIN TOPU DA VARMI

ehrimizde hâlâ oldu u gibi eski zamanlardan beri her semtte bir mahalle kahvesi

vard r. Fakat o zamanlar bu kahvehanelere imdiki gibi çoluk çocuk toplan p tavla,

iskambil vesâir eylerle bo a vakit geçirmezler! O mahallenin ihtiyarlar , akl  ba nda

olanlar  kahvelere gider. Orada mahallenin konular na dair konu urlar ya da f kralar,

hikâyeler anlatarak vakit geçirirler.

te bu kahvelerden birisi de Yerebatan Mahallesi’ndedir. ncili Çavu , o mahallede

oturdu u için bazen ak amlar , bazen sabahlar  oraya gider. Sohbet edenlere kat r.

Bu kahvenin müdavimleri aras nda birkaç tane ihtiyar afyonke  tiryaki vard r.

Bunlar sabahtan ak ama kadar kahvenin bir kö esinde mangal  önlerine alarak dünyada

olan biteni ele tirmekle-fakat saçma sapan bir surette- me gul olurlar ve orada bulunan

di er ki ileri rahats z ederler.

Kahveci, bir gün bunlardan ikâyet eder. Bunlar  ba ndan defedebilmek için çare

bu1amad  söyler. ncili de e er müsaade ederse ertesi gün onlar  bir daha kahveye gelip

herkesi rahats z etmekten vazgeçirece ini söyler. Kahveci, büyük bir memnuniyetle bunu

kabul eder.

Ertesi gün ncili, sabahleyin erkenden bir okkal k iri bir Bursa kestanesi alarak

kahvehaneye gelir. Tiryakilerin etraf na topland klar  mangaldaki ate in alt na bu

kestaneleri dizerek üzerine ate  koydurur. Böylece mangal  haz rlar.

O s rada tiryakiler, bir bir gelerek mangal n etraf na toplan rlar. Âdetleri üzere

öteden beriden konu maya ba larlar. O esnada içlerinden biri sava lardan, sava larda

al nan kalelerden söz ederek:

– Efendim, askerler filan kaleyi ald k diye övünürler. Güya bu da bir i mi  gibi!

Kale almaktan kolay ne olur? (Eline ma ay  alarak) Mesela i te u mangal kale, u ma a da

merdiven olsun. Kalenin yan na gelir, öylece merdiveni duvara dayars z!(ma ay

mangal n kenar na dayayarak) öylece basamaklar na birer birer basarak yukar  ç kars z.

te kale al nd ! Bu da bir ey mi?

Di erleri:

– Hay hay! Öyle ya! Merdivenden ç ver! çine giriver! Oldu bitti!

Tam  o  s rada  daha  önceden  ncili  Çavu  taraf ndan  ate in  alt na  dizilmi  olan

kestaneler birer birer “Çat! Pat” patlamaya ba lay nca yutmu  olduklar  afyonun tesiriyle

tiryakilerin hepsi fena hâlde ürker. Arka üstü devrilmi  olan tiryakiler hep bir a zdan:



316

– Aaa! Dü man n topu da varm , diye ba rlar. Güya bir yayl m ate  kar nda

kalm lar gibi yatt klar  yerden kalkmaya cesaret edemeyerek aralar nda:

– Yahu Ahmet Efendi!... çimizde yaralanan var m ?

– Ben pek iyi bilemiyorum; ama galiba yaral  de ilim!...

– Siz Hüseyin Efendi!... Ne haldesiniz?

– Ben de yaral  de ilim; ama fena hâlde ürktüm, diye birbirleriyle konu arak bir

müddet sonra güç bela kalk p otururlar ve o günden sonra mangal n etraf na toplan p

herkesi rahats z etmekten vazgeçerler (Af in 1988:  60-62; Tevfik 1918:   67-70).
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61. A A HAZRETLER N TER  DERLER!

ncili Çavu , henüz saraya girmedi i s ralarda stanbul’da epeyce öhret kazanm

ve yanlar nda bulundu u birçok dev1et büyü ünden ve padi ah yak nlar ndan iltifat

gördü ü gibi o zaman harem a as  (k zlar a as ) olan Hac  Cafer A a’yla tan r.

Bir gün memleketinden bir mektup al r. Bu mektupta memleketindeki emlak ve

arazisine baz  zorbalar taraf ndan zarar verildi inden ikâyet edilir. Valiye bir tavsiye

mektubu yazd rsa bu sald n çözülece i söylenir.

ncili, bu tavsiyeyi kimden almak gerekti i hususunda biraz dü ündükten sonra

harem a as  (k zlar a as ) hat na gelerek hemen kalk p onun yan na gider ve durumu

anlatarak bir tavsiye mektubu yazmas  rica eder.

Hac  Cafer A a, hüsn-i hatt sanat  bildi i için mektuplar  bizzat kendisi yazar.

Hac  Cafer A a; ncili’nin ricas  kabul ederek eline kâ  ve kalemi al p

mektubu yazmaya ba lar. Birkaç sat r yazm  oldu u hâlde kalemin ucundan kaza ile

kâ n üzerine bir damla mürekkep dü er. Cafer A a kalemi b rak p parma  a nda

slatarak damlay  silmeye davrand  s rada ncili, k zlar a as n elini tutup der ki:

– Aman efendim! Rica ederim silmeyiniz, öyle kals n!

Cafer A a, hayretle ncili’nin yüzüne bakarak sorar:

– Niçin silmeyeyim?

– Efendim, bu damlan n kalmas  tavsiyenin devletleri taraf ndan oldu una üphe

rakmaz.

– Ne demek? Bu mürekkep damlas n ne manas  olabilir?

– Efendim, mektubu yazarken a a hazretlerinin teri kâ da damlam  derler. te

bundan dolay  tavsiyeyi kabul etmek zorunda kal rlar.

ncili’nin bu sözle, kendisinin zenci ve siyahî oldu una hat rlatma yapt  anlayan

Hac  Cafer A a k zar. Yazmakta oldu u tavsiyeden vazgeçerek kâ  y rt p atar ve

ncili’ye yol vererek bir daha yan na gelmemesini emreder.

Bu olaydan bir müddet sonra talihinin dönmesiyle ncili, saraya girerek padi ah n

nedim ve musahibi olur. ncili’nin padi ah n yan nda günden güne k ymet ve itibar n

artmakta olmas na ra men k zlar a as  tavsiye f kras  bir türlü unutamayarak her f rsatta

ncili’nin aleyhinde konu ur. Ara s ra da padi aha onun hakk nda gammazl k etmektedir.

Bir gün padi ah, ncili’ye sorar:

– ncili, Hac  Cafer A a daima senin aleyhinde konu uyor. Bunun sebebi nedir?

ncili gülerek cevap verir:



318

– Efendim Hac  Cafer A a’y , sizin hizmetinize girmeden önce bir gün

gücendirmi tim. Hâlâ sinirini alamad  için aleyhimde konu uyor ve beni sizin

nazar zda küçük dü ürerek benden intikam almak istiyor!

– Niçin gücendirmi tin?

– Efendim, bir gün kendilerinden tavsiye istedim, ricam  kabul etti ve tavsiye

mektubu yazmaya ba lad . O s rada kâ n üzerine bir damla mürekkep dü tü. Bunu

silmek istedi i s rada, “Aman efendim, silmeyiniz! A a hazretlerinin teri damlam ,

diyerek tavsiye daha fazla etkili olur.” dedim. Buna gücendi. Bu f kra, padi ah n çok

ho una gider ve onu hayli güldürür (Af in 1988:  65-67; Tevfik 1918:   70-73).
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62. MARSIK ÜFLÜYORUM

ncili, henüz saraya girmeden önce ara s ra ziyaret etti i Darüssaâde A as (K zlar

as ) Cafer A a’y  görmek için bir gün dairesine gider. Vakit temmuz ay  olup hava da

çok s cakt r. Bu aylarda sivrisineklerin de çok olmas ndan dolay  k zlar a as  kö e minderi

üzerine uzanm , elinde bir yelpaze ile uyuklamaktad r. Ancak sivrisinekler, A a’ya bir

türlü rahat vermez. Bunu gören ncili der ki:

– A a hazretleri! Müsaade buyurursan z yelpazeyi bendeniz sallayay m da siz rahat

ediniz.

zlar a as :

– Size zahmet olur!

ncili:

– Hay r efendim, hizmetiniz benim için zahmet de il rahmettir.

zlar a as :

– O hâlde te ekkür ederim. Biraz istirahat etmek istiyordum.

Bunun üzerine ncili, yelpazeyi alarak Darüssaâde A as ’n n(K zlar A as ’n n)

uzand  minderin bir kenar na oturarak sinekleri kovmaya ba lar. Biraz sonra kap

aç larak o zaman n vezirlerinden biri içeri girer. ncili’yi bu hâlde görünce sorar:

– Ne yap yorsun ncili?

– Efendim, mars k üflüyorum!

Bu cevab  kap n aç ld  s rada uyanm  olan Cafer A a da duyar ve hemen

hiddetle yerinden kalk p yelpazeyi ncili’nin elinden alarak ona kar  kalbinde bir kin

ba lar. Padi ah n nedimi ve musahibi oldu u s rada K zlar A as ’n n ncili’ye dü man

olmas n sebeplerinden biri de bu “Mars k üflüyorum!” sözüdür (Af in 1988: 71; Tevfik

1918: 76-77).
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63. KABAK SAZI MESELES

ncili Çavu , Darüssaâde A as ’n n (K zlar A as ’n n) kendi aleyhinde

bulunmas ndan ve bu husustaki srar ndan korkmaya ba lar, o da alttan alta Darüssaâde

as ’n n(K zlar A as ’n n) aleyhine entrikalara giri ir.

Hac  Cafer A a asl nda fena adam de ildir; ama çok kibirli ve gururludur. Buna

ra men saray n önde gelenlerinin gönlünü ho  tutmas ndan ve padi ah n yan nda çok nüfuz

ve kudret sahibi olmas ndan dolay  herkes ondan korkmaktad r. ncili’nin aleyhinde

bulunmaya ba lamas  üzerine, Darüssaâde A as ’ndan(K zlar A as ’ndan) memnun

olmayanlar bunun etraf na toplan rlar. Sonuç olarak Darüssaâde A as (K zlar A as )

vazifesi haricinde hükümet i lerine de müdahale eder. Bazen yanl  ve zararl  i lerde de

padi ah n kararlar  etkileyerek devlet adamlar  da üzmektedir.

Bununla birlikte hiç kimse padi aha bunun bu yapt klar ndan, devlet i lerine akl

ermedi i için devlete zarar verdi inden onu ikâyete cesaret edememektedir.

ncili Çavu , padi ah n gözünde bir nedim ve musahip olmas ndan yararlanarak

ras  geldikçe Cafer A a’n n hiçbir yetenek ve iktidar  olmad  padi aha anlat r; fakat

onu padi ah n gözünden dü ürmeyi bir türlü ba aramaz.

Bir gün uygun bir dille padi ah n huzurunda “K rk zencinin akl , bir incir

çekirde ini doldurmaz!” meselini söyler ve padi ah da:

– Bizim Darüssaâde A as  (K zlar A as ) bu insanlardan de ildir. O pek ak ll , i ini

bilen, ilim ve fazilet sahibi mümtâz bir ahsiyettir, cevab  verir. ncili Çavu ; Cafer

a’n n aksine ak l ve anlay tan, tedbir ve yetenekten yoksun oldu unu, önemli bir anda

kendini idare etmekte bile aciz kald  padi ah huzurunda bizzat ispat etmeye karar verir.

ncili, bunun için bir kabak saz  ald r ve bunu münasip bir zamanda kullanmak

üzere haz rlar.

Bir gün mühim bir meselenin görü ülmesi için vezirler ve alimler saraya davet

edilir, sarayda büyük bir meclis toplan r. Bu mecliste Cafer A a da mevkisine güvenerek

bilip bilmedi i bu konuda konu maya, görü ülen meseledeki önemi anlamayarak kendi

görü ünün kabul edilmesi için çal maya ba lar.

ncili, tam bu zaman  münasip bularak meclisteki görü menin yap ld  odan n

yan ndaki odada kabak saz  eline alarak yava  yava  çalmaya ba lar.

Cafer A a, öteki odada çal nan saz  i itince yava  yava  omuzlar  oynatmaya

ba lasa da kendini yine tutar; fakat saz n devam  onun iradesine üstün gelir. Tekrar

omuzlar  oynatmaya ba lar.
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Bu hâl, padi ah n ve mecliste haz r bulunanlar n dikkatinden kaçmad  için

padi ah sorar:

– Lâlâ, ne oluyorsun?

– Bilmem efendim, bir ey olmuyorum!

– Öyleyse omuzlar  niçin oynat yorsun?

Darüssaâde A as  (K zlar A as ) buna cevap verece i s rada, di er odada ncili

sazda süratli bir zenci raks  havas na ba lay nca, Cafer A a kendisini zapt edemez. Ortaya

atlay p oynamaya ba lar. Bu haliyle kendini padi ah n gözünde fena hâlde dü ürür.

Bu olay üzerine Darüssaâde A as ’n (K zlar A as ’n ) meclisten ç kar rlar, bu

rsattan yararlanmak isteyen ve zaten aleyhinde bulunan hükümetin bütün ileri gelenleri

padi aha onu ikâyet eder. Onun bir daha devlet i lerine müdahale etmemesini rica ederler

ve padi ah hazretlerinden de bu konuda söz al rlar.

Zavall  k zlar a as , bu olay üzerine izzet-i nefsi, gurur ve öhreti zarar

gördü ünden hastalanarak vefat eder. ncili’nin kabak saz , memleketi bu zencinin

kötülüklerinden kurtarm r (Af in 1988:  68-70; Tevfik 1918: 73-75).
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64. MÜKEMMEL B R ÂHENK

ncili Çavu , baz  dostlar  ve tan klar  ile sohbet ederken söz; cinlerin mevcut

olup olmad na, bunlar  görenlerin bulunup bulunmad na gelir.

Sohbettekilerden her biri duydu u bir f kray  anlat r. Kimi cinin varl  ispata

kimi de inkâr etmeye kalkar. Bunun üzerine ncili Çavu  der ki:

– Müsaade buyurunuz. Ben ba ma gelen bir olay  anlatay m. Pek garip olan bu

olayda ben bizzat sekiz on tane cin gördüm ve onlarla sohbet ettim.

Herkes, ncili Çavu ’un anlataca  olay  büyük bir dikkatle dinlemeye haz rlan r.

ncili der ki:

– Geçen sene oturmakta oldu um evi de tirmem gerekti inden yeni bir ev aray p

tarad m. Fatih civar nda münasip bir ev buldum. Sahibi ile görü erek kira bedelini

kararla rd ktan ve senedi de yapt ktan sonra iki hizmetçi vas tas yla yeni tuttu um evi

yukar dan a ya sildirip süpürttüm. E yan n geri kalan  ertesi gün getirmek üzere o gün

bir miktar ufak tefek ta tt rd m.

Yeni evde biraz e yan n bulunmas ndan dolay  oray  yaln z b rakmak istemedim.

Zaten ak am olmu  ve yorulmu  oldu umdan o gece orada kalmay  münâsip gördüm.

Mahalle bakkal ndan biraz yiyecek ile birlikte bir de mum alarak eve geldim. Kap

kapayarak alt kattaki odada oturdum.

Yats  ezan  okunduktan biraz sonra; art k yatmaya haz rland m s rada odan n

kap  t k t k vuruldu. Ben tabii buna bir anlam veremedim; çünkü sokak kap  kapal

oldu u hâlde birinin içeriye gelmesi ihtimali yoktu. Neyse:

–  Kimdir o? diye sordum. nce bir ses cevap verdi:

– Yabanc  de il, kom u!

Bunun üzerine; “Belki biti ikteki ev ile bir ara kap  vard r da bundan benim

haberim yoktur!” dü üncesiyle ve yaln z oldu umu bildikleri için bana bir müddet

arkada k etmek üzere kom unun o kap dan geldi ini dü ünerek:

– “Buyurunuz!” dedim.

Oda kap  aç larak içeriye tam yar m ar n boyunda, ba  sivri külâhl , kendine

göre büyük ve iri sakall , b kl  bir adam selam vererek içeri girdi. Bir üçüncüsü de geldi;

nihayet tam on ki i oldular. Misafirlere, henüz e yay  getiremedi im için odan n rahat

edilecek gibi olmad  söyleyerek oturmalar  rica ettim. Hepsi s rayla kar ma

oturdular. Aram zda öyle bir konu ma ba lad :

lk gelen kom u:
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– Efendim, mahallemize te rifinizden dolay  bilhassa “ho  geldine” geldik. Hayli

zamandan beri bo , toz ve toprak içinde bulunan bu evi, bugün sildirip süpürtmü

oldu unuzdan dolay  da te ekkür ederiz.

– Ben de gelmenize, bu hâl hat r sorman za te ekkür ederim. Bu civarda m

oturuyorsunuz?

– Evet efendim. Bu evde oturuyoruz.

– (Hayretle) Bu evde mi? Neresinde?

– Efendim; oturdu umuz yer merdiven alt r. Senelerden beri orada oturmaktay z!

O zaman bunlar n cin olmalar  ihtimali akl ma geldi. Dedim ki:

– Peki; ama ben sizi daha önce burada görmedim. Bu evde ba kalar n da

oldu undan haberim yoktu.

– Efendim; biz istersek görünürüz, istersek görünmeyiz. Bizim burada bulunmam z

sizin rahat  bozmaz. Aksine ho  vakit geçirmenize hizmet ederiz. Hepimiz saz çalmay ,

ark  söylemeyi biliriz. imdi arzu ederseniz sizi e lendirmek için bir gösteri yapal m.

Ben fena hâlde korkmaya ba lam m. Lâkin bunu bildirmek de istemedi imden:

– Te ekkür ederim, cevab  verdim. Bunun üzerine misafirler; cübbelerinin

alt ndan kimi ud, kimi kanun, kimi keman ve def alarak birer müzik aleti ç kard lar.

Mükemmel bir ahenk (gösteri) yapmaya ba lad lar.

Ben ömrümde bu kadar güzel bir çalg  görmemi  ve dinlememi tim. Bu ahenk

(gösteri) afak zaman na kadar devam etti, horozlar ötmeye ba lad  s rada misafirler

benden müsaade alarak yerlerine gittiler. Giderken ara s ra böyle geceler geçirece imize

dair söz verdiler. Bunlar n gidi inin ard ndan hemen mumu söndürerek bir daha dönmemek

üzere evden ç kt m. Korkumdan kan m kurumu , beynimi bir gerginlik kaplam . Bu

korku ile gözümü açt m. Bir de ne göreyim yata mda yat yorum; fakat hakikaten tir tir

titriyordum. Me er bu yeni ev, misafirler, ahenk, hepsi rüyaym .

Adamlardan biri:

– Ben de gerçek bir olay zannederek ne kadar büyük bir dikkatle dinliyordum!

Di er biri:

– E er bu rüyay  ben görmü  olsam üphesiz ç ld rd m.

ncili:

– Az kald  ben de ç ld racakt m; fakat bereket versin ki çabuk uyand m (Af in

1988: 72-75; Tevfik 1918: 77-81).



324

65. NC ’N N BÜYÜK VAL DES

ncili Çavu , çocukken çok muziptir. Bütün mahalle çocuklar , delikanl lar hatta

ihtiyarlar bunun muzipli inden dert yanarlar.

ncili muzipli ini bilhassa evlerinde, büyük validesine yapar, zavall  kad  bazen

can ndan bezdirir. Bir gün annesinin mutfakta me gul olmas ndan yararlanarak yine bir

muziplik yapmaya karar verir. Eline geçirdi i ince bir i neyi dik bir ekilde ihtiyar

validesinin daima oturdu u minderin üzerine saplar. Bir tarafa çekilerek kad nca n gelip

oturmas  beklemeye ba lar.

Büyük valide namaz k lmaktad r, namaz  k p duas  da tamamlad ktan sonra

gelip minderine oturur. Fakat derhal avaz  ç kt  kadar ba rarak âdeta bir genç kadar

süratle yerinden s çrar. Odan n içinde ba rarak dola maya ba lar. Bunu gören ncili,

ko up mutfakta bulunan annesine büyük validesine bir ey oldu unu, minderine oturmay p

“Ah, of!” diye odada dola  haber verir; kad  yukar  ko turur.

htiyar valide, k n geldi ini görünce hemen arkas  dönerek göstermek ister;

fakat genç kad n validesinin ne demek istedi ini anlamayarak elinden tutup minderine

oturtmaya çal nca kad nca z yeniden avaz  ç kt  kadar ba rmaya:

– stemem, oturmam. Orada bir ey var, dibime bat yor, demeye ba lar. Genç kad n

hayretle:

– “A valide!... Ç ld rd n m ? Ne var? Ne bat yor?” diye sorunca:

– Ben ne bileyim k m! Oraya oturunca bana bir ey batt . Can m a ma geldi

zannettim. Hâlâ da fena hâlde ac yor, der. Genç kad n:

– Dur valide! Bir kere bakay m, deyip ihtiyar n oturak yerini muayene edince koca

bir yorgan i nesinin yar na kadar zavall  kad n kaba etine gömülmü  oldu unu görür. O

neyi çekip ç kar r. ncili, bu muzipli in kendisi taraf ndan yap ld  anlayacak olan

annesinden “Dayak yerim!” korkusuyla o s rada oradan savu ur ve kaç yla kabahati

üzerine al r.

Ak am olup da zorunlu olarak eve dönünce babas ndan mükemmel bir dayak yer

(Af in 1988: 76-77; Tevfik 1918: 81-83).
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66. MD  BEN BUNU NE YAPAYIM?

ncili Çavu , padi ah n musahibi ve nedimi olduktan bir müddet sonra memlekette

bulunan babas  ile biraderini stanbul’a ça r; fakat bunu padi ah hazretlerinden saklar.

ncili’nin babas n ve biraderinin geldiklerini her nas lsa haber alan padi ah bir

gün der ki:

– ncili, i itti ime göre pederin ile biraderin buradaym !

– Evet efendim!

– Onlar  bana niçin getirmedin?

– Efendim, ta ra ahalisinden olduklar  ve adap kurallar  bilmedikleri için size bir

kusurlar  olur diye korktum da!

– Bunda ne var? Ben onlar n kusuruna bakmam. Senin baban ve biraderin olduklar

için görmek isterim.

– Ba  üstüne efendim, getireyim!

Ertesi gün ncili, babas  ile biraderine padi ah n huzurunda olduklar  zaman nas l

hareket etmeleri gerekti ini uzun uzad ya ve tekrar tekrar anlatt ktan sonra bunlar  saraya

götürür ve huzura ç kar r.

Padi ah hazretleri, ncili’nin babas  pek saf ve basit bir adam olmakla beraber

ho -sohbet ve haz r-cevap bulur. Onunla konu maktan ho land ndan o ak am yeme i

beraber yemeyi emreder. ncili, bu iltifat ve lütufa çok te ekkür eder.

Tabii ki; ncili Çavu , peder ve biraderine sofrada nas l hareket edeceklerini, nas l

yemek yemeleri gerekti ini ö retti inden bir kusur etmeyeceklerine emin olarak yemek

vakti sarayda haz r bulunurlar.

Padi ah hazretleri, ncili’ye de yemek masas na oturup beraber yemeyi

emretti inden sofrada ncili ve pederi ile biraderi bulunmaktad r.

Yemek tam sona ermek üzereyken padi ah tabaktan bir adet elma al p büyük bir

iltifat olarak ncili’nin babas na verir. O da elmay  al nca “Hart!...” diye p kabu uyla

beraber yemeye ba lar. Bu davran a kar  çok mahcup olan ncili’nin rengi k zar r. Fakat

do al olarak orada bir ey söyleyemez.

Yemekten sonra saraydan evlerine döndükleri s rada ncili, babas na der ki:

– Sofrada padi ah n verdi i elmay  öyle yemezler!

– Ya ne yaparlar? Onu bana yemek için vermedi mi?

– Yemek için verdi; ama bir usul vard r. Padi ah sofrada eliyle bir ey vermek

lütfunda bulunursa onu alan öpüp ba na götürür, sonra koynuna koyar.
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– Bir daha öyle yapar m!

Padi ah hazretleri misafirinin elmay  yedi i s rada ncili’nin mahcup olup

zard  gördü ünden babas na söylenip onu tembihledi ine üphe etmez. Bunu

anlamak için iki üç gün sonra ncili’ye der ki:

– ncili, pederinden çok ho land m! Gayet saf bir adam. Bu ak am getir de beraber

yemek yiyelim.

ncili, babas  al p saraya götürür. Yolda giderken babas na tekrar talimat verdi i

gibi, e er sofrada bir ey verir ise öpüp ba na götürerek koynuna koymas  söyler.

Sofrada ihtiyar n tela  ve tereddütlü davranmas ndan baz eyler hissetmi  olan

padi ah, yemeklerden eliyle birer parça vermeye ba lay nca zavall  adam o lunun

tavsiyesinden dolay  yemekleri öpüp ba na götürdükten sonra koynuna koyar.

ncili, babas n mesela külbast  parças , böre i koynuna koydu unu gördükçe

fena hâlde k zar ve mahcup olursa da do al olarak bir ey söyleyemez. Padi ah ise ince

ince güler, çok ne elenir.

Yeme in bitimi esnas nda küçük kâselerle, sofraya bir tepsi ho af getirilir. Padi ah

kâselerden birini al p ncili’nin babas na verir. Bunu eline alan ihtiyar, biraz dü ündükten

sonra bir eye karar veremeyerek o luna döner ve:

“– imdi bunu ne yapay m?” diye sorar. Çünkü külbast , börek, tatl  gibi eyleri

koynuna koymak uygun oldu u hâlde kâse ile ho af  koymak mümkün de ildir.

Padi ah, ihtiyar n bu sorusuna çok güler. Gerek ncili’ye, gerek babas na ve

biraderine büyük iltifatlarda bulunur (Af in 1988: 82-84; Tevfik 1918: 88-92).
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67. KÖPEK OSURTAN VERME DED M!

ncili Çavu ’un hizmetkâr  memleketine gitti inden bütün ahbaplar na kendisine

münasip bir hizmetkâr bulmay  rica eder. Bunu imama da söyler. Fakat en önemli art,

hizmetkâr n Urfal  veya Diyarbak rl  olmamas r.

mam bilhassa ncili’ye bir nükte yapmak maksad yla Urfal  bir hizmetkâr bularak

buna der ki:

– O lum, seni ncili Çavu ’un hizmetine verece im! Orada çok rahat edersin.

Ücretin bol, yiyecek içecek de çoktur. Ancak ncili Çavu , Urfal lardan hiç ho lanmad

için sana “Nerelisin?” diye sorarsa Urfal  oldu unu sak n söyleme. “Harputluyum!”

cevab  ver.

Hizmetkâra bu talimât  verdikten sonra; onu al p ncili’nin evine götürür. Çavu ,

imama te ekkür ettikten sonra gence sorar:

– O lum ismin nedir?

– Mehmet, efendim!

– Nerelisin?

– Harputluyum efendim!

– Pekâlâ! Seni hizmetime ald m. Burada kalacaks n.

Ertesi gün ncili, Mehmet’i ça rarak:

– O lum, u paray  al p bana biraz tütün al; fakat sak n sert olmas n!

– Ba  üstüne efendim!

Mehmet A a, çar ya ç nca en sert tütünün nerede bulundu unu sorar.

Tahtakale’de Arap tütüncülerde bulundu unu ö renerek oraya gider. Gayet sertinden biraz

tütün al r ve eve döner. Efendiye tütünü getirdi ini söyler.

ncili:

– Pekâlâ o lum! Haydi bana bir çubuk doldur, emrini verir. Mehmet A a, getirdi i

tütünle çubu u doldurur, üzerine de bir ate  koyarak getirip ncili’ye sunar.

ncili’nin tütünün sert oldu undan haberi olmad  için çubu u uzunca çekince

biber gibi ac  duman bo az  sarar, iddetle öksürmeye ve o s rada arkadan da kaç rmaya

ba lar. Hem öksürür, hem kaç r hem de:

– Ulan Mehmet! Buraya gel, diye ba r. Mehmet ko up gelir. O s rada ncili’nin

öksürü ü biraz dindi inden hiddetle der ki:

– Niçin böyle sert tütün ald n! Sana hafif olsun demedim mi?
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– Efendim, ben de tütüncüye sizin dedi iniz gibi söyledim; hatta “Sak n köpek

osurtan olmas n!” dedim. Halbuki o tütünden vermi . ncili hiddetle ba rarak:

– Def ol uradan herif. Çabuk imdi def ol, sen ya Urfal  ya Diyarbak rl n!

Mehmet A a, gülerek haneden ç kar, do ruca gidip olay  oldu u gibi imama haber

verir. mam da meseleyi padi aha anlat r. Ertesi gün ncili Çavu , saraya gelip huzura

kt  zaman padi ah:

– Gel bakal m ncili! Sert tütünü anlat bakal m, deyince birdenbire r,

padi ah n bunu nerden duydu unu dü ünüp hizmetkâr  imam n getirdi ini, onun da olay

gidip imama söyledi ini ve imam n da padi aha anlatm  oldu unu anlar. Durumu oldu u

gibi hikâye edip padi ah  hayli güldürür (Af in 1988: 87-88; Tevfik 1918: 93-96).



329

68. GELME DÜ MAN! SU SERPER Z

 Padi ah hazretleri, bir gün ncili Çavu ’a öyle der:

– ncili öyle bir ey düzenle ki beni, her gören ve i iteni çok e lendirsin, senelerce

dillerde destan olup sohbet zaman  anlat ls n! ncili cevaben:

– Emir ve ferman padi ah nd r. Ancak bunun için kulunuza birkaç gün müddet

veriniz, der. Padi ah:

– Pekâlâ! Sana bir hafta müsaade, emrini verir.

Bunun üzerine ncili, odas na çekilip dü ünmeye ba lar ve zihninde tasarlad eyi

uygulamak için ertesi günü padi ahtan emir ve ferman talebinde bulunur.

ncili, ald  müsaade üzerine hemen o zaman n harbiye naz (savunma bakan )

makam nda bulunan Yeniçeri a as n yan na giderek durumu anlat r ve der ki:

– A a hazretleri, bilirsiniz ki stanbul’da afyonke  birçok ihtiyar vard r. Endülüs

seferi kararla ld ndan, bu tiryakilerden bir alay olu turmak üzere onlar  askere davet

edece im. Bu alay n kumandanl  da ben yapaca m.

Yeniçeri a as , bu konuda hemen laz m olanlar  haz rlar ve bütün stanbul

mahallelerindeki ihtiyar tiryakiler davullar ile askere ça r. ki üç gün zarf nda be  alt

yüz kadar tiryaki toplan r. Bunlardan ncili Çavu  kumandas nda bir alay olu turulur ve

hareket etmek üzere haz r bulunmalar  hepsine tembih edilir.

Hareket etmeden bir gün önce ncili, padi ah hazretlerinin huzuruna girerek o

zamana kadar yapt  i i anlat r ve ertesi gün Kâ thâne’de dere kenar nda padi ah ota n

kurulmas  için emir vermelerini ve oraya gelmelerini rica eder.

Ertesi gün ncili Çavu , kumandan  bulundu u tiryaki alay  alarak Kâ thane’ye

kadar gider. Orada derenin kenar nda ordugâh kurarak geceyi orada geçirmeyi emreder ve

“Herkes istedi i gibi dinlenmekte serbesttir!” emrini verir.

Tiryakiler, bu müsaadeyi al r almaz iki er üçer birle erek ate ler yakarlar. Kahve

cezvelerini sürerek afyonlar  haz rlarlar.

O s rada ncili, bunlar n yan na gelip der ki:

– imdi mesela u kar ki tepeden dü man askeri görünse siz ne yapars z?

Tiryakiler hep bir a zdan:

– Derhâl kar  koymaya ba lar z.

– Nas l savunursunuz?

– Hepimiz derenin kenar na dizilerek ve kollar  s vayarak “Gelme dü man su

serperiz, gelme dü man su serperiz!” diye ba rmaya ve elimizle üzerlerine öylece su
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serpmeye ba lar z. Dü man herhâlde slanmak istemeyece inden geri dönüp gider. Biz de

rahat za bakar z, cevab  verirler. Derenin kenar na dizilerek kar ya su serpmeye

ba lam lard r.

Biraz evvel oraya gelen ve k k de tirerek bu hali seyreden padi ah hazretleri;

tiryakilerin ald klar  savunma vaziyetine ve hareketlerine çok güler ve ncili’ye böyle bir

lence tertip etti inden dolay te ekkür eder (Af in 1988: 91-92; Tevfik 1918: 98-100).
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69. BU KÖR ATI I DE L

Bir gün, padi ah hazretleri k k de tirerek ncili Çavu  ile beraber gezmeye ç kar.

Beraber dola klar  s rada iki gözü kör bir dilenciyle kar la rlar.

Padi ah, nciliye bununla e lenmesini emreder. Çavu , derhâl bunun kar na gidip

kendisi de körmü  gibi gö üs gö üse dilenciyle çarp r. ncili Çavu  derhâl:

– Görmüyor musun be herif? Der. Dilenci:

– Ben körüm; sende mi körsün? ncili:

– Evet, ben de körüm! Dilenci:

– Öyleyse arkada z, haydi konu arak beraber gidelim, diye cevap verir.

ncili ve kör dilenci beraber yava  yava  yürümeye ba lar, biraz yürüdükten sonra

ncili:

– Arkada , bugün bir hay r sahibi bana para verdi. Fakat bu paran n kaçl k

oldu unu iyice fark edemedim. te bak! Diyerek dilenciye bir alt n verir. Dilenci bunu

elinde yoklay p alt n oldu unu anlay nca hiç ses ç karmayarak bir tarafa s r. Bir iki

dakika bekledikten sonra ncili:

– Yahu arkada , neredesin? Can m ne oldun? Nereye gittin? Der.

O s rada kör dilenci duvar n dibine sinerek kör zannetti i di er dilencinin oradan

gitmesini beklemeye ba lar. ncili yerden bir ta  alarak:

– Yarabbi! Param  al p kaçan körün ba na bu ta  getir, diye ba rarak ta  atar.

Do al olarak ta  dilencinin ba na gelerek ac rsa da bunun bir tesadüf oldu una üphe

etmeyen dilenci hemen oldu u yerden biraz öteye gider.

ncili ba ka bir ta  alarak:

– Yarabbi!... Bu ta , param  al p emanete ihanet eden körün omzuna rast getir,

diyerek ta  atar ve bu defaki ta  dilencinin omzuna vurur. Kör, biraz daha öteye gidip

siner. ncili tekrar bir ta  alarak:

– Yarabbi!... Sen âlemi yaratans n! Bu ta  alt  al p kaçan ve bana ihanet eden

herifin aya na rast getir. Ta  da herifin sa  aya na vurarak can  yakarsa da dilenci yine

ses ç karmaz. ncili, tekrar bir ta  alarak:

– Yarabbi!... Bu ta  o h rs n gö süne rast getir, diyerek atar ve söyledi i gibi ta

adam n gö süne vurdu undan kör ba r:

– Gel arkada , gel! Paran  al. Zira bu ta lar kör ta na benzemiyor!
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Bunu biraz ötede seyretmekte olan padi ah ise kör dilencinin vaziyetini,

hareketlerini gördükçe çok güler ve dilenciye birkaç alt n vererek gönlünü al r (Af in 1988:

93-94; Tevfik 1918: 100-102).
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70. GÖZLER  KORKUTMAK LAZIM!

Çok zengin, gururlu ve azametli oldu u hâlde son derece de ahmak, deli denilecek

kadar budala biri vard r. Bu adam n tek amac  ve arzusu bir eyalet valisi olmak ve bu

sayede gösteri  yapmak oldu undan bu hususta her zaman bu amac  için çal r, vezirleri

daima s r.

Ancak servetinin s n ve hesab n olmamas , iste inin yap lmas  için her türlü

fedakârl ktan çekinmemesinden dolay  bu adam  k rmak, kendisine “Bu mümkün de ildir,

olmaz!” cevab  verilmek istenmez.

Adam n srar na ve ricas na dayanamayan o zaman n veziriazam  bir gün der ki:

– Sizi bir eyalete vali yapmaya karar verdim. Ancak imdiye kadar bu gibi

hizmetlerde bulunmam  oldu unuz için baz  yanl  davran lar n olabilece ini ve

devleti de zor durumda b rakma ihtimalini dü ünerek yan za yak n adamlar mdan ncili

Çavu ’u verece im. Onun tedbiri ve onay  ile hareket etmeyi, sözünden ç kmamay  vaat

eder misiniz?

Dünyada tek emelinin ancak bu sayede gerçekle ece ini anlayan adam, bu art

kabul eder. ncili Çavu ’un sözlerini tamam yla kabul edece ine söz verir. Sadrazam da

adam , Adana eyaletine vali tayin ettirir.

O s rada ncili Çavu , henüz saraya girmemi  olup veziriazam n nedimidir, pa a

ncili Çavu ’u ça rarak:

– ncili, filan  tan rs n ya!

– O ukala, budalay  m ?

– Evet! te onu Adana eyaletine vali tayin ettik.

– Aman efendim, bu nas l vali olur?

– Taciz ve isteklerinden usand m. Zaten maksad m onu vali tayin etmek de il,

valilik edemeyece ini kendisine anlatmak ve bu sevdadan vazgeçirmektir. Bunun için

kendisiyle sözle tik. Seni, onun refakatine verece im. Beraber Adana’ya gideceksiniz.

Memleket idaresine bir zarar gelmemesine dikkat etmekle birlikte kendisini bu sevdadan

vazgeçirecek ekilde hareket edersin. Anlad n m ?

– Ba  üstüne efendim!

Bunun üzerine veziriazam, vali olan adam  davet ederek vali oldu unu adama

bildirir ve ncili’yi refakatine vererek hemen Adana’ya gitmelerini emreder.

Vali, sadrazama verdi i sözden dolay  o günden itibaren her konuda ncili’ye

dan r, o ne söylerse onu uygular.
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Vali, Adana’ya yak n bir yere gelince kendisini kar lamaya gelen esnaf ve belde

halk na ncili’nin tavsiyesiyle yaln z bir selam vermekle yetinip yoluna devam eder. ncili

ise valinin iktidar ve meziyetini, ilim ve fazl  uzun uzad ya överek kar lamaya gelenleri

valiye hayran eder.

ehre var p hükümet binas na girince ncili, pa ay  odas na götürerek:

– Biraz sonra esnaf ve belde halk  usulüne uygun olarak huzurunuza kabul

edeceksiniz. Böyle yerlerde daha ilk görü mede halk n gözünü korkutmak, onlara devletin

kudretinden ve disiplininden örnek vermek gerekir. E er bugün sizden korkmazlar ve

çekinmezlerse buray  idare etmek mümkün olmaz. imdi ben gidip onlar  huzurunuza

getirece im. Zaten yolda iken icap eden eyleri yapt m. Siz de bunlarla görü tü ünüz

zaman ona göre hareket ediniz, onlar n gözlerini korkutmay  unutmay z.

– Pekâlâ! Gerekti i gibi hareket ederim. Sen merak etme!

ncili, misafirlerin yan na giderek onlar  al p valinin huzuruna götürür. Hepsi odaya

girer. Odada kimseyi göremediklerinden nl kla etraflar na bak rlarken bir perdenin

arkas ndan “Böh, boh!...” diye ba rarak odan n ortas na tüylü bir eyin atlad  görünce

hepsi hemen kap dan d ar  kaçarlar. Do al olarak büyük bir korku ve tela  içinde gürültü

oldu undan ncili, merakla hemen odaya ko ar ve valinin odan n ortas nda, kürkünü ters

giymi  oldu u hâlde ayakta durdu unu ve kat la kat la güldü ünü görür ve hayretle sorar:

– Ne yapt z?

– Ne yapaca m, gözlerini korkuttum. Amma korktular haa!...

– Böyle ey mi olur?

– Sen korkut demedin mi?

– Dedim; ama böyle korkut demedim!

– O hâlde nas l korkutulur? Bir daha öyle yapar m.

–  i ten geçti! Kendinizin ne kadar budala oldu unuzu bir kere gösterdiniz. Art k

burada kalman z ve buray  yönetmeniz mümkün de ildir. Birkaç gün sonra haz rl klar

tamamlayarak stanbul’a dönmeliyiz, der. Hakikaten valinin hiç ehemmiyeti kalmay p

bütün halk “deli vali” demeye ba lad ndan bir hafta sonra stanbul’a dönerler. Vali,

valilik arzusundan bu görevi yapacak yetene i ve gücü olmad  anlad  için kesin

olarak vazgeçer (Af in 1988: 95-97; Tevfik 1918: 103-106).
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71. NC LE YUMURTACI

ncili Çavu , hokkabazl a çok merak sararak o zaman n en usta hokkabazlar ndan

sanat ö renir, pek de erli bir hokkabaz olur. Ara s ra bu husustaki maharetini göstererek

sergiler ve bu sayede latifeler vücuda getirir.

Bir gün çar dan geçerken arkas nda küfe ile yumurta satmakta olan bir köylüye

rastlayarak tanesini kaç paraya verdi ini sorar. Yumurtac  ya  bir mü teri buldu unu

zannederek küfeyi hemen yere indirir ve tanesinin bir akçeye oldu u cevab  verir.

ncili, yumurtalara öyle bir göz gezdirdikten sonra bir akçe vererek bir tanesini al r

ve parma yla tepesinden vurarak k p iki parma  içine sokar. Bir alt n ç kararak

mendili ile sildikten sonra cebine koyar.

Bunu gören yumurtac n gözleri hayretle aç r ve p kal r. ncili, tekrar bir

akçe vererek ba ka bir yumurta al r ve içinden yine bir alt n ç kar r.

Üçüncü yumurtay  almak üzere elini uzatt  zaman yumurtac :

– Yok efendi, yumurtalar sat k de il!

– Tanesine on para verelim.

– Olmaz, satmam!

– Can m, bir kuru  vereyim!

– Be  kuru  versen yine olmaz, yumurtalar m sat k de il.

– Sen bilirsin!

ncili bu cevab  vererek yürür; yumurtac  küfeyi arkas na al nca süratle yürümeye

Çavu  da arkas ndan takip etmeye ba lar.

Yumurtac , o civardaki bir viraneye gidip küfeyi önüne koyarak eline bir ta  al r.

Birer birer yumurtalar  k rmaya, içinde alt n aramaya ba lar. “Bunda yok, belki ötekinde

vard r!” diyerek küfedeki yumurtalar n hepsini k rar; fakat hiçbir alt n bulamaz.

Sermayesinin bu suretle mahvoldu unu gören köylü, ellerini ba na vurarak

lamaya ba lar.

Bunu gören ncili; haylice güldükten sonra yan na giderek adam  teselli eder.

Sermayesi olan birkaç kuru u vererek adam n gönlünü al r (Af in 1988: 98-99; Tevfik

1918: 107-108).
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72. ESK LER ALAYIM

ncili Çavu , yaz mevsimleri Bo aziçi’ndeki yal nda oturmaktad r. Her gün

sabahleyin erkenden kay k ile bir eskici yal n önünden geçer. “Eskiler alay m!” diye

ba rarak ncili’nin uykusunu kaç r.

ncili, bu heriften o kadar b kar ki, onu bir daha oradan geçmeye tövbe ettirmeye

karar verir. Bunun için birkaç tane k ymetli havlu ba , bir iki parça çama r al p cariyesine

verir ve:

– Yar n eskici geçerken yal n kap  aç p ça r, bunlar  göster. Aman bezirgân,

kimse görmesin ki diyerek kaç para verirse sat, emrini verir.

Ertesi gün sabahleyin serbestçe “Eskiler alay m!” diye ba rarak geçen Yahudi’yi

cariye ça r, e yay  vererek:

– Aman bezirgân çabuk ol! Efendi görmesin!

– Sultan m, bunlara ne istersin?

– Can m, ne verirsen ver!

Bunun üzerine Yahudi, e yan n de erinin onda birini vererek oradan savu ur.

Ertesi günü oradan geçer iken tekrar kap  aç larak cariye yine birtak m e ya verir.

Üçüncü günü ncili, bahç van vas tas yla buldurdu u bir y lan  büyükçe bir kutuya koyarak

cariyesine vererek:

– Yar n Yahudi geçerken kap  aç p bu kutuyu ver. Sak n burada açma! çinde

havlu ba lar , s rmal eyler vard r. Paras  yar n verirsin, diye söyle ve hemen kap

kapa, emrini verir.

Uzaktan, “Eskiler alay m!” sesini i itince ncili, pencerenin önüne gelerek perdenin

arkas ndan olanlar  seyre ba lar. Yahudi, yal n önüne gelip kap n aç ld  görünce

hemen kay  yana rarak kutuyu al r ve cariyenin:

– Aman açma, haydi git, paras  sonra verirsin, demesi üzerine derhâl denize

aç r. Kutunun içindeki eyleri görmek için hemen açar. Fakat ümit etti i havlu ba lar ,

rmal eyler yerine diri bir y lan oldu unu görünce fena hâlde ürküp korkar ve kutuyu

korkusundan kay n içine atar.

Kutudan ç kan y lan, kay n içinde dola maya ba lay nca eskici ile kay kç

korkular ndan ne yapacaklar rarak kendilerini denize atarlar. Elleriyle kay n

kenar ndan tutup, “Cankurtaran yok mu?” diye ba rmaya ba larlar.

Bunlar n bu hâllerini seyrederken gülmekte olan ncili, derhal hizmetkâr  bir

sandal ile yard ma gönderip Yahudileri kurtar r. Yal ya getirterek s ls klam tepeden
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rna a kadar su içinde bulunan bezirgânlara bir daha sabahleyin oradan geçip ba rarak

kendisini rahats z etmeyeceklerine söz verdirdikten sonra sal vermi tir (Af in 1988: 100-

101; Tevfik 1918: 109-111).
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73. AYAKKABINI BEN ALDIM

Bir gün ncili Çavu , baz eyler sat n almak üzere çar da dola maktayken bir

kö ede sessiz bir ekilde duran, al veri  yapanlara bakan bir fakir görür.

O ki inin hâli, tavr  ve k yafetinden görünen fakir hâli ile birlikte sessizli i de

dikkat çekti inden ncili, onun yan na sokularak selam verdikten sonra konu maya ba lar.

Sordu u sorulara ald  cevaplar fakirin hafif deli ve gönül insan  oldu unu gösterdi inden

ncili ona bir iyilikte bulunmay  arzu eder. Zavall  yal n ayak gördü ünden ona bir

ayakkab  almay  münasip görerek der ki:

– Yahu erenler, aya n ç plak oldu unu görüyorum. E er taraf mdan ufak bir

arma an  ho  görürseniz size uradan bir ayakkab  al vereyim!

Fakir, Çavu ’un bu teklifine memnun olur ve te ekkür eder. Orada bulunan bir

kundurac dan yeni ayakkab  al r ve zavall ya derhâl giydirilir.

Fakir, ncili’ye te ekkür ve dua ederek uzakla maya ba lar. O s rada Çavu ’un

tabiat nda mevcut muziplik ve akac k hevesi uyanarak bu fakire nükte yapmaya karar

vererek arkas ndan yürür, biraz sonra der ki:

– Hi , arkada !...

Fakir arkas ndan kendisine seslendiklerini duyarak dönüp bakar. Çavu ’u görünce

sorar:

– Aaa! Siz misiniz? Bir ey mi emrediyorsunuz?

– Rica ederim yürürken önünüze dikkatle bak z. Sivri ta lar var. Ayakkab

rtars z. Malum ya onu size ben ald m!

– Peki efendim!...

Fakir yürümekte devam eder. Çavu , yine arkadan seslenerek:

– Hi , arkada ! Bana bak!

Adama:

– Ne emrediyorsunuz?

– Önüne dikkatli bak, çamura basma, ayakkab  kirletirsin. Malum ya onu sana

ben ald m!

– Peki efendim, dikkat ederim, diyerek yoluna devam eder.

Bir dakika sonra yine ncili, seslenerek:

– Hi , bana bak!

Adam:

– Yine ne istiyorsunuz?
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– O kadar h zl  yürüme. Ayakkab  eskir, malum ya onu sana ben ald m!

Fakir, hemen bir kenara çekilerek ayaklar ndan kunduralar  ç kar p ncili’ye uzat r

ve der ki:

– Rica ederim efendi, u ayakkab lar  elinize al z da i inize gidiniz.

– Niçin iade ediyorsun?

– Ben her dakika ba ma kak lan ayakkab lar  giymekten ise yal n ayak

gezmeyi tercih ederim!

Bunun üzerine ncili, kendisini akac  biri olarak tan r, bunu latife olmak üzere

yapt , kendisinin ncili Çavu  oldu unu anlat r. Bunun için gücenmemesini rica eder.

Fakir de ayakkab lar  tekrar giyerek oradan gider (Af in 1988: 102-103; Tevfik 1918:

111-113).
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74. ONDAN AL, ÖTEK NE VER!

ncili Çavu , memleketten stanbul’a yeni geldi i s ralarda bir müddet bo ta kal r

ve getirdi i birkaç kuru u da harcay p zor duruma dü er.

Son günlerde yan nda ancak iki üç akçelik bir tek sikke kal r. O günü de bununla

savmak zorundad r.

Bir bakkal dükkân na gidip bir akçelik peynir al r, iki akçelik sikkeyi verir. Bakkal

paray  çekmecesine atarak di er bir i le me gul olmaya ba lay nca ncili sorar:

– Üste bir akçeyi vermedin!

– Ne demek? Verdim ya!...

– Vermedin, vermi  olsan ister miyim?

– Verdim. Sen unutmu sun!

– Dostum, emin ol ki vermedin!

– Art k çok oluyorsun, verdim. Bu vesile ile peyniri bedava m  almak istiyorsun?

ncili, bakkaldan paray  alamayaca  anlad ktan sonra “Lâ havle!” diyerek oradan

kar daki f na gider ve:

– uradan bir akçelik ekmek ver, der. Ekme i al nca yürür. F nc  paray

vermedi ini görerek ncili’nin arkas ndan ba r:

– Hey arkada ! Hani ya ekmek paras ! ncili dönüp hiddetle:

– Verdim ya, kaç kere para verece im!

– Can m, vermedin.

– Sen unutmu sun, ekme i istedi im vakit paray  verdim.

ncili yoluna devam ederek oradan savu ur. Epeyce uzakla ktan sonra der ki:

– Yarabbi sen bilirsin ki, bakkal benden bir akçe fazla ald . Ekmekçi de paras  hiç

almad . Art k ahirette sen bakkaldan al, ekmekçiye ver. Ben de hakk  kalmas n (Af in

1988: 105; Tevfik 1918: 115-116).
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75. ESRARI TECRÜBE EDEY M

ncili Çavu ’un padi ah n nedim ve musahibi oldu u zamanlarda padi ah hazretleri

Osmanl  memleketinde e lenmeyi ve içmeyi kesin olarak yasaklad ndan halk aras nda

esrarke lik ço al r. Buna müptela olanlar n türlü türlü garip durumlar  her yerde

anlat lmaya ba lan r.

ncili Çavu , bunu merak ederek bir gün bizzat tecrübeye karar verir. Hizmetkâr

göndererek bir miktar esrar ald r. Fakat nas l içece ini bilemedi i için bunun

müptelâlar ndan birine sormaya karar verir. O zamanlarda Fâtih civar nda mevcut bulunan

esrarke ler kahvehanesine gidip oturur.

Kahveci, Çavu ’u oraya esrar içmek üzere gelmi  zannetti inden bir nargile

doldurup getirir. ncili de sorar:

– Bunda esrar var m ?

– Var efendim!

– Ben buraya esrar içmeye gelmedim. Yaln z esrar n nas l içildi ini görüp

anlamaya geldim. Size zahmet olmazsa bana tarif eder misiniz?

Kahveci, esrar n nargileye konularak içildi ini tarif eder. Çavu , kahveciye biraz

para vererek do ruca evine gelir. Eliyle esrarl  bir nargile doldurarak içmeye ba lar.

Birkaç nefes çektikten sonra kendinde hiçbir tesir göremeyince hizmetkâr

ça r:

– u nargileyi kald r! Ben de saraya gidiyorum, der.

ncili Yerebatan’daki evinden ç karak o civarda bulunan saraya var p odas na gider.

Ancak tam i e ba layaca  s rada onu bir nevi dalg nl k hâli al r ve oturdu u yerde

uyuklamaya ba lar.

O s rada kendisini padi ah n istedi i haber verilir. Süratle kalk p padi ah n odas na

do ru ko ar. Bu ko  bütün bütün onu ba tan ç kar r. Zihnini garip bir duman kaplar.

Sofaya var p odaya girece i s rada birdenbire durur. Birtak m garip hareketler

yaparak ba  iki tarafa sallamaya, iki eliyle burnunun önünde güya bir ey varm  gibi

sa a ve sola el etmeye ba lar.

ncili’nin bu hâlini görenler hayretle onu seyrederler. ncili’ye bugün ne oldu unu

bir türlü anlayamazlar. Nihayet biri sorar:

– ncili, niçin öyle yap yorsun? Odaya girmiyorsun?

– Giremiyorum! Burnum kap n kenar na ili iyor. Bir türlü do rusuna

getiremiyorum.
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Bu sözleri i itenlerin hayreti daha da artar, soran ki i der ki:

– Burnun kap ya m  ili iyor? Sen nerdesin, kap  nerde? Hiç insan n burnu kap ya

ili ir mi? ncili, hayk rarak:

– Görmüyor musun be adam? te uzayan burnum, mümkün de il kap dan

girmiyor!

ncili, esrar n tesiriyle burnunu dört be  ar n uzam  görmeye ve bunu odan n

kap ndan sokabilmeye çal  s rada orada bulunanlardan biri içeri girerek padi aha bu

hâli anlat r:

– Efendim, ncili Çavu  bendeniz ç ld rm !...

Padi ah üzülerek:

– Ç ld rm  m ?

– Evet efendim! Sofada duruyor, burnum kap dan girmiyor, diye ba yor. Türlü

türlü hareketler yap yor!

– Onu zorla buraya getiriniz!

Bu emir üzerine iki ki i Çavu ’un omuzlar ndan tutup onu ba rta ba rta içeriye

sokar. Fakat kap dan girer girmez padi aha hitaben ba rarak:

– Kalk oradan be! Görmüyor musun, burnum çarpacak?

Padi ah onun cidden ç ld rm  oldu unu dü ündü ü için ona hem ac r, hem de

yapt  garip hareketlere kar  gülmekten kendini alamaz.

– Haydi bunu odas na götürüp tedavi ettiriniz, emri üzerine ncili Çavu , odas na

götürülür. Ça lan hekim, onu muayene ettikten sonra esrar içmi  oldu unu, ba ka bir

rahats zl  olmad  ve yat p uyutulmas  tavsiye eder.

O s rada zaten Çavu ’un vücudunu derin bir hâlsizlik kaplar, uykuya dalar ve

ak ama kadar uyur.

Uyand  s rada geçen olaylardan habersiz olarak yan nda bulunanlara sorar:

– Ben epeyce uyumu um. Ak am olmu !

– Sabahtan beri uykudas z!

– Beni bugün efendimiz ça rmad  m ?

– Ça rd ; fakat senin akl n ba nda de ildi, diyerek o günkü vakay  etrafl ca

anlat rlar.

O zaman ncili, tecrübe için esrar içti ini söyleyerek bir daha böyle münasebetsiz

tecrübelere girmemeye karar verir. Padi ah n huzuruna giderek padi ah  hayli güldürür

(Af in 1988: 106-108; Tevfik 1918: 116-120).
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76. ELMALAR L MON OLMU

ncili  Çavu ’un  bedestende  gayet  iyi  görü tü ü  bir  dostu  vard r.  Ara  s ra  bu  zat n

dükkân na gidip oturur, onunla sohbet eder.

Bir gün yine konu urlarken söz yankesicilere gelir. Bunlar n yapt klar

fenal klardan bahsedilir. ncili der ki:

– Kabahat hep çarp lan adamlardad r. Ak llar  ba lar nda olsa, öyle sersem sersem

gitmeseler, yankesici bunlara ne yapar?

Gençli i zaman nda bir müddet yankesicilik edip bu sanatta oldukça maharet

gösterdikten sonra tövbekâr olarak ticarete ba lam  olan dükkânc  dostu cevap verir:

– Böyle söyleme a a hazretleri! O yankesicilerin öyle maharetlileri vard r ki de il

insan , eytan  bile çarparlar.

– Adam sen de! te ben bu kadar senedir stanbul’day m. Hiçbir ey çarpt rmad m.

Bundan sonra da çarpt rmayaca ma eminim!

– Me hur sözdür: “Büyük lokma ye, büyük söz söyleme!” derler. Herhâlde tedbirli

olmak gereklidir.

– Kesinlikle ben bu fikirde de ilim. En usta yankesici benden bir ey çarpamaz!

Bu konu madan sonra dükkânc ; ncili’ye bir oyun oynamaya, ona yankesicilerin

ne oldu unu göstermeye karar verir.

Birkaç gün sonra ncili, dükkâna gelince biraz konu urlar. Çavu , o civardaki

manavda güzel elmalar gördü ünü, giderken bir miktar alaca  söyler ve kalk p gider.

Dükkânc , hemen ncili’yi takibe ba lar. Uzaktan, Çavu ’un ald  elmalar  sayar.

Onun manav dükkân ndan elma dolu mendili eline alarak yürümesi üzerine, dükkânc  da

manavdan o miktar limon alarak ncili’nin arkas ndan gider. Yolda elmalar  birer birer al p

yerine limonlar  koyar.

ncili, evine var r, kap  çal p içeri girer. Elindeki mendili kar na vererek:

– Han m, güzel elma buldum da ald m, der.

Kad n mendili aç nca limonlar  görür ve hayretle:

– Aaa! Sen, elma ald m diyordun. Hâlbuki bunlar limon!...

– Nas l limon? Ben elma ald m.

– te bak! Hepsi limon!...

ncili, mendilin içinde elma yerine limon oldu unu görünce hiddetle:

– Vay köpek o lu manav!... Bana elma yerine limon vermi . Ver u mendili gidip

de tireyim!
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Çavu , limonlar  alarak kap dan ç kar. süratle yürümeye ba lar. Böyle olaca

bilerek bir tarafta beklemekte olan dükkânc , onun arkas ndan gider. Bu defa limonlar  al p

elmalar  mendile doldurur. ncili, manav dükkân na var nca:

– Biraz evvel ben senden ne ald m?

– Elma ald z efendim!

– O hâlde bu limonlar ne oluyor?

– Ben ne bileyim? Size elma verdim!

– te bak!...

Manav, mendili al p açar ve der ki:

-Aaa! Bunda limon yok! Hepsi elma!...

ncili son derece hayretle kendi kendine: “Haydi ben yanl  gördüm diyelim. Han m

da limon olduklar  söyledi. imdi mendilde elma var. Bu nas l ey?” diyerek mendili al p

gider.

Yolda yine dükkânc , elmalar  limonlarla de tirir. Çavu , evine var p kap dan

içeri girince kar na hitaben:

– Bo  yere beni yordun! Ben de dikkat etmedim. Mendilde elma var.

– Aaa!... Üstüme iyilik sa k! Nas l elma var? Ayol sen bugün rd n m ? te

bak hepsi limon!

ncili, mendilde limonlar  görür. Yine hiddetle mendili kavrayarak manava ko ar.

Dükkânc , yolda tekrar elmalar  limonlarla de tirir. Çavu , manava var nca bu defa pek

hiddetli olarak ba r:

– Be herif!... Benimle e leniyor musun? Bu ne?

– Esta furullah A a! Ne olmu ?

– Ne olacak, mendilde limon dolu!

– Olamaz A a! Ben size gözünüzün önünde elma vermedim mi?

– Evet verdin ama... Bu limonlar nerden ç kt ?

–  (Mendili açarak) te bak z! Hepsi elma! Limon nerede?

ncili, elleriyle ba  tutarak:

– Acaba ç ld rd m m ? Ben mi ters görüyorum, bizim kar  m  ters görüyor? Her

hâlde bir ters gören var; ama hangimiz?

– Onu siz bilirsiniz! Benim kabahatim yok!

Çavu , mendili alarak evine tekrar döner. Dükkânc  bu defa da elmalar  de tirirse

dostunun akl  oynataca  emin olarak bildi inden kar na ç p sorar:



345

– A a Hazretleri, ne var? Sizi pek tela  görüyorum!

– Aaa!... Siz misiniz? Evet, pek tela m, âdeta ç ld raca m!

– Niçin ç ld racaks z?

– Can m, ben manavdan elma ald m. Evime var nca mendilde elma yerine limon

oldu unu gördüm. Dönerek manava geldim. Dükkânda mendildeki limonlar elma oldu.

Tekrar eve gittim. Mendilde yine limonlar  gördüm, yine dükkâna döndüm. Limonlar n

elma olduklar  hayretle gördüm! Bunun nas l ey oldu una bir türlü akl m ermedi.

rd m kald m!

– (Gülerek) Ben size yankesicilerden sak z demedim mi?

– Dediniz; fakat bizim elmalarla yankesicilerin ne münasebeti olabilir?

– Belki elmay  limonla de tiren onlard r!

– Elimdeki mendilden elmay  de tirmek mümkün de ildir. Buna ben kesinlikle

inanmam.

– (Elindeki mendili aç p göstererek) te limonlar meydanda, elmalar  ben

de tirdim. Bundan maksad m da size yankesicilerin ne yapabileceklerini gösterip ispat

etmekti. Ümit ederim ki bundan sonra daima ihtiyatl  davran rs z.

ncili, o günden itibaren sokakta daima ihtiyatl  yürümeye ba lam r (Af in 1988:

109-112; Tevfik 1918: 120-124).
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77. NC N ZAMPARALI I

ncili, henüz stanbul’a gelmi  ve beraber getirdi i paray  da harcam r. Kendisi

genç ve üstü ba  da düzgün oldu u için bir gün a iftelerden birisi bu köylüyü soymay

dü ünür. ncili’nin her zaman oturdu u kahvenin önünden birkaç kere geçer. ncili’ye

gözüyle, ka yla i aretler yapar.

ncili, gençlik ve görgüsüzlük dolay yla bu kad na ilgi duyar. Kad n arkas ndan

gidip tenha bir yere var nca onunla konu maya ba lar. Kad n bilmezlikten gelerek sorar:

– Benden ne istiyorsunuz?

– Sizinle beraber görü mek istiyorum. Sizi ilk gördü üm zamandan beri

güzelli inize tutuldum. Bu kadar güzel bir yüzün sahibinin kalbinin merhametli, yüre inin

efkatli olaca na emin olarak bana ac man , yard  rica ediyorum.

ncilinin bu konu mas  üzerine kad n, ona biraz ilgi gösterdikten sonra:

– Sizi yabanc , akl  ba nda bir genç görüyorum. Onun için size itimat edece im.

Do rusunu söylemek gerekirse ben de sizi ilk gördü üm zamandan beri sevdim.

Durumunuzu inceledim. Dikkatli ve güvenilir biri oldu unuzu anlad m. Mademki, siz de

beni sevdiniz; bu ak am evimde bir âlem yapmam za kimse kar maz.

– Hanenizde yaln z m z?

– Hay r kocam var; fakat ticaret yapmak için ta raya gitti. imdi stanbul’da

de ildir. Bir k z karde im var, onunla beraber oturuyoruz.

– O hâlde bu gece zevkimize mâni olacak bir ey yoktur!

– Zaten ak am yakla . Haydi imdi beraber gidelim. Evimiz de biraz uzakçad r.

Bunun üzerine kad n önde ve ncili arkada olmak üzere Edirnekap  civar nda bir

evin önüne var rlar. Kad n ncili’ye der ki:

– te bizim ev buras r! Ben imdi içeriye girer ve kap  aral k b rak m. Sen

biraz ileri gidersin, sonra dönerek gelip kimse görmeden içeri girersin.

ncili, ald  talimat  harfiyen uygulayarak eve girer. Yukar  kattaki odaya

kar larak ona ikramlarda bulunulur. O s rada ak am olmu , ortal k kararm r. Kad n bir

bohça getirip açar. çinden ç kard  gecelik entarisini göstererek: “Haydi soyununuz da

rahat ediniz!” diye Çavu ’a uzat r. Onun ç kard  elbiseleri bohçaya koyarak odadan

götürür. Sonra gelerek ncili’nin yan na oturur.

ki hem ire ile ncili, e lenmeye ba larlar. Bir müddet sonra “tak tak” kap  vurulur.

Han m tela la kalk p pencereden bakarak:
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– Aaa! Bizim efendi gelmi . Geliyorum, biraz bekleyiniz! diyerek içeri çekilir.

ncili fena hâlde korkar ve tela lan r. Sorar:

– imdi ben ne yapaca m?

– Merak etmeyiniz, a da merdiven alt nda bir yer vard r. Sizi oraya koyar m.

Efendi, uykuya yat nca biz e lencemize devam ederiz.

Kad n, Çavu ’u merdiven alt na soktuktan sonra kap  aç p gelen adam  içeri al r

ve yukar  ç kar r. Yar m saat sonra gelerek:

– Ne kadar aksi tesadüf oldu. Uykum yok, diyerek yatmak istemiyor. Onun için biz

bu gecelik e lencemize devam edemeyece iz. Burada sabaha kadar durman z münasip

de ildir. imdi siz u kap dan ç z. Ben bohçay  veririm orada üstünüzü de tirip

gidersiniz.

– Geceli i ne yapar m?

– Bohçaya koyarak kap n önüne b rak rs z. Ben, sonra oradan al m.

Bunun üzerine ncili, kap dan ç kararak sokakta beklemeye ba lar. Arkas nda

gecelik entarisi, ayaklar nda terlikler, ba  aç k dola r.

Yar m saat, bir saat bekler. Pencere aç p elbiseler verilmez. Isl k çalar, kap

yava ça vurur. Ne ses var, ne cevap!...

ncili Çavu , o s rada soka n di er taraf nda baz  ayak sesleri i itti inden bunlar n

gece kolu olmas  ihtimalini dü ünerek duvar n dibine gizlenir. Gelenler, hakikaten kol

gezmekte olan bekçilerdir. Oradan geçerken duvar n dibinde bir gölge görüp bunu tutarlar

ve bu hâlde sokakta ne yapt  sorarlar. ncili, i i oldu u gibi anlatmaya cesaret

edemedi inden kekelemeye ba lar. Bekçiler de bunu al p karakola götürürler. O gece, o

hâlde orada kal r.

Ertesi gün karakol kumandan  gelip de sorgulamaya ba lay nca Çavu ; ba na gelen

olay  oldu u gibi anlat r. Kumandan, kahkaha ile gülerek:

– Buras stanbul’dur. Her gördü üne aldan rsan daha çok geceler böyle ç lç plak

sokak ortalar nda kal rs n. Bu defal k senin yabanc  oldu una hürmet ederek cezan

affediyorum. Bir daha böyle ele geçersen mükemmel dayak yersin. Haydi yerine git,

diyerek onu karakoldan ç kar r.

ncili, bu vakay  ara s ra hikaye eder ve der ki:

– stanbul’a geldi imden beri ilk ve son hovardal m bu oldu. Bin nasihatten bir

musibet iyidir, derler. te ben de bundan nasihat ald m (Af in 1988: 113-115; Tevfik

1918: 125-128).
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78. KALK URADAN DEF OL!

ncili Çavu ’un hayat n en parlak devresinde memleketindeki akrabalar ndan bir

genç stanbul’a gelir, onun evine misafir olur. Bu genç burada bir vezirin yan na girerek

ilerlemek ve yükselmek fikrinde oldu unu ncili’ye söyler. Onun yard  ve himayesini

rica eder.

Anadolu’da baz  memleketler vard r ki oralarda evet yerine (beli) kelimesini

kullan rlar. te ncili’nin memleketinde o kelime kullan ld ndan, hâlbuki stanbul’da bu

kelime kullan lmad ndan Çavu , genci “beli” demekten vazgeçirmeye karar verir. Bu

maksatla genci bir gün kar na alarak der ki:

– O lum, stanbul’da “beli” demek ay pt r, bu tabiri kullananlarla herkes alay eder.

Burada “evet” demek âdettir. E er sana birisi bir ey söylerse ona “beli” deme, “Evet!” de!

–  “Beli” efendim!

– imdi ben, sana “beli” deme “evet” de demedim mi?

–  “Beli” efendim!

– Gel, uraya kar ma otur!

– “Beli” efendim!

– imdi beni dinle!

– “Beli” efendim!

– O lum burada “beli” demezler. Öyle söylemek ay pt r. “Evet” derler, anlad n m ?

– “Beli” efendim!...

ncili Çavu  kendi kendine söylenerek:

– imdi ç ld raca m. Ayol; senin hiç akl n, fikrin yok mu?

– Var efendim!

– Öyle ise ne için sözümü anlam yorsun?

– Anl yorum efendim!

– imdi beni dikkatle dinle: stanbul’da “beli” demezler, “evet” derler. “Beli”

diyenlere gülerler. Anlad n m ?

– “Beli” anlad m efendim!

– Anlad m, sen “evet” kelimesini bilmiyorsun. Haydi, benimle beraber söyle! Evet,

evet, evet!…

ncili, eline tesbihi al p yüz defa “evet” der ve gence de söyletir. Sonunda sorar:

– imdi ö rendin mi?

– “Beli” efendim, ö rendim!...
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Çavu , art k tahammül edemeyerek yerinden s çrar ve gencin yakas ndan tutarak:

– Kalk uradan def ol, diye ba rarak genci kap dan d ar  atar. Onu bir daha

hanesine kabul etmez (Af in 1988: 116-117; Tevfik 1918: 129-131).
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79. NC  ÇAVU  HAMAMDA

ncili Çavu , Yerebatan Mahallesi’nde oturdu u s ralarda daima Ayasofya

Hamam ’na gitmektedir. Bir gün yine hamama gidip soyunduktan ve içeri girdikten sonra

terlemek üzere göbek ta na oturur.

O s rada gayet iri ve kaba sakall , seçilmi  gibi ve çirkin vücutlu biri içeri girip

Çavu ’un yan na oturarak onunla konu maya ba lar.

Adam n sözlerinden ve sordu u eylerden bunun memleketten yeni gelen ve o

zamana kadar hamam görmemi  bir Yezidi oldu unu anlamakta güçlük çekmemi  olan

ncili, bu herife bir muziplik etmek fikrine dü er. O s rada tellak, bir tas n içinde ncili’ye

hamam otu getirir. Bunu gören kaba sakal sorar:

– Efendi, o nedir?

– Buna “Ali k nas ” derler.

– Neye yarar? Ne yaparlar?

– Bunu insan k l olan yerlerine sürerse tertemiz olur.

– O hâlde ben de biraz alay m.

Yezidi, tella  ça rarak Çavu ’a getirdi i eyden biraz da kendisine getirmesini

söyler. ncili, herifin biraz sonra tenha bir yere girerek k l döken ilac  saç ve sakal na

sürmekte oldu unu görünce hemen birkaç tas su dökünerek d ar  ç kar. Durumu

hamamc (ya) söyleyerek neticesini görmek üzere bir tarafa oturur.

Yezidi, on dakika sonra su dökünmeye ba lay nca o koca sakal ile pala b klar

elinde kal r. Cascavlak bir genç çocu a döner. Herif bu hâli görünce akl  ba ndan gitse de

hamamda ncili’yi arar; ama bulamaz. Nihayet ko arak d ar  ç p çok tela  ve üzgün bir

hâlde hamamc n önüne gelerek durur ve der ki:

– Hamamc  ba , rica ederim ben buraya geldi im zaman böyle mi idim?

Adam  bu hâlde seyredenler gülmeye ba lad klar ndan ümitsizli i ve kederi artan

Yezidi, hemen giyinerek odas na gider. B  ve sakal  tekrar gelinceye de in oradan

ar  ç kmaz (Af in 1988: 120-121; Tevfik 1918: 133-135).
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80. SEN DE NSAF ET! ÇIPLAK MI M?

Herifin biri, her vakit Ayasofya hamam na gelir. Y kan p ç kt  zaman hamam

paras  vermemek için bir bahane bulur. Bu maksatla daima bir eyinin çal nm ,

kesesinin a lm  oldu undan ikâyet ederek gider.

Hamamc , bu herifin yap kanl ndan usan r. Bir daha oraya gelmemesini birçok

kere söylemi se de yüzsüz adam ald rmaz yine gelir, kavga ç kar r gider.

ncili Çavu , bu hamam n mü terilerinden ve hamamc  a an n da dostlar ndan

oldu u için hamamc , bir gün bu herifin hâlini ona anlatarak ncili Çavu ’tan buna bir çare

bulmas  rica eder. ncili, der ki:

– imdi bu adam gelince soyunmadan önce yan na ça rarak ona de ki: Arkada ,

istersen her gün gel ve y kan. Para da verme; ancak hamamdan ç kt n zaman bir eyinin

çal nd , a ld  gibi yalanlar ile bizi suçlama! Hamam n namusunu ihlal etme. Onunla

bu ekilde konu ursun, bir daha böyle yalan iddiada bulunmaz. Sen de kurtulursun!

Hamamc , ertesi günü gelen b kt  mü teriyi yan na ça rarak ncili Çavu ’un

dedi i gibi konu ur. O da bu art  kabul eder. O günden sonra mü terinin hamama para

vermeyerek y kanmas ; fakat “Bir eyim çal nd !” diye iddia etmemesi kararla r.

Tesadüf eseri olarak ncili Çavu ’un hamama geldi i bir gün bu herif de gelir.

Hamamc , onu uzaktan ncili’ye gösterir. ncili derhal bir aka yapmay  zihninden

geçirerek der ki:

– imdi bu adam soyunup içeriye girince bunun donundan ve gömle inden ba ka

bütün e yas  bohças ndan al p bir yere saklay z! Bakal m ne yapacak?

Böylelikle herifin bohças nda yaln z bir don ile bir gömlek b rak larak di er

yalar  saklan r, adam y kan p ç kar. Biraz dinlendikten sonra bohças  al p giyinmek

istemi se de baz  elbiselerinin gitmi  oldu unu görünce rm . Fakat hiç sesini

karmay p don ve gömle ini giydikten sonra do ruca hamamc n kar na gelerek:

– Seninle biz mukavele yapt k. Ben hamama para vermeyece im. Bir eyim çal nd

iddias nda bulunmayaca m! Öyle de il mi?

– Evet!...

– Pekâlâ! Ben yine sözümde duruyorum. Bir eyim, elbiselerim kaybolmu

demiyorum; ancak sen de insaf et, ben biraz evvel hamama bu hâlde mi geldim?

Haz r bulunan ncili ile hamamc , ars z adam n u soruyu sordu u esnadaki tav r ve

vaziyetine kar  kahkaha ile gülmekten kendilerini alamazlar. Herifin elbiselerini verirler

(Af in 1988: 122-123; Tevfik 1918: 135-137).
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81. NC ’N N YO URTÇUSU

ncili Çavu , “Yo urtçu!” diye ba rarak sokaktan geçen Anadolulu bir gençten her

ak am yo urt al r. Çavu , bu gencin en iyi ve daimi mü terilerinden biridir.

ncili, her ak am yo urt ald kça Ahmet’e aka yapar ve onunla e lenir.

Memleketten ancak bir sene kadar evvel stanbul’a gelmi , temiz ve basit bir genç olan

Ahmet, ncili Çavu ’un akalar na k zmaz:

Bir gün ncili, yo urtçuya der ki:

– Ahmet, ben seni pek be endim. Senin için bir ey dü ünüyorum!

– Ne dü ünüyorsunuz efendim?

– Dü ünüyorum ki, bu Ahmet ak ll  bir çocuk! Çal rsa adam olur. Buna ben

 vereyim, damad m olsun.

– Fakat ben sizin k  almam!

– Niçin almazs n? Be enmiyor musun k ?

– Siz fena adam de ilsiniz; ama k  istemem.

– Neden istemiyorsun? Benim k n nesi var?

– K  görmedim. Ama çok çirkin oldu unu san yorum.

– Bunu nerden anlad n? Sana biri mi öyle söyledi?

– Hay r! Kimse söylemedi. Senin yüzüne bak yorum da böyle baban n k  böyle

olur, diyorum!

– Vay! Demek ki ben çirkin miyim?

– Do rusunu söyleyeyim mi? Bana dar lmaz m n?

– (Gülerek) Dar lmam! Söyle!

– Bir maymuna benziyorsun.

– (Hiddetli bir ekilde) ncili: Ne diyorsun be? Ben o kadar çirkin miyim?

–  (Koynundan bir küçük cep aynas  ç kar p göstererek) Ahmet:  Bir kere una bak

da öyle söyle! K zma; ama seni her gördü ümde bizim kasabadaki çingene(Ali )in

maymununu görüyorum zannediyorum.

– (Gülerek) Sen böyle söylüyorsun; ama stanbul’da herkes benim için bay r.

– Bu do ru! Herkes öyle söylüyor. Ama i  k na gelince ba ka!

– Demek ki sen pek güzel bir k z istiyorsun!

– Öyle ya! Hem ben sizden k z istedim mi? Benim memlekette ni anl m var.

– Eeee, ni anl n güzel mi?

– Güzel tabii! Güzel olmasa ben al r m m?
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– Öyleyse onu b rak p da niçin buraya geldin?

– (Fato) bana stanbul’a git, para kazan, bir k ç al, bir tabanca al, bir k rm

cebken al, bana yazma al da gel, dedi. Onun için geldim!...

– Demek ki bir k ç, bir tabanca, bir k rm  cebken, bir iki yazma al rsan gidip

evleneceksin?

– Bir saat bile durmam! Giderim!

Ertesi gün ncili Çavu ; bir k ç, bir tabanca, k rm  çuhadan bir cebken, be  alt

tane yazma al p haz rlar. ncili, ak amüzeri Yo urtçu Ahmet geçerken ça p:

– Ahmet, dün senin söyledi in sözleri bizim A a’ya haber verdim. Sana istedi in

eyleri al verdi. te!..., diyerek ald eyleri Ahmet’e verir. Bundan fevkalade memnun

olan Ahmet, biraz sonra dü ünmeye ba lar. Bunu gören ncili Çavu  ona merakla sorar:

– imdi ne dü ünüyorsun?

– Bunlar  ben istemem. Sende kals n!

– Niçin istemiyorsun?

– Sizin A a, bunlar  bana niçin veriyor?

– Gidip evlenesin diye! Sana ac  da onun için!...

– Fakat ben bunlar  almam. Sonra ödeyemezsem borçlu kal m.

– Can m bizim a a bunlar  sana ödünç vermiyor, hediye ediyor. Sen de memlekete

gittikten sonra ona bir hediye gönderirsin. Olur biter!...

– (Biraz dü ünerek) Hay r, istemem! Ben bunlar  alsam bile gidemeyece im.

– Neden gidemeyeceksin? Dün sen, hemen giderim demedin miydi?

– Öyle dedim; ama imdi dü ünüyorum. Yol için, orada dü ün için para laz m.

Bende para yok!

– Aaa! Dü ündü ün bu mu idi? Bizim a a, onu da dü ündü. Sana bu eylerle

beraber on be  alt n gönderdi.

– (Sevinerek) Senin a an ne kadar iyi bir adamm !

–  imdi  o lum  Ahmet,  sen  u  e yay  al,  i te  on  be  de  alt n!...  Hemen  yar n

memlekete gidip (Fato) ile dü ün yap!

Ahmet, hakikaten iki gün sonra memlekete giderek evlenir! Güvey girdi inin ertesi

günü (Fato)ya:

– Ben stanbul’a gidiyorum. ncili Çavu ’un a as na hediye götürece im, diyerek

ve bir küçük tulum peynir alarak yola koyulur.
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Birkaç gün sonra stanbul’a vas l olur. Do ruca ncili’nin hanesine gider. Vakit

le zaman  oldu u için Çavu ’u orada bulamaz. Hemen i ini görerek ertesi günü

memlekete dönmek istedi i için u a sorar:

– imdi ncili’yi nerede bulurum?

– imdi saraydad r.

– ncili’nin a as  da orada m ?

– Elbette oradad r!

Ahmet, do ruca saray n kap na gider. Kap lara ncili Çavu ’un a as  görmek

istedi ini söyler. Kap lar içeri haber verirler ve padi ah hazretlerine:

– Efendim, bir köylü gelmi ; sizi görmek istiyor, derler. Padi ah, bir köylünün

kendisini aramas  merak ederek:

– Onu buraya getiriniz, emrini verdi inden Ahmet’i yukar ya götürüp huzura

kar rlar. O s rada ncili de oradad r. Memlekette zannetti i Ahmet’i orada görünce r.

Köylü; ncili’yi görür görmez hemen ona do ru ko up onu kucaklar. Memnuniyetini

göstererek te ekkür eder ve sorar:

– Hani, senin a a nerede?

–  (Yava ça) te u oturan zat!

Ahmet; ncili’yi b rakarak padi ah hazretlerinin yan na ko ar. Ellerini al p öpmeye

ba lar. Hemen kepenek alt ndaki tulumu ç kar p padi aha vererek:

“– Bu sana (Fato)nun hediyesi! Memnun oldun mu?” diye sorar. Bütün bu

olanlardan bir ey anlamayan padi ah, ncili’nin yüzüne bak nca; Çavu  hikâyeyi oldu u

gibi anlat r. Padi ah, köylünün ncili’yi çingenenin maymununa benzetmesine çok güler.

Ahmet’e pek çok arma an ve ihsanda bulunarak onu memleketine gönderir.

O günden sonra padi ah, ncili’yi gördükçe onun maymuna benzetilmesi akl na

gelir ve bu duruma gülmekten kendini alamaz (Af in 1988: 124-127; Tevfik 1918: 137-

142).
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 82. AH TS Z OLMAZ, AH T EFEND M AH T!

ncili Çavu , padi ah n adam  olmadan önce birçok vezirin ve devletin ileri

gelenlerinin yan nda bulunur. Bir müddet de o zaman n eyhülislam na aç kça ba lan r ve

onun hizmetinde bulunur. Orada iken kad  olmak merak na dü er.

Fakat hâkim olabilmek için slami bilgileri tam bilmek gerekti i, hâlbuki

kendisinin bu konularda bilgisi olmad  için ncili, bu arzusunu bir türlü eyhülislama

aç klamaya cesaret edemez.

Bir gün kethüda efendi ile konu urken bu konuyu ona açarak tek iste inin kad  olup

hükmetmek istedi ini; fakat mahkeme usullerini, erri kurallar  ve fetvay  bilmedi i için

efendi hazretlerine bu hususta bir istekte bulunmaya cesaret edemedi ini söyleyince

kethüda efendi der ki:

– Adam sen de dü ündü ün eye bak! Senin ulemadan olmad  küçük bir

kasabada kim anlayacak? Ba na bir sar k sarars n! Giderken büyük kitaplardan birkaç tane

al p oraya var nca yan na koyars n. Seni gören âlim zanneder!

– Bunlar do ru, fakat bir dava gelirse buna hüküm vermek gerekecek. Onu nas l

yapmal m?

– Bu da pek kolay! Her bir davada bir davac  ve bir de hakk nda dava edilen vard r.

Bunlar huzura gelince önce davac ya “Söyle bakal m, davan nedir?” diye sorars n. O

öyle der, böyle der” diye davas  söyler. Daval ya; “Sen ne dersin?” dersin. O da

davac n sözlerine cevap verir. Sonra davac ya; “ âhidin var m ?” dersin. E er iki ahit

getirir ise onlar  dinler; “Hükmettim. Sen hakl n!” dersin. stersen ahit getiremedi i için

ona ceza da verirsin! te bu kadar!

– E er hâkimlik bundan ibaretse pek kolay!

– Ne olacak? Bundan ibaret!...

– O hâlde rica ederim efendi hazretlerine söyleyiniz de beni bir kazaya göndersin.

Kethüdan n, eyhülislama arz ve ricas  üzerine ncili Çavu  ( znik) kad  olarak

tayin edilir. Kethüdan n dedi i gibi Çavu , bir cübbe ve sar k al r! Sahaflardan da en büyük

kitaplardan birkaç tane al r ve yola dü erek znik’e gider.

Kad  efendinin gelmekte oldu unu haber alan memleketin ileri gelenleri, ehir

nda onun gelmesini bekler. Kad  mahkemeye götürürler. Bir müddet yan nda

oturduktan sonra birer birer i lerine giderler. Yaln z biri kal r. Bu adam der ki:

– Efendi hazretleri, bizim kasabam zda ahlak pek bozuktur. Bütün bu gördü ünüz

ki iler, zorba olup halk  soyarlar ve hükümet memurlar , özellikle hâkimleri lekelerler.
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Bendeniz bu hususu gizli olarak, kar nda hiçbir ey beklemeden size arz ediyorum…

Bunlara yüz vermeyiniz. Söyledikleri sözlere pek de kulak asmay z!

Bu sözleri i iten ncili, oturdu u yerden do rularak:

– imdi siz birini dava ediyorsunuz de il mi?

– Hay r efendim! Ben dava filan etmiyorum. Size, bizim kasaban n hâlini arz

ediyorum.

– Bu da bir davad r. Ben iki ahit olmadan bu gibi sözleri dinlemem. Söyledi iniz

sözlerin do ru oldu una dair ahidiniz var m ?

– Efendim, bunlar benim size özel söyledi im gizli bilgilerdir. Böyle eyde ahit

olur mu?

– Haa! Mademki ahidin yoktur. Demek ki sen bat l bir davada bulunuyorsun. ftira

ediyorsun. Sana ceza vermek laz m oldu undan imdi seni hapsedece im!

Bunun üzerine ncili, el ç rparak muhaf zlar  ça r ve oturmakta olan adam n

do ruca hapse götürülmesini emreder.

ehrin en ileri gelenlerinden birinin hâkim efendi taraf ndan sebepsiz yere hapse

at lmas , herkesin merak konusu olur. Müftü önde oldu u hâlde di er esnaflardan baz lar

hâkimin yan na gelerek ricada bulunurlar ve ncili’ye derler ki:

– Filan a a kulunuzu -elbette bir kusuru olmu tur ki-  hapse koydunuz. Ancak bu

zat kasabam n esnaf ndan ve seçkinlerinden oldu u için bu defal k kusurunun aff

isteriz.

– O zat, ahitsiz dava yürütmek istedi! Onun için ceza vererek hapsettim. Benim

âdetim böyledir. Her ne söz söylenir ise do ru oldu una ahit laz md r. ahit olmay nca

derhâl hapsederim.

– Efendim sizin âdetinizi tabii olarak bilmedi i için bu kusurda bulunmu tur. Bir

daha ahitsiz söz söylemez. Hat z için affediniz.

ncili Çavu , bu ricac lar n iste ine uyarak hapsetti i zat  serbest b rakt r. Ondan

sonra mahkemeye gelen her davac dan gerekli gereksiz yere ahit istemeye ba lar.

Kasaban n âlimleri, hâkimin bu hâlinden onun cahil ve mahkeme usulünü

bilmedi ini hissedip müftü efendinin yan nda topluca konu up tart maya ba larlar.

Nihayet hâkimin yan na giderek ondan bir mesele üzerine fetva istemeye karar verirler.

Müftü ile âlimlerden iki zat  seçerek gönderirler.
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Bunlar hâkim efendinin yan na gelip oturduktan sonra haz rlad klar  soruyu

sorarlar. ncili, foyas n meydana ç kaca  hisseder. i cesaretle ba ndan atmak fikrine

dü erek der ki:

– Müftü efendi, ahidiniz var m ?

– Efendim bu bir dava de il ki ahide lüzum olsun. Anlayamad z bir hususta

sizden fetva istiyoruz.

– Hay r efendim! Öyle söz olmaz. Bana ahit laz m.

– Efendim, istedi iniz ahitler neye ahitlik edecekler?

– Neye ahitlik ederlerse etsinler. O bana laz m de il, ben ahit isterim.

– Aman hâkim efendi, bu nas l söz?

– Nas l söz olur ise olsun. ahit efendim, ahit!

– ahidin ne lüzumu var?

– Laz m efendim, kesinlikle laz m! ahitsiz olmaz.

ahit laz md r, de ildir derken netice tart maya kadar var r. Son derece sinirlenmi

olan ncili, yan  ba na koymu  oldu u büyük kitaplardan birini kavrayarak müftü

efendinin ba na atar. Müftü odan n kap ndan süratle ç p kaçt  s rada hâkim de di er

bir kitab  yakalayarak arkas ndan ko ar. “ ahit, ahit!” diye ba r.

Bu hâli gören âlimler, halk aras nda “Hâkim efendi müftüyü koca kitapla kaç rd !”

diye bu olay  hikâye edince ncili’nin pek âlim oldu una dair herkeste bir kanaat olu mu

ve uzunca bir zaman bu kasabada ncili Çavu ’un öhreti kalm r (Af in 1988: 128-131;

Tevfik 1918: 142-147).
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83. ÖRT ÜSTÜMÜ DE ÖLEY M!

ncili Çavu , her ne kadar epeyce bir servet sahibi ise de biraz hasettir. Bilhassa

gereksiz yere para harcaman n kesinlikle aleyhinde oldu u gibi zaman n hastal klar na

hiç itibar etmez. Bunlar n daima usulüne uygun olarak yap lan tedavisiyle alay etti inden

hekime verilen paray  da denize atmak gibi kabul eder.

ncili Çavu , bir gün insanl k hâli bu ya, hastalanarak yata a dü er. Her zaman

oldu u gibi yine birtak m kocakar  ilaçlar na ba lar. Ama kendisini bu suretle tedavi

etmeye çal sa da bu defa hastal k geçmez, devam eder. Çavu  da çaresizlik içinde ne

yapaca  bilemez.

Her gün ziyaretine gelen birçok dostu hastal n böyle tedavisiz iyi olmayaca ,

bir tabip ça rman n gerekli oldu unu söyler. Bu konuda srar etmi lerse de ncili, bunlar n

isteklerine kesinlikle önem vermez. Bir gün arkada lar ndan birkaç  birle erek Çavu ’u bir

hekime  gitmeye  zorlamaya  karar  verirler.  Bu  karar  uygulamak  için  de  bir  doktor  alarak

hastan n yan na gelirler.

Misafirler, hastan n yan na gelip aralar nda verdikleri karar  kesin bir dille ncili’ye

bildirdikten sonra getirdikleri doktoru göstererek:

– te sizi tedavi etmesi için seçti imiz hekim bu ki idir. stanbul’un en iyi tan nan

doktorlar ndan olan bu zat sizi tedavi ederek hastal  iyile tirecektir, derler.

ncili, kendisinin böyle bir tedaviye ihtiyac  olmad , hastal n önemsiz

oldu unu ileri sürerek itiraz ederse de arkada lar :

– Hay r! Hay r!... Her hâlde tedaviye muhtaçs z. Biz buna kesin karar verdik,

cevab  verip srar ettiklerinde, hastan n:

– Ben gereksiz yere fazla fazla masraf istemem, diyerek doktor getirmelerinin

gereksiz oldu unu söylemesi üzerine misafirler:

– Bu tabip memleketin en kanaatkâr zat r. Sizi fazla bir masrafa da sokmaz!

Mutlaka kendinizi tedavi ettirmelisiniz. Yoksa biz hepimiz sizinle alakam  keseriz,

demelerinden dolay ncili Çavu ; ister istemez raz  olmaya mecbur kalm  ve hekime:

– Mademki efendiler böyle istiyorlar, beni güzelce bir muayene ediniz, der.

Doktor, hastay  enine boyuna muayene ettikten sonra ilaç yazma s ras  gelince;

ncili:

– Efendi, imdi ilaç yazmak için acele etmeyiniz. Önce sizden bir ey soraca m,

ona cevap veriniz.

– Sorunuz efendim!
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– imdi beni güzelce muayene ettiniz. Tabii hastal  da te his ettiniz. Sonuç

olarak benim iyile mem için ne kadar masraf gerekir? Bir kere bunu belirleyiniz.

– Ben size kar  kanaatkâr bulunaca m için alaca m ücret pek uygun olacakt r.

Geriye kal r ilaç paras !...

– Hay r efendim, ben öyle istemem. Sizin ücretiniz, ilaç paras  vesaire olmak üzere

toplam ne kadar masraf olaca  güzelce hesaplayarak kesin bir miktar belirleyiniz! Ne

fazla ne eksik!…

Tabip, ncili Çavu ’un cimri huylu oldu unu bildi i için uygun bir hesapla, hatta

biraz noksan olarak bir hesap yapt ktan sonra:

– Efendim; benim ücretim, ilaç bedeli vesaire dahil olmak üzere tamam yla

iyile menize kadar gerekecek masraf dört yüz akçedir. Ben bu miktarla sizi tedavi eder ve

aya a kald m!

– Peki efendim, imdi siz urada dinleniniz!

Hizmetçiye hitaben: “Ahmet, sen gidip bizim mahalle imam  buraya ça r! imdi

gelsin.

Bir müddet sonra imam efendi gelir. Hastan n yan na girip hâl hat r sorduktan

sonra:

– A a hazretleri, beni ne için ça rtt z?

– mam efendi, öyle yan ma otur! Sizden bir ey soraca m; güzelce hesap ederek

cevap ver: “ imdi ben vefat edersem, cenazem kaç kuru  masrafla kald labilir?”

– Efendim kefaret için...

– Hay r imam efendi, kefaret, sadaka filan laz m de il. Yaln z cenazeyi kabre nakil,

kefen, mezar masraf !...

– Bu o kadar mühim bir ey de ildir. yice bir kefen...

– Hay r efendim, en ucuz ve adisi.

– Pekâla! Kefen için yirmi be ; kabir için de k rk; nakli için otuz; sabun, odun

vesaire için de yirmi iki toplam yüz on be  akçe gider.

– imdi anla ld . Cenazeyi kald rmak için yüz on be  akçe, beni yataktan kald p

iyile tirmek için de dört yüz akçe harcamam gerekiyor. Bu hâlde arada iki yüz seksen be

akçe kâr vard r. Ben hekimden ve tedaviden vazgeçtim. mam efendi, sana zahmet; ama u

yorgan  üzerime ört de öleyim, cevab  verir. ncili, böyle bir anda bile aka yaparak

misafirlerini güldürmü tür (Af in 1988: 132-134; Tevfik 1918: 147-150).
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84. ONU BEN DE YAPARIM!

Macaristan’dan gelen biri, yan nda demir kafes içinde getirdi i bir aslanla

Sultanahmet Meydan ’nda baz  hünerler sergilemektedir.

Bunlar aras nda herkesin en çok sevdi i hüner, Macar’ n demir kafesin içine

girerek dudaklar  aras ndaki ekerleri aslana yedirmesidir. Bunu seyredenler, aslan n

adam n a  parçalamas ndan korkar ve ncili, kalabal k aras nda bu hüneri görünce

ba r:

– Bunda ne var, onu da ben yapar m.

ncili’yi tan yanlar sorarlar:

– Nas l, kolay i  mi bu?

– Tabii kolay aslan n ki...  adam n a ndan ekerleri al p yemek de il mi?

(Sanerk 1943: 8-9).
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85. YEN LER GÜZEL DE L, GÜZELLER DE BA KASININ!

flî, bir gün huzurda vaaz vermek üzere bir hoca getirmi tir. Padi ah n da haz r

bulundu u bir toplant da hoca, vaaz  bitirip gittikten sonra T flî kendi getirdi i hocay

övmeye ba layarak:

– Sözlerinde hem güzellik hem de yenilik var, deyince T flî’ye k zg n olan ve

hocan n vaaz  da be enmeyen ncili Çavu :

– Evet der, hocan n sözlerinde hem yenilik, hem de güzellik var. Fakat yeniler

güzel de il, güzel olanlar da ba kas n!… (Sanerk 1943: 14).
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86. S ZE DE NEUZÜB LLAH DERLERD !..

Bir gün II. Selim, ncili’yi ça r, ona:

– ncili, der, eski halifeler zaman nda bir âdet vard r. Halifelere müteassim billah,

mustekini billah ve saire gibi ünvanlar takarlard . E er bu âdet hâlâ devam etmi  olsayd ,

bana ne denirdi acaba?

ncili Çavu , II. Selim’i; II. Selim de ncili’yi pek sevmez. Bu sevmemezlik, II.

Selim’in ehzadeli i zaman nda ba lam r.

ncili, eline geçen bu f rsat  kaç rmaz:

– Efendimiz, e er size de (Billah)l  bir ünvan takmak icap etseydi; Neuzübillah

derlerdi.

II. Selim, bu güzel cevap üzerine çok k zsa da hiddetini ncili’ye belli etmemeyi

ba ar r (Sanerk 1943: 28).
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87. HAREME KOYUNUZ, ÇABUK BOYNUZLANIRLAR!

Kurban Bayram ’n n yakla mas  münasebetiyle saray için kurbanl k koyun

al nacakt r. Bu i e harem a as  ile birlikte ncili de memur edilir. Harem a as , koyunlar n

baz lar  boynuzsuz diye be enmemektedir.

ncili, yaln z boynuzsuz olduklar  için be enilmeyen koyunlar  göstererek:

– A a hazretleri, boynuzlular aras nda boynuzsuzluk bir kusur ise boynuzsuzlar ,

saray n haremine koyunuz. Orada çabuk boynuzlan rlar, der (Sanerk 1943: 7).
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B- BEKR  MUSTAFA FIKRALARI
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  1. HAYIR YA DA EVET

Bekri Mustafa, IV. Murat’ n nedimi olur. Birkaç gün sonra padi ah kendisini

yan na ça rtarak sorar:

– Sana ne emredersem yapacak m n?

Bekri, e ilerek cevap verir:

– Ona ne üphe devletlüm?

Bunun üzerine padi ah, saray n denize bakan pencerelerinden birini göstererek

sorar:

– Peki! Mesela u pencereden kendini denize at desem, yapar m n?

Bekri Mustafa, cevap vermez. Kap ya do ru yürür. IV. Murat ba r:

– Cevap vermeden nereye gidiyorsun?

Bekri, gülümseyerek kar k verir:

– radenizle evet ya da hay r demeden önce gidip yüzme ö renece im!

(Tokmakç lu 1983: 35-36).
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2. Z YARET

Bekri Mustafa, bir arkada  ziyarete gider. Fakat zavall n bir gün önce

öldü ünü ve ayn  gün defnedildi ini söylerler. ster istemez u soruyu sorar yak nlar na:

– Hekime filan götürdünüz, de il mi?

layarak kar k verirler:

– Hay r, ne yaz k ki götüremedik!

Bekri Mustafa, bu cevab  duyar duymaz kendi kendine öyle der:

– O hâlde neden öldü acaba? (Koz 1983: 70).
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3. TÖVBE

Bekri, içkiye tövbe etmeye karar verir. Art k a na bir yudum dahi koymayacak ve

meyhanelere ad  atmayacakt r. O gün ak ama kadar direnir. Hava karar nca soka a

kar. Yol üzerindeki bir meyhane gözüne ili irse de Bekri kendi kendine söylenir:

“Kendimi tutup bu berbat yere girmeyece im art k!”

Yoluna devam eder, çok geçmeden ikinci bir meyhane daha tak r gözüne. Biraz

duraklad ktan sonra oradan da uzakla r. Ancak birkaç ad m at p üçüncü bir meyhanenin

önünde “z nk” diye durur ve tekrar kendi kendine konu ur:

“Dayan Bekri! Girme u pis yere!”

Bekri, büyük bir çaba ile kar  kald ma geçip yürümesini sürdürür. Ancak kö eyi

döner dönmez yeni aç lm , p l p l bir meyhane ile burun buruna gelir. Sanki tezgâhtaki

eler, kadehler, mezeler ona göz k rparak “Gel gel!” demektedir. Kendi kendine yine

söylenir:

“Hay r, hay r! Girmeyece im i te!”

Az biraz yürüdükten sonra kendi kendine tekrar söylenir:

“Aferin Bekri!” der, “Bu meyhane bollu unda mücadeleyi kazand n say r.  Bu

ba ar n erefine iki kadeh patlatmak hakk nd r!”

Bekri, böylece önüne ilk ç kan meyhaneye dalar. (Koz 1983: 64-65).
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4. B R YUDUM NCE

Bekri Mustafa, bir ara Üsküdar skelesi’nde kay kç k yapmaktad r. Bir gün Sultan

Murat ile Sadrazam Bayram Pa a k k de tirirler. Koca ayya n kay na binerler.

Sahilden epeyce uzakla nca kay kç , rak  testisini dikip birkaç yudum içer.

Sultan Murat:

– Baba testiyi uzat, bir yudum su da ben içeyim! der.

Bekri Mustafa güler:

– Sen içemezsin o ul, içindeki su de il, rak !

Padi ah:

– Niye içemeyelim? deyince:

– Tahammül edemezsiniz, belli mi olur, hem kendinizi hem beni yakars z!

Padi ah, srar edince testiyi uzat r. Testi elden ele dola r. Bir ara Sultan Murat:

– Baba, sen padi ah yasa ndan korkmaz m n? diye sorar.

Bekri Mustafa:

– Korkar m, amma padi ah beni burada nerden görecek? der. Padi ah:

– Ya ben haber verirsem? deyince;

– Veremezsin, sen de içtin, kellelerimiz beraber gider! cevab  verir. Bunun

üzerine çak rkeyif olan padi ah:

– Ya ben padi ah, bu adam da Sadrazam Bayram Pa a ise! deyince, Bekri Mustafa

kürekleri b rak p kahkahay  atar:

– Seni köftehor! Ben demedim mi tahammül edemezsin diye!. unun uras nda iki

yudum rak  içtiniz, biriniz padi ah, biriniz vezir olmaya kalkt z!.. (Leyla Köse

Derlemesi, Kaynak Ki i:1).
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5. AMAN KEPAZE OLDUM!

Bekri Mustafa, bir gün soka a ç p meyhaneye gitmeye ü enir. Rak  evde içer,

sarho  olunca:

– Bu az geldi! Agop’un meyhanesine gidip bir iki tek daha atmaktan ba ka çare

yok, der. Annesinin hotozunu, feracesini giyer ve öylece meyhaneye gider.

Bunu gören Agop, hemen ona bir ayna ç kararak yüzünü ve k  gösterir.

Bekri Mustafa, hiç istifini bozmadan feracenin ete i ile yüzünü kapay p

oradakilere:

– Aaa!.. Ayol kepaze oldum vallahi! Bu k yafetle soka a ç km m. Kocam bu

hâlde beni görürse ne söyler? diyerek oradan s r (Yurdatap 1942: 2).
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6. ÇOCUKLARA MEZE

Bekri, bir gün erkenden, tan  bir meyhaneye gider. Meyhanecinin d ar da

görülecek biraz i leri vard r. Meyhaneci, Bekri’ye:

– Bekri! Ben gelinceye kadar sen meyhaneyi idare et! Gelen mü teriye göre meze

haz rla, bu ak amki rak n benden!

Bekri Mustafa, bu teklifi memnuniyetle kabul eder. Meyhaneci, mutlu bir hâlde

giyinerek soka a ç kar.

Biraz sonra henüz b klar  ç kmam  iki genç gelir. Bir e rak  ile kendilerine

uygun bir meze isterler.

Bekri,  hemen kar ki muhallebiciye ko up bir kâse muhallebi al r. Çocuklar n

önüne koyar.

Onlar da rarak:

– Bu ne? diye sorunca Bekri Mustafa:

– Vallahi, sizin için bundan daha uygun bir meze bulamad m (Yurdatap 1942: 2).
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7. ÇENG N SES

Bekri Mustafa, zengin bir arkada n düzenledi i e lenceye gider. Mükemmel bir

saz tak  çalar. Çengi Nazl  ad nda bir kad n da ark  söylemekte ve oyun oynamaktad r.

Bir ara, Bekri’nin yan nda oturan davetlilerden birisi alçak bir sesle sorar:

– u ark  söyleyen çengi kad na dikkat ettin mi? A  açt  zaman gözlerini

kap yor. Neden acaba?

Bekri, hemen u kar  verir:

– Her hâlde, berbat sesinden dinleyicilerin çektikleri s nt  gözü ile görmemek

için olacak! (Yurdatap 1942: 4).
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8. BEYAZ GECEL KL  ADAM

Bir gün arkada lar ndan birisi Bekri’yi Bo aziçi’ndeki yal na davet eder. Bekri

böyle zevkli bir âlemi kaç rmaz. Pazar kay klar ndan birisine atlad  gibi oraya gider.

Yal  sahibi, Bo az’ n mavi sular na ve ye il k lar na kar  bakan taraçada

mükemmel bir içki sofras  kurar. çinde muhtelif mezeler, s cak bal klar bulunan bu

sofran n ba na geçince Bekri’nin keyfi artar. Yal  sahibi ve di er bir iki arkada yla

beraber geç vakte kadar kafay  çekerler. Gece yar na do ru misafirler da r. O ak am

Bekri Mustafa ev sahibi taraf ndan yal da misafir edilir. Bekri Mustafa kendisine ayr lan

yatak odas na çekilir.

Çok geçmeden ayak yoluna gitmek üzere aya a kalkar. Koskocaman yal da ç t

yoktur. Tam sofaya biti ik olan helaya geldi i zaman kar na beyaz gecelikli bir adam

kt  görür:

– Affedersiniz! diyerek geldi i gibi odas na döner. Be  on dakika bekledikten sonra

tekrar d ar  ç kar.

Bu defa da kar na ayn  adam ç nca önceki gibi af dileyerek geri döner.

Bekri, o ak am çok içmi  ve o güzel mezelerden hayli at rm  çok fazla yemi tir.

Bu nedenle midesi fena hâlde bozulur. Art k yerinde duramaz. K vrana k vrana üçüncü

defa d ar  ç kar. Tam sofaya k vr rken kar nda geçen adam  görünce, çok k zar. Af

dilemeden söylene söylene odas na döner. Yata na girer ve s zar.

Sabahleyin uyand  zaman yatt  yata n berbat oldu unu görür. Utand ndan ne

yapaca r. Art k çare yoktur. Yal  sahibine görünmeden kaçmaya karar verir. Fakat

aksili e bak n ki tam Bekri odan n kap na geldi i zaman yal  sahibi ile yüz yüze gelir.

– Sabah erifleriniz hayrolsun Bekri Mustafa! Ne o, erken gidiyorsun. Kahvalt  et

de öyle gjt. Yoksa ak am tahtakurusu, sivrisinekten filan m  rahats z oldun?

Bekri Mustafa’n n bir genç k z gibi yüzü k zar r. Bu s rada yal  sahibi yata n

berbat hâlini görür. Bekri’ye dönüp gülerek sorar:

– Bu ne?

Bekri, hiç istifini bozmadan:

– Ne yapay m! Dün gece çok s m. Tam d ar  ç kaca m s rada, kar ma

ba ka birisi ç kt . Döndüm. Biraz bekledim. Sonra tekrar d ar  ç nca yine o herif önüme

dikildi. Sanki benimle inat ediyormu  gibi ben ne zaman oraya gelsem önüme ç yor.

Sonunda bu hâle dü tüm. Allah a na bu beyaz gecelikli herif kimdi?

Zeki ev sahibi, gülümseyerek:
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– Acayip! der. Bulundu un katta kimse yok. Bizim yal da hayalet de hiç

görülmemi tir. Söyle bakal m. O adam nerede kar na ç kt ?

Bunun üzerine Bekri Mustafa u cevab  verir:

– Sofada tam helaya gidecek aral n yan nda.

Yal  sahibi, kahkaha ile gülerek:

– Ayol Bekri! imdi meseleyi anlad m. Orada büyük bir endam aynas  var. Sen

oraya gidince kendini görmü sün. Sarho lukla yabanc  birisi sanm n.

Bekri, süt dökmü  kedi gibi durur. Yal  sahibinin srar na ra men orada kalmaz. Bir

daha o yal ya dönmemek üzere oradan ç kar (Yurdatap 1942: 12-14).
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9. BEKR  KADI HUZURUNDA

Bekri bir gün çok fazla içki içer. Onu bu hâlde gören devriye ekipleri yakalad

gibi Bekri’yi do ruca kad n huzuruna ç kar rlar. Kad , Bekri’nin sarho  olup olmad

anlamak için ona u soruyu sorar:

– Senin Tanr n kimdir?

Bekri, gülümseyerek u cevab  verir:

– Kad  Hazretleri! Bu soru sana ait de il. Onu kabirde sual melekleri Münker ve

Nekir soracakt r.

Kad , bu haz rcevapl a gülerek Bekri’yi affeder ve serbest b rakt r (Yurdatap

1942: 15).
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10. MERZ FON E

Bekri’nin arkada lar ndan biri, bir i  için Merzifon’a gidecektir. Yola ç kmadan

önce Bekri Mustafa’ya u rayarak onunla vedala r. Gitti i yerden bir ey isteyip

istemedi ini sorar. Bekri de:

– Merzifon’un e ekleri me hurdur. Gelirken bana bir tane getir. Bedeli ne kadarsa

veririm, diye arkada  s  s  tembih eder.

Aradan hayli gün geçmi tir. Bir ak am Bekri Mustafa, meyhaneye giderken

Merzifon’a giden arkada na rast gelir. Hâl ve hat  sorduktan sonra:

– Arkada ! Hani size bir e ek smarlam m…

Tuhafl kta Bekri’den a  kalmayan adam:

– Eyvah, unutmu um!... imdi seni gördüm de hat ma geldi, diye kar k verir.

Bunu gören Bekri Mustafa da laf n alt nda kalmaz ve der ki:

– Hacet kalmad . Siz geldiniz ya kâfi! (Yurdatap 1942: 21).
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11. MEYHANE DÖNÜ ÜNDE

Eskiden stanbul sokaklar nda birçok ba bo  köpek oldu unu herkes bilir. Bir

ak am Bekri Mustafa, meyhaneden dönerken önüne bir sürü köpek ç kar. Köpekler

Bekri’ye sald r.

Bekri Mustafa, sarho  kafa ile onlardan kendini savunmak için yere e ilir. Bir ta

almak ister. Eline kald m ta lar ndan birisi gelir. Ta n yerinden kalkmad  görünce:

– Aman bu ne tuhaf memleket! Ta lar  ba lam lar da köpekleri sal vermi ler,

diyerek ko a ko a oradan uzakla r (Yurdatap 1942: 22).



377

12. DAYAN ALLAHIM!..

Bekri Mustafa, bir gün Bursa’ya gider. Orada epeyce kal p oran n güzel havas ndan

ve ifal  sular ndan yararlan r. Daha sonra Mudanya yoluyla stanbul’a dönmeye karar

verir. Birkaç yolcu ile beraber yelkenli bir gemiye biner.

Gemi, Mudanya’dan biraz aç ld ktan sonra hava birdenbire de ir. Deniz co tukça

co ar. Öyle ki gemi suyun üstünde âdeta bir ceviz kabu u gibi sallanmaya ba lar.

Gemideki yolcular tela lan rlar. Ço u tüccar olan yolculardan baz lar  ellerini

havaya kald p:

– Allah’ m! Bu f rt nadan sa  salim kurtulursak sana bir koyun kurban edece im.

Kimisi:

– Ey yüce Tanr m, e er stanbul’a sa  kavu ursam aht m olsun, fukaralara bir

teneke zeytinya  da taca m.

Kimisi de:

– Bu f rt nay  atlat rsak, zavall  fakirlere servetimin yar  ba layaca m! der.

Zengin tüccarlar n, bu adaklar  i iten Bekri Mustafa ellerini havaya kald p:

– Allah’ m! Dayan, tüccarlar k ! Tam al veri  zaman r. F rt nay  dindirme de

adaklar ço als n. Bizim gibi fakir fukara da bundan yararlans n... diye dua eder (Yurdatap

1942: 22-23).
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13. AMAN HOCACI IM!

Bir gün, camide imam n biri içkinin zararlar ndan uzun uzun bahseder. Sonra

sözünü öyle bitirir:

– Her yerde içki sohbetlerinin gizli yap ld  i ittim. Hatta bir yerde birçok gencin

sabahtan ak ama kadar i lerine güçlerine bakmadan toplan p içki içerek e lendiklerini iyi

biliyorum!

mam, hutbesini bitirip minberden iner. Bu s rada camide bulunan Bekri Mustafa

da imam n yan na sokularak alçak bir sesle:

– Aman hocac m, der. u gizli içki içilen meclisin yerini bana gösterir misin?

(Yurdatap 1942: 29).
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14. UYKUYU KORKUTUYOR

Bekri, bir kona a misafir olur. Yatma zaman  gelince kendisine ba ka bir misafirle

beraber ayn  odada yatak serilir. uradan buradan konu urlarken misafirin uyudu unu

gören Bekri ona seslenir:

– Birader uyuyor musun?

– Hay r, yaln z öyle bir uzand m.

– Ya sesin ç km yor?

– Bir bekledi im var da!...

– Peki, öyle ise gözlerini niye kapad n?

– Eskimesin diye!

– Âlâ! Fakat niye horluyorsun?

– Uykuyu korkutuyorum.

Bekri, art k fazla dayanamayarak:

– Birader! Önce cevaplar nda fazla saçmalad n. Ama bunda biraz do ruyu söyler

gibi oldun. Uykuyu ben de bir saatten beri arzu ediyorum. Fakat senin korkutmalar ndan

ürkmü  olmal  ki bir türlü yan ma gelmiyor (Yurdatap 1942: 46-47).
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15. YER NDE B R CEVAP

Bekri Mustafa, bir gün birisi ile basit bir nedenden dolay  tart maya ba lar.

Kendisini çok be enen adam, Bekri’nin dik dik yüzüne bakarak ba r:

– Gözünü aç!… Sen benimle boy ölçü emezsin. Ben istersem seni hemen satar m;

fakat sen beni satamazs n.

Bekri, hiç istifini bozmadan ona u kar  verir:

– Çok do ru söylüyorsun aç kgöz zade! Benim k ymetim oldu u için sen beni

çabuk satabilirsin; ama senin hiçbir k ymetin olmad  için ben seni satamam (Yurdatap

1942: 47).
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16. CAM DEN DE L YA

çkinin yasak oldu u zamanlarda ak amc lar neye u rad klar rlar. Gizli

gizli çal maya ba layan meyhaneler sayesinde içki içebilecek bir yer bulur.

Bekri Mustafa ve iki arkada , bir gün bu gizli çal an meyhanelerin birisinde

yakalan rlar. Zaptiyeler bunlar  do ru Yeniçeri a as n huzuruna ç kar rlar. Yeniçeri a as

gür bir sesle ba r:

– çki içmenin yasak oldu unu bilmiyor musunuz?

– Biliyoruz, efendim.

– Öyleyse özrünüz kabahatinizden büyük. Bile bile ne halt etmeye içki içtiniz!

– Biz içki içmedik efendim!

Bu sefer Yeniçeri a as  zaptiyelere sorar:

– Bunlar  nerede yakalad z?

– Meyhanede efendim!...

Tekrar sarho lara dönen Yeniçeri a as , sinirden köpürüp:

– Hem içki içmedik diye yalan söylersiniz, hem de meyhanede yakalan rs z, ha!...

Yeniçeri a as , hepsine onar sopa vurulmas  emreder. Buna Bekri itiraz eder:

– Ben de mi dayak yiyece im?

– Tabii!... çki içmedik diye yalan söylüyorsunuz.

– Hâlbuki bana bir ey sormad z.

– Pekâlâ, sen de meyhaneye gittin mi?

– Evet A am, meyhaneye gittim.

– Orada içki içtin mi?

– A am, meyhaneye gittik, orada yakalan p huzurunuza getirildik. Camide

yakalanmad k, meyhanede yakaland k. Hem siz hiç ömrünüzde camiye girip de namaz

lmadan ç kan gördünüz mü?

– Yok!...

– Öyleyse biz de, meyhaneye gittik. E ek gibi içtik. Ondan sonra da yakalan p

huzurunuza geldik.

Bekri’nin do rulu u Yeniçeri a as n çok ho una gider. Onu hemen affeder.

Di erlerine de sadece yalan söylemelerinden dolay  iki er sopa vurdurur.

Her zaman do rulu u ile tan nan ve sevilen Bekri, yine do rulu u sayesinde bu

defa da Yeniçeri a as n elinden yakas  kurtar r. (Derin 1965: 2-3).
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17. B LENLERE SOR

Bekri Mustafa’ya bir gün birisi öyle der:

– A a, u sudan bir yudum iç de tad n nas l oldu unu bana anlat.

Bekri, sudan bir yudum içer. Ama suyun tad ndan bir ey anlamaz. Soran adama:

– Vallahi ben ömrümde hiç su içmedim. En iyisi sen bunu bir bilenden sor, der.

(Derin 1965: 5).
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18. KED  YUTTUR

Bekri Mustafa, bir gün sokakta tela la giden bir arkada na rastlar:

– Yahu böyle h zl  h zl  nereye gidiyorsun?

– Sorma birader! Benim kar  y llardan beri a  aç k olarak uyurdu. Dün gece de

bunun cezas  gördü. A na kocaman bir fare kaçt . Onun için doktora gidiyorum.

Bekri, hiç istifini bozmadan:

– Birader, doktora gitmeye ne gerek var! Yengeye bir kedi yuttur olsun bitsin!

(Derin 1965: 6-7).
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19. HELALLE MEK

Hayat nda hemen hemen hiç su içmeyen Bekri Mustafa, bir gün iyice hastalan r.

Etraf nda bulunanlardan bir bardak su ister. Muziplik olsun diye içlerinden birisi:

– Bekri, hani sen ömründe hiç su içmemi tin. Biraz daha sabret nas lsa öleceksin.

Öbür dünyada doya doya suyu içersin. Bu dünyada senin en büyük dü man n su de il mi?

Bekri boynunu büker:

– Etmeyin A alar, insan ölürken bile en büyük dü man yla helâlle ir. (Derin 1965:

7).
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20. MEZARLIKTAN MEYHANE

Yeniçeri a alar ndan birinin rü vet meselesinden dolay stanbul’daki

meyhanecilerle aras  aç r. Bu Yeniçeri a as , ne yap p yap p sadrazam n sakal  alt na girer

ve:

– Devletlüm! E lence, sizin de bildi iniz gibi dinimizce yasaklanm r. Buna

ra men stanbul sokaklar  birer meyhane hâlini ald . Bütün müslümanlar bu hâlden rahats z

oluyorlar. Üstelik meyhaneler de i i ndan ç kard lar. Buna bir çare bulal m. Bir

ferman zla bu meyhaneleri kapatal m.

Böylece Yeniçeri a as  sadrazamdan meyhanelerin kapat lmas  için bir ferman al r.

Emri, tellallarla herkese hemen duyurur. Bu durum kar nda meyhaneciler mecburen

faaliyetlerini durdururlar. Meyhanelerin kapat lmas  da ak amc lar n can  s kar. Nihayet

bir meyhane sahibi, Bekri Mustafa’ya öyle der:

– A am, oca na dü tük. Senin devlet büyüklerinden çok tan n var, ne olur

çoluk çocu umuza ac p u meyhaneleri açt ver. E er bunu yaparsan, bütün meyhaneci

arkada lar aram zda kararla rd k, ölünceye kadar sana bedava içki içirece iz. Sana yak r

hediyeler alaca z. Ne olur meyhanelerimizin aç lmas  için çare dü ün.

Bekri bu! Bedava içkinin laf  duyunca yüre inin ya lar  erir. Dü ünüp ta r.

Teklifi yapan meyhaneciye:

– Karacaahmet Mezarl ’na be  tane masa ve sandalye ile bir içki gönderip

meyhaneyi orada açaca z. Meyhaneci:

– Bekri, bu nas l olur?

– Soru istemem. E er meyhanenin aç lmas  istiyorsan z, dedi ime harfiyen

uyacaks z.

Az sonra meyhaneci eleri, masalar  bir arabaya yükleyip Karacahmet

Mezarl ’n n yolunu tutar. Mezarl kta çok güzel bir k r meyhanesi aç r. Bekri ve

arkada lar  doya doya içki içerler. Haber hemen Yeniçeri a as na ula r. Yeniçeri a as

adamlar  yan na alarak mezarl a gelir. Bekri’yi yakalar:

– Ne yap yorsunuz burada? diye sordu unda, Bekri hiç istifini bozmadan:

– Sana ne? der. Beklenmedik bu cevap kar nda a a:

–Nas l bana ne?

Bekri:

– Bizim dirilerle i imiz yoktur. Biz mezarl k sakinleriyiz. Hükümetin emirleri

ölüleri ilgilendirmez. Biz k yamet gününü bekliyoruz.
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Yeniçeri a as  küplere biner. Fakat Bekri Mustafa’y  hemen tan  için hiçbir ey

yapamaz. Çünkü Bekri’nin yüksek kademeden tan  birçok devlet adamlar  vard r. Bu

sefer Yeniçeri a as :

– Peki, Bekri imdi ne olacak? deyip alttan al r. Bunun üzerine Bekri:

– imdi sen bu i in nas l olaca  git kaptan deryadan (donanma komutan ) sor.

Yeniçeri a as  kaptan deryaya gider ve kaptan:

– Sen git, ben Bekri ile konu urum, der. Ertesi günü Bekri’yi huzuruna ça r:

– Bu i  nas l oldu? Hele bir anlat, der.

Bekri Mustafa da yeniçeri a as n meyhanelerden rü vet koparmak için bu i i

yapt rd  aç klar. Bunu ö renen kaptan ertesi günü tekrar meyhaneleri açt r.

Sevinçten bayram eden meyhaneciler, Bekri’ye kar  verdikleri sözde durup ona

bol bol ihsan ve ikramlarda bulunurlar.  (Derin 1965: 14-15).
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21. ALLAH BÜYÜK, TEKNE KÜÇÜK

Bekri, bir gün adadan dönmektedir. Hava birdenbire bozar, f rt na ç kar. F rt na yeri

gö ü birbirine katmaya ba lar. Vapur sal ncak gibi sallan r. Dalgalar geminin üzerinden

atlamaya ba lar. Bekri bu hengâme içinde esini ba na diken bir Bekta i’ye:

– Yahu bu f rt nadan hâlimiz ne olacak?

Bekta i’nin “Allah büyüktür!” demesi üzerine Bekri:

– Anlad k birader Allah büyük; ama tekne küçük!... diye cevap verir (Derin 1965:

18).
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22. U FÂN  DÜNYADA

Bekri, bir gece meyhaneden ç nca iddetli bir ya mura yakalan r. Ya murun

iddetinin artmas  sonucu Bekri bir saça n alt na s nmak zorunda kal r. Kendi kendine

“Hiç olmazsa bir binek arabas  gelsin de bineyim!” der. Saatler geçer, bir türlü araba

gelmez. Nihayet boynunu büker ve öyle der:

– Hey Allah’ m! Bu dünyada her ey geçer. Fâni kubbe alt nda gelip geçmeyecek

bir ey yoktur. Ancak buradan bir araba geçmez (Derin 1965: 18-19).
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23. HÂLE BAK

Bekri’yi Bursa’da suçlu bir hocaya benzetirler ve karakola götürürler. Çünkü Bekri,

aranan hocaya çok benzemektedir. Bekri, karakolda:

– Yahu benim hocal kla ne i im var? Ben ibadethanesi meyhane, abdest suyu da

arap olan bir adam m! der.

Bekri’nin bu cevab  oradakileri bir hayli güldürür. Yap lan bu hatadan dolay

Bekri’den özür dileyerek onu serbest b rak rlar (Derin 1965: 23-24).
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24. DUA ET K  A ZIM SU DOLU!

Bekri, bo  zamanlar nda yiyece ini, içece ini al p k rlara aç r. Bu onun en büyük

zevkidir. Bir gün yine böyle k rlara ç kar. Bir derenin kenar na oturur. yice kafay  çeker.

Hava da çok s cakt r. S ca n da etkisiyle biraz uykusu gelir. Fakat gölgedeki kurba alar n

seslerinden uyuyamaz. Öfkeyle yerinden f rlar bir kurba ay  yakalad  gibi öldürür.

Yine bir gün rak  mezesini al p ayn  derenin kenar na gider. Birden önceki

geli inde öldürdü ü kurba a akl na gelir. Vicdanen çok üzülür. Kendi kendine söylenir:

– Bekri! Sen iyi bir adam olsayd n, Allah’ n o yaratt  öldürmezdin. Vah zavall

kurba a!..

Kendisini kaybedinceye kadar içer, orac kta s p kal r. Bekri, bu s zma esnas nda

bir rüya görür. Kurba an n birisi gölün kenar na ç p Bekri’ye:

– Yar n huzuru mah erde iki yakan elimdedir, der. Bekri, ne diyece ini r.

Kurba a daha birçok beddua eder. Tekrar Bekri’ye dönen kurba a:

– Sana daha söyleyecek çok sözüm var. Ama dua et ki a m su dolu!

Bekri, kurba an n bu sözlerine çok üzülür. Üzgün bir hâlde uykudan uyan r, bir

daha kar ncay  bile incitmeyece ine dair tövbe eder  (Derin 1965: 32-34).
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25. HIRSIZLA BEKR

Bekri Mustafa, bir gün meyhanede adamak ll  sarho  olur. Yan na bir bal kç  gelir.

Henüz denizden avlad  bal klarla diri diri olan stakozlar  ona satar. Bunlar  bir kese

kâ na koyarak yola ç kar. Zil zurna sarho  bir hâlde evine geldi inde neredeyse

kendisinde de ildir. Bal klar  a  katta b rakarak yukar ya ç p hemen uyur. Gece yar

bütün ev halk  bir adam n feryad yla uyan rlar. Me er diri olan stakozlardan bir tanesi

kese kâ ndan ç p yerlerde gezmeye ba lam  gecenin karanl nda eve giren h rs n

parma na yap r. Bundan dolay  h rs z da avaz  ç kt  kadar ba r:

– Vallahi billahi bir daha h rs zl k yapmayaca m, parma  b rak n, diye feryat

eder. Bu feryad  i iten ev halk  a  kata f rlay p h rs  hemen yakalar. Bekri Mustafa da

rs n kanayan parmaklar  tedavi eder:

– Bana bak ulan! Bir daha böyle münasebetsizlik yapma. u stakoz senin

parma  bu hâle getirdi ya, sen de onu al, afiyetle ye, karn  doyur.

rs z, bu alicenap ev sahibinin iyi kalplili inden o kadar memnun olur ki

Bekri’nin elini öper. Bir daha h rs zl k yapmayaca na dair tövbe eder. (Derin 1965: 34).
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26. ONA NE ÜPHE

Bekri, bir gün sarho  bir hâlde sokaklarda dola rken kar na papa an satan bir

adam ç kar:

– A am, bu ku  bütün dünya dillerini bilir. Dünyada insanlar n ve mahluklar n

konu tu u ne kadar dil varsa hepsinden anlar. Bilmedi i dil yoktur, der. Ahali de ku un

etraf nda toplanm r. Bekri, ku çunun kula na e ilir:

– Bu ku , ne ku udur?

Adam:

– Görmüyor musun? Papa and r, der.

Bunun üzerine Bekri, papa an n yan na yakla p sorar:

– Papa an Efendi, bu adam n dedikleri do ru mu?

Papa an:

– Ona ne üphe, der.

Bu sefer Bekri:

– Papa an Efendi, Türkçe bilir misin?

– Ona ne üphe!

– Frans zca?

– Ona ne üphe!

– ngilizce?

– Ona ne üphe!

– Yani, her dilden konu ur musun papa an efendi?

– Ona ne üphe!

Bekri, papa ana hayran kal r. Hemen orac kta papa an n sahibine on alt n vererek

papa an  sat n al r. Ku u alan Bekri sevinçle evine girer. Kar  ve çocuklar  etraf na

toplan p “Yahu bu papa an n neresi on alt n eder?” diye sorunca Bekri:

– Bu papa an her dilden konu ur, der ve papa ana dönüp:

– Öyle de il mi?

Papa an cevap verir:

– Ona ne üphe!...

Bunun üzerine Bekri, papa ana daha fazla önem vererek:

– Eeee, söyle bakal m bana! Senin ad n ne?

Papa an yine:

– Ona ne üphe, der. Bekri:
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– Senin memleketin neresi? Papa an aynen:

– Ona ne üphe, der.

Bekri n bir hâlde:

– Yahu sen,  “Ona ne üphe”den ba ka bir ey bilmez misin?

Papa an yine ayn  cevab  verir:

– Ona ne üphe!...

Bekri hemen ay r. Saçlar  yolup ba lar feryada:

– Papa an olacak h nz r! Söyle bakal m bana, desene ben dört ba  tamam güzel bir

kaz k yedim. Papa an yine gevrek bir ses ile cevap verir:

– Ona ne üphe! (Derin 1965: 35-36).
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27. BEKR  K SEYE G YOR

Bekri, bir ak am Bal kpazar ’ndaki meyhanelerde kafay  tütsüledikten sonra

Eyüp’teki evine gitmek için yola ç kar. Cibali’ye geldi i zaman bir an kilisenin önünde du-

raklar. Çünkü o gün yortu vard r. Herkes eline bir mum al p bunu yakarak ibadet için

kiliseye girmektedir. Bekri’nin de akl na eser, orada mum satan birisinden bir mum al p

yakarak o da kiliseye girer. Fakat ömründe ilk defa kiliseye gitti i için ne yakaca n

fark nda de ildir. Esasen Rumca da bilmemektedir. Bilse de üç be  kelimeden ibarettir. O

kelimeler de unlard r: “Bana rak  ver, bana meze ver, rak  karafaki olsun.” gibi meyhane

dili ile alakal  sekiz on kelime. Ne yapaca  bilemez. n n dola r. Bekri’nin bu

halini gören papazlardan birisi yan na yakla p Rumca olarak:

– Galiba kilisemize yeni geldiniz. Memleketiniz neresi? gibi sorular sorar. Bekri

bundan bir ey anlamad  için ve sarho  olmas  sebebiyle de meyhanenin dili ile üç be

Rumca kelime söyler. Papaz, bir deli ile kar  kar ya oldu unu san p do ru di er

papazlar n yan na gider ve:

– Yahu burada bir deli var. Bir hâdise meydana gelmeden onu hemen d ar

karmal z, der.

Herkeste  bir  tela  ba lam r.  Bizim Bekri  de  sa a  sola  yalpalarken  tam o  s rada

yan ndan geçen bir papaz n sakal  elindeki mumla yakar. Ortal k bir anda kar r. Bütün

ibadet edenler birbirine girer. Sakal  yanan papaz da az sonra cascavlak bir hâle gelir.

Bekri ise bu manzara kar nda ne yapaca r. Adam n sakal  iyiden iyiye

yanm r! Ne de olsa bir ibadethanede bu i e meydan verdi i için üzülmektedir. Özür

dileyecek olur, kibirine yediremez. Fakat utanc ndan da kulaklar na kadar k zar r. Neyse

cemaatin aras ndan Bekri’yi tan yanlar ç kar. Esasen ismen de me hur oldu u için bu defa

halk Bekri’nin etraf na toplan p kahkahalarla gülmeye ba lar. Hatta sakal  yanan papaz da

gülenler aras ndad r. Bekri’nin bu maceras  k sa zamanda bütün stanbul’a yay r.

Bekri, kiliseden ç nca ellerini havaya aç p:

– Hey Allah’ m, durumu sen görüyorsun! Camiye giderim imam kovar, kiliseye

gelirim papaz n sakal  yanar. Sonra da sen benden “Mah er günü niye ibadethaneye

gitmedin?” diye soru sor da o zaman cevab  ben veririm, der. (Derin 1965: 37-39).
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28. BEKR  MUSTAFA CAM DE

Bekri Mustafa, bir cuma günü Eyüp Camisi’ne gider. Hoca, kürsüden vaaz

vermektedir. Vaaz n konusu da fitreyle ilgilidir. Hoca:

– Kim ki vaktinde fitresini verir, ona yetmi  cennet ihsan edilecek, yetmi  cennette

yetmi  huri onun hizmetinde bulunacak, her hurinin yetmi ...

Bekri, daha fazla dayanamay p:

– Be hocam, ben evde bir tanesi ile ba a ç kam yorum! Sen bize yetmi  huriden

bahsediyorsun. Desene o zaman da çekece iz...  (Derin 1965: 39).
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29. ÖP AMCANIN EL

Bekri Mustafa, bir zaman hayvan beslemeye merak sarar. Evinde kediden leyle e

kadar birçok hayvan besler. Cins cins tavuklar, türlü köpekler bile vard r. Ev, âdeta

hayvanat bahçesine dönmü tür. te bu s rada Bekri Mustafa bir ay  yavrusu al r. Bu

yavruyu özenle büyütür. yi bir hayvan terbiyecisi olan Bekri Mustafa, ay ya el öpmeyi,

selam vermeyi bile ö retir. Ayr ca ay  t pk  bir köpek gibi de Bekri’nin pe inden ayr lmaz.

Bir gün Bekri, pe inde ay  oldu u hâlde Bal kpazar ’ndaki Rafael’in meyhanesine

gelir. Rafael ay  görünce Bekri’yi k zd rmak için oradakilere:

– Takdim ederim, Bekri’nin küçük karde i, der.

Bekri, hiç istifini bozmadan ay ya döner:

– Haydi bakay m aslan m, u amcan n elini öpsene!

Ay  da el öpmek üzere aya a kalk nca meyhaneci Rafel’in ödü kopar. Solu u

ar da al r. Rafael’in bu hâlini gören mü teriler kahkahay  basarlar. Bekri ay ya tekrar:

– Haydi amcan n pe inden git, der.

Ay  da meyhaneciyi takip etmeye ba lar. Rafael kaçar, ay  pe inden gider. Solu u

Sirkeci’de al rlar. Oradan Çemberlita ’a ç karlar. Çemberlita ’tan tekrar Sirkeci’ye, oradan

Mahmutpa a’ya, derken Bal kpazar ’na gelirler. Rafael’in dili bir kar  d ar dad r. Nihayet

Bekri ac r, ay  yan na ça r. Böylece kovalamaca da sona erer. Halk ise meyhanenin

önünde toplan p kahkahalarla güler.

Me erse meyhaneci Rafael, her zaman Bekri’nin içkisine su katarak hile yapm r.

Bekri de bunun intikam  almak için ay  meyhaneye özellikle getirmi tir. Meyhaneci

de Bekri’nin bu oyununu anlar. Bu olaydan sonra kimsenin içkisine su katmad  gibi,

mezelerde bile hile yapmaz. Çünkü Bekri’den dersini alm r (Derin 1965: 39-41).
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30. YAVER OLUR

Bir zaman Bekri’nin evinde birçok hayvan vard r. Bu hayvanlar bütün stanbul’un
diline destan olur. Bekri, Hint’ten bile hayvan getirtmi tir. O s ralarda da Bekri, kaptan
pa an n göz bebe idir. Bekri Mustafa ne söylerse kaptan pa a iki etmez. Bir gün Bekri’yi
kona na davet edip:

– Yahu, sende cins cins tavuk var nas l olsa.  Biliyorsun, ben de tavu a merakl m.
Bana en iyi cinsinden yumurtalar getir. Konaktaki tavuklar  kuluçkaya yat raca m.

Bekri:
– Ba üstüne! Emredersiniz, deyip ertesi gün on tane yumurta alarak pa an n

kona na gelir. Pa a, buna çok memnun olur. Getirilen yumurtalar  kuluçkaya b rakt r.
Aradan biraz zaman geçtikten sonra civcivler olur. Fakat içlerinden bir tanesi çok tuhaf bir
eydir. Büyüdükçe ayaklar  uzar, burnu sivrilir. Bir gün pa a, Bekri’yi tekrar kona na

davet ederek bu tuhaf hayvan n nas l bir nesne oldu unu sorar. Bekri, gayri ihtiyari
kahkahalarla güler:

– Pa a hazretleri bu leylektir, der.
Pa a na döner. Bekri, hiç istifini bozmadan aç klar:
– Getirdi im yumurtalardan bir tanesi leylek yumurtas  idi.
– Peki, ben bu leylek yumurtas  ne yapacakt m?
– Yavru yapacakt z!
– Peki, imdi ben bu leylek yavrusunu ne edece im?
– Saraya gönderin!
– Sarayda leyle i ne yapacaklar?
Bekri, bir kahkaha atar:
– Yaver yapacaklar efendim!...
– Yaver mi?
– Evet, yaver yaparlar.
Bu defa da pa a gülmeye ba lar. Çünkü o zaman da saraya öyle yaverler al nm r

ki bunlar bir i e yaramad klar  gibi saray n itibar  da zedelemektedirler. Çünkü yaverler;
bilgisine, irfan na göre de il, ele güne gösteri  olsun diye en uzun boylu adamlardan
seçilmi tir. Bu hâl padi ah n kula na kadar gider. Padi ah, Bekri’yi huzuruna ça r:

– Söyle bakal m, bizim yaverler leylekten farks z m ? diye sorar.
Bekri de uzun boylu olanlar n kabiliyetsizli inden, halk aras nda dola an

dedikodulardan padi aha duyduklar  arz eder. Bu aç lamalardan çok memnun kalan
padi ah Bekri’ye bol bol ihsanlarda bulur. Bir daha saraya geli igüzel adam al nmamas
için gerekli talimat  ve emri verir (Derin 1965: 41-42).
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31. BEKR  HAYIRSIZ ADAYA SÜRÜLÜR

Bir gece Bekri stanbul’un ünlü ayya lar yla birlikte, Beyo lu semtlerinde iyice

kafay  çeker. Sonra da Bal kpazar ’na inerler. Burada da içerler. Oradan da Unkapan ’na

giderler. Orada da demlenirler. Vakit gece yar  çoktan a r. Sarho lu un etkisi ile

avazlar  ç kt  kadar nara atmaya ba larlar. Bütün semti velveleye verirler.  Bu sarho

naralar  duyan zaptiyeler gelip bunlar  hemen yakalarlar. Do ruca bostanc  ba n

huzuruna ç kar rlar. Bostanc  ba stanbul’un me hur ayya lar  böyle görünce küplere

biner. Derhâl onlar  Balat’tan bir yelkenliye bindirerek Hay rs z Ada’ya sürgün eder.

Yelkenli, Bekri’yi ve arkada lar  Hay rs z Ada’da b rak p stanbul’a döner. Gece

yar  olunca hepsinde bir tela  ba lar. Susuzluk, açl k beyinlerine vurmu tur. Sabaha kadar

birbirlerine sokularak vakit geçirirler. Ertesi gün sabahleyin adan n her taraf nda yiyecek

ve özellikle içecek bir yudum su ararlar. Fakat bulamazlar. nsan n elini slatabilmesi için

bile içecek su yoktur. Susuzluktan da ci erleri parçalanmaktad r. Özelikle bir gece önce

buraya sürgün edilecek kadar sarho  olmalar  susuzluklar  daha da artt r. Deli olmalar

ten de ildir. Hepsi de “Ah bir yudumcuk su olsa da içsek!” diye Allah’a yalvarmaya

ba lar. Fakat yalvarmalar saatler geçmesine ra men fayda etmez. Ufuklarda da ümit

verebilecek en ufak bir karart  bile yoktur. Yak nlar ndan bir kay k, bir yelkenli geçecek

olsa ona avazlar  ç kt  kadar ba racak ve yard m isteyeceklerdir. Ne var ki ne sandal ne

de denizin içinde bir bal k bile görünmez. Neredeyse a layacaklard r. Ama a lamak içten

de il, erliklerine yak ramazlar. Hepsi de “Hey Allah’ m! Nedir bu ba za gelenler,

hâlimizi görüyorsun lütuf ve yard  bizden esirgeme!” diye dua ederler.

Bekri ise bir kö ede pis pis dü ünmekle me guldür. Hay rs z Ada’y  rüyas nda bile

görmemi tir. Ancak buray  köpeklerin sürgün edilip açl ktan birbirini yiye yiye

öldürdükleri bir yer olarak bilmektedir. imdi de kendileri köpek seviyesine dü ürülüp

buraya sürgün edilmi lerdir. Bekri bu azizli i yapanlara durmadan küfür savurur. Bitkin,

hâlde olan arkada lar na:

– Korkmay n, susuzluktan çatlamazsak bize hiçbir ey olmaz. Hadi hepimiz adan n

dört taraf na da lal m. Belki bir yelkenli görür, i aretle yard m isteriz. Allah büyüktür,

ondan ümidimizi kesmeyelim. Hele öyle bir da lal m!...

Hepsi de çil yavrusu gibi adan n dört taraf na da p ufuklar  gözlerler. Bekri de bir

kö ede ellerini havaya kald p “Yarabbi, sen her eye kadirsin! Biliyoruz, biz senin gü-

nahkâr kullar z, sen daima büyüksün, ulusun. Daima affedicisin. Senden niyaz ediyoruz,
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huzurunda yalvar yoruz, bizi bu ss z adadan kurtar. Sen hiçbir kulunu bu hâlde görmek

istemezsin.” diye dua eder

Bekri’nin duas  devam ederken arkada lar ndan biri sevinçle ba r:

– Aman, bir yelkenli göründü. Hem de yak zda!...

Hepsi de yelkenlinin bulundu u tarafa ko urlar. Gerçekten ufukta bir yelkenli

görünür. Bu yelkenli Hay rs z Ada’ya do ru yol al r. “Allah verede yak zdan geçip

aretlerimizi görür, hiç olmazsa biraz su isteriz” diye aralar nda konu urlar. Yelkenli de

adaya do ru gelir. Çok sevinirler. Hiç durmadan el sallay p gemiye i aret vermeye

ba larlar. Gemi gittikçe yakla r. Rotas  tam Hay rs z Ada istikametine çevirmi tir.

Kendi kendilerine:

– Bu gemi, buraya gelmesin. Üstelik bizi buradan al p daha kötü bir yere sürgün

etmesinler, diye bir endi eye kap rlar.

Bekri’nin:

– Yahu, buradan daha beter yer mi olur? demesi üzerine bir arkada :

– Yahu öyle deme; beterin beteri var, der.

Gemi epeyce yakla r. Tam adan n kar na gelmi tir. Gemide tayfalar görünmeye

ba lar. Nihayet gitgide yakla an yelkenli gelir, adan n önünde demir atar. Hepsi de

meraktan çatlayacak gibi olurlar. Nihayet gemiden inen üç ki i “Merhaba, Hay rs z Ada

sakinleri! Nas ls z bakal m?” diyerek yanlar na yakla r. çlerinden iri olan :

– allah, geceyi iyi geçirdiniz! Can m niye susuyorsunuz? Konu san za!...

Adadakiler korkudan sesleri ç kmaz. Bu gelenlerin kim olduklar , niçin ve neden

geldiklerini bilmemektedirler. Konu an adam, Bekri ve arkada lar n sanki ak llar ndan

geçenleri anlam  gibi:

– Korkmay n can m, ben kaptan pa a taraf ndan gönderildim. Bekri’ye bir muziplik

yapmak isteyen pa a, onunla birlikte sizi de buraya sürgün etmi ti. Cezan z bitti. Mükâfat

olarak size bol rak , çe it çe it de meze getirdim, der.

Hakikaten az sonra gemiden ç kan çe itli mezeler ve rak larla ortal k donan r. Bekri

sevincinden:

– Ya a be pa a hazretleri!... Allah, dünya ve ahirette tuttu unu alt n etsin, diye

göbek atar.

Nas l göbek atmas n ki… Körün istedi i bir gözdür. Allah verdi iki göz. çecek bir

yudum su ararken, türlü türlü içki ve mezelerle açl klar  gidermeleri bulunur bir nimet

de ildi! Manzara da gayet güzel. Batmak üzere olan güne  denize bir tunç manzaras  verir.
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Gurupta güne , nazl  bir gelin gibi süzüle süzüle batmaktad r. Bekri ve arkada lar  yeni

gelenlerle birlikte kafay  çekip ne e ve sarho luk içinde stanbul’a do ru yelkenli ile

gelirler. Bugün de havan n bütün güzelli i üzerindedir. Az sonra do an ay, sulara öyle bir

güzellik verir ki bunu anlatabilmek imkâns z gibidir. Sularla klar, ç lg n bir â k gibi

sanki sevi irler. Hepsi de zil zurna sarho  olur. Hâlâ içki vard r. Yani içkinin bitip

tükenece i yoktur. çtikçe co arlar,  co tukça içerler. Dalgalar dalgalar , tatl  bir rüzgârda

rüzgârlar  kovalaya kovalaya yol al rlar. çlerinden sesi güzel olanlar da tatl  gazeller okur,

türküler ça r. Bekri, ömründe bu kadar en bir gece geçirmemi tir. Gülü meler,

kahkahalar, denizin sular  aras nda kaybolup gitmektedir. Saatler geçer, nihayet sabaha

kar stanbul’a yakla rlar. Hiçbirisi de bu gecenin bitmesini istemez. stedikleri gibi nara

atmakta, gazel okumaktad rlar. Ne zaptiye, ne de karakol korkusu vard r. Nihayet yelkenli,

Galata aç klar nda bir kenarda sabahleyin güne  do mak üzereyken demir atar.

Kahkahalarla gemiyi terk edip birer birer evlerinin yolunu tutarlar. Yaln z Bekri, evine

gitmeyip hemen kaptan pa an n kona nda solu u al r. Az sonra uyanan kaptan pa a

bahçede Bekri’yi görünce huzuruna ça rt r. Bekri hemen kaptan pa ay  etekleyip:

– Allah ömrünüze bereket versin. Sayenizde çok iyi bir gece geçirdim, diyerek

Pa a’n n ömrüne ve sa na pek çok dualar eder. Bütün bunlar  dinleyen pa a:

– Bekri, seni oraya ben sürgün ettirdim. Sokaklarda nara att  duyunca sana bir

ders vermek istedim... der.

Bekri ise tekrar tekrar pa ay  etekleyip:

– Pa a hazretleri! Sizden bir iste im var.

– Nedir o, söyle bakal m Bekri?

– Pa am beni bir daha Hay rs z Ada’ya sürgün etsenize!

Bunun üzerine pa a, kahkahalarla gülmeye ba lar. Pa a, zaten Bekri’yi çok sever.

Ona bol bol para vererek ihsan ve ikramlarda bulunur (Derin 1965: 42-46).
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32. BEKR  ÖLÜM TEHL KES  ATLATIR

Bekri Mustafa, bir ilkbahar ak am  çe itli çiçeklerle dolu evinin bahçesinde kafay

çekmektedir. Yan nda da çok sevdi i arkada  Caz m vard r. kisi bir hayli içerler. Bir ara

bahçeye Bekri’nin yedi ya ndaki o lu gelir. Babas na:

– Babac m, d ar da bir han m seninle konu mak istiyor.

– O lum, kad  içeriye alsana!...

– Babac m, kad n içeriye girmek istemiyor!

Bunun üzerine Bekri, kad n yan na gider. Yüzünde peçe bulunan bir kad n

çk klar içinde ç rp nmaktad r:

– Ah, Mustafa Efendi, ben alt mahallede oturuyorum. Çe meye su doldurmas  için

biraz evvel on yedi ya ndaki k  gönderdim. K m çe meden suyu doldurup eve

dönerken iki delikanl  taraf ndan kaç lm . Mahalleli “Mustafa Efendi’ye ko , o çaresini

bulur dediler.”

– Kimmi  bu herifler?

– Bilmem ki, yaln z kom ular k  Gümü suyu Mezarl ’na do ru kaç rd klar

söylediler...

Bekri;

– Han m, bir dakika bekleyiniz.

Bekri içeriye gelip arkada  Caz m’a durumu anlat r. Caz m ise sinirlenip:

– Ne güne duruyoruz. Gidip e yalar  yakalayal m, insan namusu için ya ar!”

kisi birden soka a dü erler. Kad n hem a lar hem de Bekri ile arkada na bu

iyiliklerinden dolay  te ekkür eder. Bir hayli yol kat ederler. Ortal kta iyice kararm r.

Nihayet mezarl a gelirler. Karanl n içinden aniden bir adam kar lar na ç p:

– Ne ar yorsunuz burada?

Bekri:

– Sen bize soru soraca na biz sana soral m, sen kimsin, bu saatte burada ne i in

var?

Adam:

– Ben Allah’ n bir kuluyum, fakirim, kimsesizim, evim olmad  için geceleri

ekseriya burada geçiririm. Hem de dem çekerim.

Bekri, biraz para verip adam  konu turur:
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– Biraz evvel buradan iki erkek, bir k  sürükleyerek ta oraya Kemiklidere’ye

do ru gittiler. Ko un, daha be  dakika evvel buradan geçtiler, k za bir ey olmadan onu

kurtar n!...

Bekri ve arkada , Kemiklidere’ye do ru süratle ko maya ba larlar. Kemiklidere o

zamanlar bütün haydutlar n bar nd  çok korkunç bir yerdir. Az sonra oraya varan Bekri,

arkada  ve kad n yerde bir karart  görürler. Yanlar na yakla p sorarlar:

– Kimsiniz, bize do ruyu söyleyin?

Birdenbire karanl n içinden izbandut gibi dört ki i at r. Bunlar stanbul’un say

külhanbeylerindendir. Bekri, bunlar  tan makta hiç de zorluk çekmez. Bunlardan bir tanesi

Deliba  Ömer’dir. Bekri, bir gece bu Deliba  Ömer’i e ek sudan gelinceye kadar

dövmü tür. Bekri’den yedi i dayaklarla günlerce hasta yatan Deliba  Ömer, üç arkada

daha alarak onu böyle bir tuza a dü ürmü tür. Bekri ve Caz m neye u rad rlar.

Yanlar nda gelen de me er kad n de il erkekmi . Hepsinde de tabanca, b çak vard r.

Karanl n içinden iki el silah at r. Kur unlar ne Bekri’ye ne de arkada na isabet eder.

Arka arkaya s lan dört kur un daha ayn ekilde savu turulur. Bekri ile arkada n

üzerinde çak  bile yoktur. Sadece ellerinde birer sopa vard r. At lan ta lardan Bekri ve

arkada  hafifçe yaralan rlar. Bekri yüksek sesle:

– Ömer, bu senin yapt n kalle liktir. Silahs z adamlara silahla mukabele etmek

ancak size yara r. Allah yaz  böyle yazm  ne yapal m, öldü üme gam yemiyorum da

senin gibi bir kimsenin elinde ölece ime üzülüyorum. Mademki benim can m senin elinde.

Senin elinde olan can ya amas n daha iyi!

Silah seslerini duyan iki çoban, sesin geldi i tarafa gelirler. Bir kö ede saklan p

olup biteni izlerler. Çobanlar, Bekri’yi sesinden tan makta hiç de zorluk çekmezler. Hemen

ortaya at rlar. Deliba  Ömer ve arkada lar  da çobanlara sald rlar. Çobanlar n iki çoban

köpe i, sahiplerinin üzerine sald ran Ömer ve arkada lar na hücum eder. Neye

rad klar ran bu adamlar kaçmaktan ba ka çare bulamazlar. Fakat köpekler

adamlar n pe lerini b rakmaz. Nihayet etleri param parça olan haydutlar, çobanlar n ve

Bekri’nin ayaklar na kapan rlar. Böylece Bekri ve arkada lar  ölümden kurtulur. Deliba

Ömer olay  k sa zamanda stanbul’da duyulur. Halk, çok sevdi i Bekri’nin atlatm  oldu u

bu macerada ölmedi i için Allah’a dua eder.

Bekri’yi çok seven kaptan pa an n kula na kadar gider. Bekri’yi, arkada  Caz m’

ve bunlar n kurtulmas nda yard  olan çobanlar  saraya ça rt r. Vakay  ba tan sona kadar

büyük bir heyecanla dinleyen Kaptan Pa a da azizliklerinden dolay  onlar  alt nlarla
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ödüllendirir. Deliba  Ömer ve arkada lar  ise karakollarda pek çok dayak yedikten sonra

Fizan’a sürgün edilirler. Böylece stanbul’u haraca kesen bu e kiyalardan da memleket

kurtulmu  olur (Derin 1965: 46-48).
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33. BERBER KEN

Bekri, gençli inde bir ara berberlik yapm r. Kalfa oldu u gün, ustas  onu

dükkânda tek ba na b rakarak çar ya gider. Az sonra iri yar  bir kabaday  dükkândan içeri

girerek Bekri’ye:

– E er, der, bir taraf  yaralamadan beni t ra  edersen sana iki akçe verece im.

Yapamazsan ölümlerden ölüm be en!

Ve koltu a oturur. Bekri, adam  dikkatle t ra  eder. Yüzünde hiç kesik olmad

gören kabaday  hayretle:

– Yahu, der, ölüm ve belimdeki hançer korkusundan elin nas l titremedi hayrettir

do rusu.

Bekri, u cevab  verir:

– E er korkup da elimin titredi ini görseydim ilk önce sakal  de il ba

keserdim! (Tokmakç lu 1983: 17-18).
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34. TANIK

Bir sorundan dolay  Bekri Mustafa’y  mahkemeye tan k olarak götürürler. Kad

Bekri’ye sorar:

– Tan kl k edece in adam için iyidir, hiç içki içmez, ak am ezan ndan sonra

do ruca evine gider diyorlar! Do ru mu?

– Evet efendim, do rudur!

– Peki bu adam  tan yor musun?

– Tabi efendim, her ak am Bal kpazar ’nda Agop’un meyhanesinde birlikte

demleniriz (Tokmakç lu 1983: 19).
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35. BEKR ’N N A KI

Bekri Mustafa, yap , enli boylu ve de yak kl r. Oturdu u mahallede,

hafifme rep, hoppa bir kad nca z ona tutulur. Bekri, bir süre bu kad nla dü üp kalkar; ama

sonradan bu kad  b rak r.

Bir gün kad n Bekri Mustafa’n n kar na dikilerek:

– Yi idim, senin için ben cay r cay r yan yorum, oysa sen bana kar  çok so uk

davran yorsun! der.

Bekri Mustafa, b klar öyle bir burduktan sonra kad na u cevab  verir:

– yi ya, böylesine ate  kar nda ben so uk durmazsam ikimiz de yanar kül

oluruz! (Tokmakç lu 1983: 26-27).
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36. NT KAM

Bekri, bir gün Ba dat sokaklar nda yürürken azg n bir köpe in sald na u rar.

Köpek, onu baca ndan fena hâlde p kaçar. Bekri, günlerce baca nda iz b rakan bu

yaran n st rab  çeker. Aradan bir süre geçer. Bekri stanbul’a dönünce mahallesinde

rastlad  ilk köpe i evire çevire dövmeye ba lar. Bunu gören kom ular ndan biri sorar:

– Yahu, nedir senin bu köpe e dü manl n? Bekri, baca ndaki derin yara izini

göstererek:

– Bak, der, Ba dat’tayken beni bir köpek rm , yaran n ne kadar derin iz

rakt  görüyor musun?

Kom usu r:

– yi ama seni Ba dat’taki bir köpek rm , buradaki köpekten ne istiyorsun?

Bekri, bir yandan köpe i döverken bir yandan da öyle der:

– Köpek her yerde köpektir azizim! (Tokmakç lu 1983: 45-46).
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37. KEL N KÜLAHI

Kelin birisi hamamda külah  kaybeder. Hamamc lara ba p ça rarak ille de

külah n bulunmas  ister.

Hamamc , adam  ba ndan savmak için:

– Sen yalan söylüyorsun arkada ! Buraya geldi in vakit kafanda hiçbir ey yoktu!

Bu esnada orada bulunan ve bu haks zl a art k dayanamayan Bekri Mustafa, kel

adam n ba  göstererek öyle konu ur:

– Baksan za yahu, bu ba  buraya hiç külahs z gelir mi? (Tokmakç lu 1983: 48-

49).
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38. DALKAVUK

Bekri Mustafa, bir gün dalkavuklu u ile tan nan bir adamla konu urken bu adam

der ki:

– Çok para harc yorum. Bunu önlemenin çaresi nedir sizce acaba?

Bekri, derhâl u kar  verir:

– Bu, zor bir ey de il!... Siz namaz k lmad z için imama, ba z kel oldu u

için berbere, her gün de bedava ziyafetten ziyafete ko tu unuz için yeme e para

vermiyorsunuz!... Ne masraf  be yahu muhterem! (Tokmakç lu 1983: 54).
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39. DÖNÜYOR

Her ak am gibi o ak am da yine adamak ll  kafay  bulan Bekri Mustafa, yalpalaya

yalpalaya güç bela Bal kpazar ’ndan geçerek Yenicami’nin kar ndaki dükkânlar n önüne

gelir. S rt  bir duvara dayayarak durur. Bu s rada bir bekçi, yan na yakla p Bekri’ye kimi

bekledi ini sorar. Bekri:

– Ben, evimi bekliyorum! der.

Bekçi, hayrete dü üp bu laftan hiçbir ey anlamaz ve:

– Arkada , dedi inden hiçbir ey anlayamad m. Senin evin bir e ek ya da araba

de il ki buraya gelsin? diye cevap verir.

Bekri, gülümseyerek ba  sallar:

– Senin hiçbir eyden haberin yok. Kitaplarda hiç okumad n m ? u üzerinde

ya ad z dünyan n döndü ünden haberin yok mu?

Bekçi, büyük bir merakla sorar:

– Onu biliyorum; ama senin söylediklerinin bununla ne ilgisi var?

Bekri, biraz k zg nca öyle konu ur:

– Hâlâ m  anlayamad n? u dünya dönüyor... Evet!.. Bunu i itti im zaman önce

ben de inanmam m. Ama bu ak am dünyan n döndü ünü gerçekten görüyorum.

Mademki dünya dönüyor, mahallemiz de evimiz de dönecek... Neredeyse önümüzden

geçecek... O zaman oraya kadar gitmektense, önüme ç kar ç kmaz hemen evime dalar m...

imdi anlad n m  odun kafal  herif!... Evimin, önümden geçmesini bekliyorum ben!

(Tokmakç lu 1983: 58-59).
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40. OYUN

Bekri Mustafa, bir i  için bir köye gider. Ki ili i ile k sa sürede köydeki herkese

kendisini sevdirir. Ancak köy muhtar  bunu çekemeyerek sa da solda onun aleyhinde

konu maya ba lar:

– Bu sarho , edepsiz adam  aran zda ne tutuyorsunuz? Kovun onu köyden!

Bekri, aleyhindeki bu sözleri i itince öfkelenmekle birlikte ilk a zda sesini

kartmaz. Ancak, muhtara bir oyun oynamaya karar verir ve köy delikanl lar ndan bu

hususta kendisine yard mc  olmalar  ister.

Bir ak am Bekri, kad n k na girerek muhtar n evine gider. Kap  açan muhtara

ta k ta; ya ma n alt ndan göz k rpa k rpa yalvarmaya ba lar:

– Muhtar efendi, kocam ölüm dö inde yat yor. Vasiyetini yazd racak, gel de

yaz ver. Seni istedi in gibi memnun ederim!

Kad n ve paraya kar  hiç direnci olmayan muhtar, hemen giyinerek kad n sand

Bekri’nin ard ndan yürümeye koyulur. Bir kad n gibi oynaya oynaya yürüyen Bekri,

neredeyse muhtar  çileden ç kar r. Bekri, onu odaya ald ktan sonra cilveyle:

– A am, sana gerçe i söyleyeyim: Benim kocam filân yok, ben dul bir kad m!

Seni ço u kez gördüm ve sana sevdaland m. E er istersen cariyen olurum. Sevda insana ne

lg nl klar yapt r!

Bekri, hem konu ur hem de muhtar n önüne çilingir sofras  haz rlar. Hayat nda

na içki koymam  olan muhtar, itiraz edecek gibi olunca Bekri, göz k rp p:

– Can n içi, bunu içmeyince e lenemeyiz! Hem ben bunu içmezsem aç lamam!

O, benim s lganl  atar üstümden!

Çok heyecanlan p sab rs zlanan muhtar, adam sen de kim görecek diye dü ünerek

Bekri’nin uzatt  kadehi al p içmeye ba lar. Ard ndan ikinci, üçüncü ve dördüncü

kadehleri de yuvarlay nca adamak ll  co ar. Muhtar, eliyle Bekri’nin yüzünü örten ya ma

açmak ister:

– Haydi, bir tanem! u örtüyü kald r da o nur yüzünü göreyim! der.

Bekri, cilveyle biraz arkaya do ru çekilerek muhtara:

– Olur, civan m, der; ama önce sen soyun. Sonra da ben soyunurum!

Muhtar, y ld m gibi üstünde ne var ne yoksa ç kar r ve don gömlek kal r. Bir

kadeh daha içtikten sonra Bekri’ye seslenir:

– te soyundum, imdi s ra sende!

Bekri, muhtar n elbiselerini alarak bir kenara koyar. Adama bayg n bayg n bakarak:
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– Bir tanem, namahrem kar nda aç lamam! E er beni nikâhla al rsan bu i  olur.

O zaman kar nda istedi in gibi soyunurum. stersen nikâh imdi k yar z. Muhtar

öfkelenir:

– Bre kad n, hiç imdi nikâh k r m ? Bu karanl k gecede köyde kimi bulaca z

ki?

Bekri hemen at r:

– Kom u erkekleri ça z, onlar henüz yatmam lard r. Hemen nikâh z k r,

olur biter, der.

Sarho luk ve sab rs zl ktan ba  dönen muhtar, ne olursa olsun, diyerek bu saçma

öneriyi kabul eder.

Bekri, hemen d ar  ç p önceden sözle ti i iki köy delikanl  yan na alarak

döner. Muhtar sarho  oldu u için gelenleri tan maz, peltek bir sesle:

– A alar, der, bu hatunla nikâh z k lacak, bizim ahitlerimizsiniz!

Biri Bekri’nin, biri muhtar n ahitleri olur ve nikâh k r. Kad n taraf n tan  olan

delikanl  muhtara dönüp sorar:

– Peki, mihir kar  olarak ne veriyorsun?

Muhtar, iki yana sallanarak cevaplar:

– Cebimdeki paran n hepsini!

Bu kez delikanl  Bekri’ye sorar:

– Kabul ediyor musun?

Bekri:

– Evet, kabul ediyorum! der.

Delikanl lar d ar  ç karlar. Kad n k yafetiyle olan Bekri ile sarho  olan muhtar,

yaln z kal r. Bekri, muhtar n elbiselerini usulca alarak ona:

– imdi geliyorum kocac m! Yata  haz rlayaca m.

Bekri, d ar ya ç kar ç kmaz kap  sürgüler. Üzerindeki kad n elbiselerini de

kar r. Kendisini bekleyen köy delikanl lar n yan na gider. Delikanl lar, onun

anlatt klar  kahkahalarla dinlerler. Bekri:

– te böyle, üstelik elli akçe paras  bile bana verdi!

Muhtar ise, hiçbir eyden habersiz kar n - yani Bekri Mustafa’n n - dönmesini

bekler. Sabaha do ru tuza a dü ürüldü ünü anlay nca hiddetten k p köpürür. Elbiselerini

arar, bulamaz. Kap  zorlay p k rar. Evde kimsecikler yoktur. Ailesine ve köye kar  rezil

kepaze olmamak için don gömlek saklana saklana evine döner. Muhtar kendisini bu k kta
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gören hane halk na bir h rs z taraf ndan soyuldu unu söyleyerek meseleyi kapatma yoluna

gider. Birkaç gün sonra da köy kahvesine ç kar. undan bundan derken gene Bekri

Mustafa’n n aleyhinde at p tutmaya ba lar. Bunu dinleyen köy delikanl lar ndan biri b k

alt ndan gülerek öyle der:

– A a, bir adam yeni ald  nikâhl  kar n aleyhinde böyle kalabal k bir mecliste

hiç konu ur mu?

Muhtar, anlamazl ktan gelerek:

– Ne saçmal yorsun, ben o sarho  heriften söz ediyorum!

Bu kez, ba ka bir delikanl  lafa kar r:

– Bir adam birlikte içki içti i birinin aleyhinde bulunursa, bu ay p olmaz m ?

Muhtar, bu sözlerden i killenip kalkmaya davran nca delikanl lar önünü keserek

öyle derler:

– A a, imdi nikâhl  kar n gelecek! Hele gitme!

Muhtar, onlar  iterek gitmek ister. Kap da kar na ç kan Bekri, k tarak muhtar n

boynuna sar r:

– Kocac m, beni b rak p nerelere gidiyorsun? Dün ak am içti in rak n paras

ödemeden ve beni bo amadan seni bir yere b rakmam!

Muhtar bir anda her eyi anlar. Bu arada kahvede herkes onun bu durumuna

kahkahalarla gülmektedir.

Muhtar, kahveden d ar ya ok gibi f rlar ve o günden sonra kendisini köyde gören

olmaz!... (Tokmakç lu 1983: 64-68).
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41. ES R PAZARI

Bekri Mustafa, içkici oldu u kadar kabaday  biridir. Bir gün, afyon tiryakilerinin

bulundu u sokakta çak rkeyif ilerlerken afyonke lerden biri kendisine bakarak güler. Buna

adamak ll  öfkelenen Bekri Mustafa bir nara patlatt ktan sonra afyonke leri önüne kat p

sille tokat esir pazar na götürerek tellala:

– Bre tellal, der, bunlar kullar md r, haraç mezat sat bunlar ! Der.

Tellal ne kadar u ra ysa da hiç kimse afyonke ler için bir de er biçmez. Sonunda

tellal:

– A a, artt ran yok, s rda kald !

Deyince Bekri Mustafa:

– Nee? Diye ba r. Olmaz öyle ey! Ben bunlar  sat p kendime bir konak alacak,

geri kalan parayla da meyhanede arkada lara ziyafet çekecektim! Bu i e yaramazlar  bari

r k r keseyim! Der.

Afyonke lerden biri ay p Bekri Mustafa’n n ayaklar na kapanarak:

– A am, etme eyleme! De erimizi bulduk biz, sat ver gitsin! Diye a lar.

Bu söz, Bekri’nin ho una gider ve afyonke leri serbest b rak r. (Tokmakç lu

1983: 71).
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42. HESAP

Bir gün Bekri’ye sorarlar:

– Hesaptan anlar m n? Diye sorarlar. Bekri de:

– Anlar m, der.

– Öyleyse dört dirhem alt  üç ki i aras nda payla r bakal m! Derler. Bekri:

– Üç ki iden ikisine iki er dirhem dü er, dedikten sonra:

– Peki üçüncüsü ne al r? Dediklerinde ise Bekri öyle cevap verir:

– Hava al r!... (Tokmakç lu 1983: 75).
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43. YOKSA...

çki yasa  günlerinde Bekri’yi yakalay p Kad ’n n huzuruna ç kar rlar. Kad  sorar:

– Sen içki kullan r m n?

Henüz ay lmam  olan Bekri Mustafa heyecanla:

– Ne o, yoksa ikram m  edeceksin? der (Tokmakç lu 1983: 80).
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44. ÇOCUKLAR VE HOCA

Hocan n biri, havalar n çok kurak gitti i s cak bir yaz günü ard na bir sürü çocuk

tak p ya mur duas na gitmektedir. Yolda kar na ç kan Bekri Mustafa, hocaya sorar:

– Hayrola hoca efendi; nereye?

– Ya mur duas na!

Bekri güler:

– Bo una zahmet etme!

– Niçin?

– Niçin olacak, ayet bu çocuklar n duas  kabul olsayd  yeryüzünde hoca diye bir

ey kalmazd ! (Tokmakç lu 1983: 80-81).
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45. B R DAHA VURACAK OLURSAN

O gün Bekri, ucuz buldu u bir rak dan biraz fazlaca sat n al r. eleri kimse

görmesin, diye bir çuvala koyarak s rt na atar. Bekri evine giderken yolda devriyeye rast

gelir. Neferlerden birisi elindeki sopay , çuval n üzerine biraz h zl ca vurarak Bekri’ye

sorar:

– Burada ne var?

Bekri, herifin yüzüne dik dik bakarak u kar  verir:

– Biraz daha vuracak olursan bir ey kalmayacak! (Koz 1983: 19-20).
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46. EV N YOLU

Bekri Mustafa, bir gün iyice sarho  olur. Öyle ki sa  solunu bile ay rt etmekten

âciz kal r. Yolda rastlad  bir adama sorar:

“Hem eri, bizim eve bu sokaktan gidilir mi?”

“Peki sizin ev nerede?”

Bekri, kahkahay  basarak:

“Birader! Ben evimin nerede oldu unu bilseydim, sana sorar m yd m?” (Koz 1983:

24).
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47. FAT HA

Bekri Mustafa, yine bir gece körkütük sarho  olur. Karacaahmet Mezarl ’ndan

geçerken yüksek sesle bir nara atar. Bu s rada oradan geçmekte olan devriyeler, onu

yakalay p karakola götürürler. K r sakall , ya  bir adamd r asesba  (gece bekçisi):

“Söyle bakal m, ne yap yordun mezarl kta?”

Bekri, hiç istifini bozmadan kar k verir:

“Fatiha okuyordum!”

Adam hiddetlenir:

“Nara atmak, Fatiha okumak m r?”

“Hay r efendim! Fakat o mezarda yatan ancak bundan anlard .”

Bu kar k oradakilerin o kadar ho una gider ki Bekri’yi serbest b rak rlar. (Koz

1983: 24-25).
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48. HAKLI B R RAF

Bekri, bir gün Bal kpazar  Meyhaneleri’nden birinde içmektedir. Birdenbire, fazla

kaç rd klar  için ne yapt klar  bilmeyen iki sulu sarho  aras nda hiç yoktan kavga ç kar.

Bekri, hemen aya a kalkarak aralar na girer. Bu s rada kavgac  sarho lardan birinin att

tabak Bekri’nin ba na gelir. Bunu gören meyhaneci, hemen Bekri’nin yan na ko ar:

– Aman Bekri, beynine bir ey oldu mu aslan m?

Bekri Mustafa, u kar  verir:

–Zaten beynim yok ki! Olsayd u iki sarho un aras na hiç girer miydim? (Koz

1983: 27).
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49. HÂL M OLSA

Bekri, bir ak am haddinden fazla kaç rm r içkiyi. Yalpalayarak, f rt naya

tutulmu  çürük bir tekne gibi sallana sallana evinin kap na kadar gelir. Orada can  kesilip

yere y verir. Bu s rada oradan geçmekte olan devriyeler onu görmü tür. Yan na

yakla arak kolundan tutarlar:

“Haydi kalk. Seni a a kap na götürece iz.

Bekri, evinin kap  göstererek cevap verir:

“B rak n beni karde ler! Hâlim olsa evimin kap na giderdim.” (Koz 1983: 27-28).
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50. MANIN BEL RT

Zevk ve e lence meclislerinin birinde Bekri Mustafa, orada rastlad  bir hocaya

öyle seslenir:

– Bari u ba ndaki sar  ç kar der.

Hoca, ka lar  çatarak kar k verir:

– Yooook, bu olmaz. Çünkü sar k; iman n belirtisidir. Onu ç kar rsam iman m

gider.

Bekri, cahil hocan n bu sözünü i itince dayanamaz:

–Hocam! Öldü ün zaman da, ba ndaki sar k oldu u hâlde mi mezara gideceksin?

der.

Hoca, “Hay r” diye kar k verince Bekri ona öyle cevap verir:

“Öyleyse hocam; öbür dünyaya imans z gideceksin!...” (Koz 1983: 36).
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51. KAFADAR

Bir hayli içtikten sonra adamak ll  kendini kaybeden Bekri Mustafa, her nas lsa,

yere dü erek s zar. O s rada yan na bir sokak köpe i yakla p yüzünü gözünü yalamaya

ba lar... Ba ka bir köpek ise ba  ucuna gelmi  kaba kaba havlar.

Yüzündeki serinli in ve ba  ucundaki havlaman n etkisiyle kendine gelip gözlerini

açan Bekri Mustafa, yüzünü yalayan köpe e seslenir:

“Ben seni tan m, eski arkada ms n... Ama u yan  ba zda havlayan terbiyesiz

de kim oluyor?” (Koz 1983: 39).
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52. KUNDURA R SALES

Bekri Mustafa, bir dü üne davet edilir. Dü ün evine girer girmez davetliler

aras nda o zaman n en ünlü ayakkab  h rs zlar ndan birini görür. “Ne olur, ne olmaz...”

diyerek ayakkab lar  koynuna sokar ve öylece oturur...

Bir aral k yan ndaki hocalardan biri, Bekri Mustafa’n n yan na yakla arak sorar:

–Koynundaki kabar kl k ne?

Bekri, hiç istifini bozmadan ve ayakkab  h rs na gözlerini dikerek u kar

verir:

– Efendim, bu kundura risalesi!

Bu kar k rtm r Hoca’y ... Söylenir kendi kendine:

– Allah Allah!.. Ben bunca zaman medresede okudum, bu adda bir risale

duymad m... Neler var bunun içinde?

– Hoca Efendi” diye söze ba lar Bekri:

– Bu risalede ayakkab n nas l yap ld , hangi gönden hangi cins ayakkab

olaca ; yaz n hangi, k n hangi ayakkab lar n giyilece i gibi konular var... Bir de

zaman zda (Bu sözü söylerken h rs za bakar) ayakkab  çalanlar ço ald  için bunlar n

ellerini ba lama dualar  yaz ...

Hoca’n n nl  bir kat daha artar:

– Pekâlâ... Nereden ald n bu risaleyi, sahaflardan m ?

Bekri “Hay r!” diye cevap verir. “Hay r, Hoca Efendi! Sahaflardan de il

Kavaflar’dan!” (Koz 1983: 44-45).
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53. KÜFEL K...

Bekri Mustafa, bir gün yine Bal kpazar ’nda öyle içer ki tam küfelik olur. Önceden

tembihli olan meyhaneci de onu bir küfecinin s rt na bindirerek evine yollar.

Bekri, o durumda evine giderken yolda sa a sola yalpa vurarak giden bir sarho

görür, sonra da küfecinin omzuna vurarak unlar  söyler:

–Sarho a bak, sarho a... Tam küfelik olmu ... (Koz 1983: 45)
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54. M SAF RL KTE EZAN

Ahmet A a ad nda biri, Bekri Mustafa’y  Üsküdar’daki evine davet eder. Ahmet

a, cimrinin biridir. Üç gün üç gece al koydu u Bekri’ye sabah ak am kabak yemekleri

yedirir...

Bu de mez ikramlar, gerçekten kabak tad  verir sonunda. Bekri Mustafa bir

ak amüstü ezana yak n evden ç kar, yak nlardaki camiye gider. Do ruca minareye ç karak

ezan okur gibi, makamla unlar  söyler:

Ahmet derler var bir ki i,

Hayra yarar yok hiç i i!

Sabah ak am kabak a ,

Yenir mi ya Resulallah?

Cimri ev sahibi Bekri’yi i itince anlar yapt  hatay . Hiçbir ey söylemeden ye-

mekleri de tirir, ikram nda da kusur etmez. (Koz 1983: 53).
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55. RÜYADA GÖRÜLEN BAKLAVA

Bekri Mustafa, sabahleyin erkenden i ine giderken yolda içkiye dü kün, sözü ve

sohbeti yerinde eski bir tan na rastlar. Onu durdurarak unlar  söyler:

– Yahu! Sen dü  tabirinden biraz anlard n. Ben, dün gece rüyamda tek ba ma bir

tabak baklavay  yedi imi gördüm. Bu ne demektir?

Bekri’nin aç kgöz dostu öyle konu ur:

– Bana bir akçe verirsen bu rüyay  tabir ederim.

Bekri Mustafa, gevrek bir kahkaha sal verir:

– Be birader! A k olsun! Bende o kadar para olsayd ; hiç baklava rüyama girer

miydi? (Koz 1983: 55).
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56. SAPIYLA DE L

Bekri Mustafa, elinde balta ile bir sokaktan geçmektedir. Köpe in biri gelip

baca  bir güzel r. O da baltay  tutar, hayvan n kafas na indirir. Köpe in sahibi hat

say r adamlardan biri olacak ki Bekri’yi dava eder. Bekri’yi tutup apar topar kad n

huzuruna ç kar rlar. Kad  sorar:

– Hayvana niçin baltan n sap yla vurmad n da a yla vurdun?

Bekri Mustafa, sesini ç karmazsa sonunun ne olaca  anlar. Ciddi ciddi unlar

söyler:

– Kad  hazretleri, do ru söylersiniz! Ama köpek beni di leriyle rd  (Aç p

baca  gösterir). E er kuyru uyla rm  olsayd , ben de ona baltan n sap yla

vururdum... (Koz 1983: 55-56).
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57. TAVS YE...

Bekri Mustafa, yolda bir arkada na rastlar. Arkada  Bekri’ye sorar:

– Nas ls n, rahats zl n geçti mi?

– Hay r!

– Nas l hay r? Hekime gitmedin mi?

 – Gittim!..

– Benim tavsiye etti imi söylemedin mi?

– Söyledim!

– Ne yapt  peki?  Tedavi etmedi mi?

Bekri Mustafa, gülerek bu soruya kar k verir:

– Ad  duyunca ilk i i tedavi ücretini pe in istemek oldu...(Koz 1983: 62-63).
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58. TEHL KE MESELES

Bekri Mustafa, bir gün arkada lar yla dertle mektedir:

– Yaz gelse de k rlara ç p kafalar  orda çeksek!...

 Der. Arkada lar ndan biri sorar:

– Yaaa! Demek k rlarda rak  içmek çok ho una gidiyor ha!

Bekri’nin cevab u olur:

– Neden ho uma gitmesin birader? nsan s p kalsa bile hiç olmazsa ba  derde

girmez, ay lana kadar rahat rahat yatar!.. (Koz 1983: 63).
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59. TERAZ  VE D RHEMLER

Bekri Mustafa’n n oturdu u mahallede bir bakkal vard r. Herkes, onun elinin

uzunlu undan söz eder, bin türlü hile ile i  yapt  bilir. Bekri, bir gün bakkal n masum

bir hâlde elleri çenesinde dü ündü ünü görür:

– Hayrola bakkalba , ne dü ünüyorsun gene?

Adam, ba  kald p Bekri’ye cevap verir:

– Sorma a a, sorma!... Kör olas  h rs zlar gece dükkân ma girip teraziyle dirhemleri

çalm lar!

Bekri Mustafa, b k alt ndan gülerek unlar  söyler:

– Vah vah, çok üzüldüm! Desene sana çalacak bir ey b rakmam lar... (Koz 1983:

63-64).
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60. Z L ZURNAYKEN B LE...

Bekri Mustafa, bir gece meyhaneden fitil gibi sarho  olarak ç kar. Kendisine hâkim

olamad  için kald m ta lar n üzerine y p kal r, biraz sonra da s zar.

Epey bir süre geçer aradan. Havadaki serinlik Bekri’yi yava  yava  kendine getirir.

Ama gücü kuvveti kalmad  için bir türlü yatt  yerden kalkamaz.

O s rada yoldan geçmekte olan iki ki i, Bekri Mustafa’y  bu durumda görünce bu

iki ki i aras nda öyle bir konu ma geçer:

– Yahu u sarho a bak! Kald n üstüne dü mü , yat yor zavall !..

Öteki cevap verir:

– Evet, gördüm... Ah, u içki denen mendeburu görüyor musun? nsan  ne

durumlara dü ürüyor?

Yatt  yerden bunlar  i iten Bekri, öyle seslenir adamlara:

– Vallahi a alar! Kabahat içkide de il bende!.. çti im zaman yumu ak yata ma

dü mem de gelir böyle soka n ortas na dü erim...” (Koz 1983: 69-70).
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61. ANCAK RÜYADA GÖRÜYORUM!

Mahalleli, Bekri’yi muhtara ikâyet eder. Muhtar da, Bekri’yi ça p:

– Bekri, seni ikâyet ettiler. Her gece eve sarho  geliyor, ba ka yerlerde güzel

kad nlarla gönül e lendiriyormu sun! der.

Bekri, muhtar n surat na hayretle bak p öyle cevap verir:

– Yalan söylüyorlar! Benim kimseciklere zarar m yok! Herkes uyuduktan sonra eve

gidiyorum. Güzel kad nlar  da, ancak rüyamda görüyorum! (Yalç n 1985: 59).
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62. BUYURUN CENAZE NAMAZINA!

Sultan Murat, bir gün k k de tirerek dola rken Bekri Mustafa’n n demlendi i

yere gelir. O da oturup sohbete ve onlarla beraber içmeye ba lar. Bekri, bir ara yeni gelene

sorar:

– Ho  geldin a a, ad  ba lar m n?

– Ho  bulduk! Ad m Murat, ya senin ad n ne?

– Bana ad yla san yla Bekri Mustafa derler! Sana kim derler?

– Bana da Sultan Murat derler! deyince Bekri’nin a ndan gayri ihtiyari u sözler

dökülüverir:

– Buyurun cenaze namaz na!..

Padi ah, bu samimi davran  ve nükteli söz üzerine gülmeye ba lay p Bekri’yi

affeder (Seratl  2004: 197).



436

63. ALAN DA BU, SATAN DA BU!..

Bekri Mustafa, bir gün iyice kafay  bulduktan sonra, “Haraç, mezat stanbul’u

sat yorum!” diye ba rmaya ba lar. O s rada k k de tirerek orada dola makta olan

padi ah, bunu duyar ve Bekri’yi yakalat r. Ne halt etti ini sorunca Bekri Mustafa, içki

esini göstererek, “Alan da bu, satan da bu!...” der. (Atalay 1968: 14)



437

64. TE BÖYLE YUVARLARUM!
retin memn  oldu u bir zaman Bekri Mu afa’y  bir mey nede içerken

(s.6) utarlar ve ink ra ma al almama  içün esini, ade ini beraber alub

bostanc ba nuñ ur na götürülür. Me er Bekri Mu afa’y  ya alad lar  zaman

enüñ dibinde biraz ra alm  bostanc  ba eyi elinde allayara :

– Be adam!  u z  na l içersiñ!  diyince Bekri eyi ve ade i eline

al r:

– Efendim i te böyle, ibtid eyi elime al rum, oñra ade e bo alt rum;

ade old  gibi ald rur yuvarlarum!  dimi  ve artan ra  da bostanc ba nuñ

yüzine ar  içmi … Bu s retle r-cev bl  s yesinde a anuñ ndan

urtulm dur.

64. TE BÖYLE YUVARLARIM!

              çkinin yasakland  bir dönemde Bekri Mustafa’y  bir meyhanede içerken

(s.6) yakalarlar. nkar etmesine f rsat vermemek için esiyle kadehini de al p

bostanc ba n huzuruna götürürler. Me er Bekri Mustafa’y  yakalad klar nda

enin dibinde biraz rak  kalm , bostanc ba eyi elinde sallayara :

– Be adam!  u z kk  nas l içersin!  deyince Bekri eyi ve kadehi eline

al r:

– Efendim i te böyle, önce eyi elime al m, sonra kadehe bo alt m;

kadeh doldu u gibi kald r yuvarlar m! der ve artan rak  da bostanc ba n

yüzüne kar  içer. Böylece haz rcevapl  sayesinde A a’n n h ndan kurtulur.
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65. N OLMASUN!

Bekri Mu afa na lsa bir gice asta olur hekim celb olunur. asta mu yene

idilir:

– Art  ümid yo  kendisini ra at b ra z diyince Bekri Mu afa yor andan

ba  ç arara :

– Öyle ise d ar  ç un da mumu söndürüñ ziy n olmas n dir.

65. YAN OLMASIN!

Bekri Mustafa nas lsa bir gece hastalan r. Doktor ça r. Hasta muayene

edilir:

– Art k ümit yok kendisini rahat b rak z denince Bekri Mustafa yorgandan

ba  ç kararak:

– Öyle ise d ar  ç n da mumu söndürün ziyan olmas n der.
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66. YARLI DA DA MI EF  BEKR !

Bir gün e -y  mu abede Bekri Mu afa’ya:

– imdi içdi üñ ra lar i tiyarl nda burnuñdan gelecekdür dimi ler, bunuñ

üzerine Bekri gülerek:

– O  ne a , ben de dold rur içerüm i tiyarl kda da m ef  Bekri Mu afa!

cevab  virmi .

66. HT YARLIKTA DA MI SEFA BEKR

Bir gün sohbet s ras nda Bekri Mustafa’ya:

– imdi içti in rak lar ihtiyarl nda burnundan gelecektir derler, bunun

üzerine Bekri gülerek:

– Oh ne alâ, ben de doldurur içerim ihtiyarl kta da m  sefâ Bekri Mustafa!

cevab  verir.
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67. BURAYA APUDAN PA A ARI IR!

(s.7) Bekri Mu afa A a bir gün gizlice bir mey nede içerken bostanc ba

apans z içeri girer, bostanc ba nuñ geldi ini gören Bekri Mu afa ise esini

ade ini ald  gibi mey nenüñ ba çesindeki avu uñ içine girer. Bostanc ba

üñ far na varur:

– Bekri oradan ç !  diye ba rur. Bekri ba udan ç ararak:

– Yo : Baña imdi sen ar amazs n apudan Pa a ar r! cevab  virmi .

67. BURAYA KAPTAN PA A KARI IR!

(s.7) Bekri Mustafa A a bir gün gizlice bir meyhanede içerken bostanc ba

aniden içeri girer. Bunu gören Bekri Mustafa ise esini kadehini ald  gibi

meyhanenin bahçesindeki havuzun içine atlar. Bostanc ba  i in fark na var r:

– Bekri oradan ç k!  diye ba r. Bekri ba  sudan ç kararak:

– Yok. Bana imdi sen kar amazs n Kaptan Pa a kar r! cevab  verir.
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68. EYTANA EY K OLMAZ

Bekri Mu afa bir a am um apuda A ob’un Gedikli Mey nesinde

afay utdu dan oñra anesine avdet itmek üzere yola ç ar ve Ermeni

Kilisesinüñ önünden geçdi i rada kiliseyi gezmek fikrine dü er.

afadaki ispirtonuñ virdi i bu ükmü der al icr ya müsara atle kilisenüñ

apal  bulunan apus iddetle çalma a ba lar. çeride nöbetçi bul nan zan oç ile

rahib apunuñ iddetle uruld uyunca bir mühim i  old , belki bir cenaze

içün müraca at idildi ini an ile apuya gelerek açarlar ve ar larunda Bekri

Mu afa’y  bulurlar.

Rahib ile zan oç pekiyi an du lar  ve hiç me’m l itmedikleri bu z iri

görünce rara  sebebi ziyaretini orarlar. Bekri Mu afa hiç görmedi i kilisenüñ

ilini ziy ret ve tem  itmek arz nda bulund  bey n itmesi üzerine rahib:

– Aman A a böyle gice va ti herkes uy uda iken kiliseyi (s.8) ziy ret

münasib olmaz. Yar n te rif idiñüz de gündüz göziyle görüñüz dir ise de misafire

añlatma  mümkün olamaz. O, her alde içeri girüp tem  itmekde rar ider. Bu

ibr m ü rar ar us nda mecbur alan rahib ile zan oç A ay  içeri al rlar ve

kiliseyi gezdirme e ba larlar. Bekri Mu afa Ha reti Meryemüñ resmi öñünde

urara  bunuñ kim old orup cev  aldu dan oñra öñlerinde andil yanañ

di er resimleri de birer birer sual ider. Nih yet apunuñ ar as nda önüñde andil

olmayan bir resim görür. Bu resmüñ kim oldu na d ir ir d eyledi i suale zan oç

bunuñ ey an old  cevab virir. Ve arada öyle bir mu avere ba lar:

Bekri: Ne içüñ bunuñ önine de ötekileri gibi andil ya maduñ?

Zan oç: Aman A a ey an öñine andil ya lur m ?  andil …. ( azizler)

öñine on lur.

– Olmaz bu erif böyle arañlu da b ra lma ru de ildür.

Zan oç Bekri Mu afa’nuñ bu emrini icr ya mecb r ald ndan bir mum

getirerek ey an resminüñ öñüne oyar ve ya ar. Bekri Mu afa ey an aranl dan

urtarm  old ndan memn n olara  kiliseden ç ub nesine gider ve yata a

yatar.

Gice yar nda o as nuñ apus  aç lara  içeri giren bir adam Mu afa’ya dir

ki:
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– Ben bu gice saña te ekküre geldüm. Senelerden beri arañl da

rak ld um lde bu a am lü fidüb benim öñime mum ya rduñ ve beni

ulmetden urtarduñ. Senüñ bu eyüli ini hiç bir va it unutmayaca um. atta u

anda saña bir de eyülik yapma  isterüm.

(s.9) Bekri: –  Baña ne gibi bir eyüli  yapaca suñ?

– Seni bu gice zengin idece üm. Haydi al  ve benim ile beraber gel. Bekri

Mu afa ey anuñ bu teklifini abul ile al ub beraber neden ç ar. ey an öñde

di eri ar ada olara  Sul an Bayez t’a ç arlar. bl s Mu afay  bedestenüñ ubbesi

üzerine ç arup oradaki pencerelerden birini açara  ve içeriye bir merdiven

uzadara  dir:

– Haydi Mu afa A a içeri git, dükk nlardan istedi ün adar mücevher t,

ymetli e ya al. te seni zengin iderüm.

Bekri Mu afa ey anuñ virdi i çuval  alara  merdivenden bedestene girer.

Aç  dükkânlardan yükde afif bah da a r buld eyleri çuvala oldurub ar as na

yüklenir ve ar  ç ma  üzere merdivenüñ yan na gelir. O rada bedesten

bekcileri içeride rs z old uyara  ba rma a ba larlar.

Bekri Mu afa sür atle merdivenden yu ar  ç ma a ba lar. Ve tam orta yire

va l old  zaman bekciler yeti erek ete inden ya alarlar. Bekri Mu afa ya ay  ele

virmekden or ara  pencerenüñ ar nda beklemekde olan ey andan istimd d

ile:

– Aman ey an arde , bekciler aya mdan ya alad lar. Baña yard m it de

urtar.

Diye ric ya ba lar, dir ki:

– A a urma hem n üzerlerine oyuver. Ba lar na inecek lev iyyatdan

or ar seni b ra rlar.

(s.10) Mu afa ey anuñ tav iyesi vechile hareket itme i müte akib gözlerini

açar ve kendini yata  içinde lev iyyat aras nda bulur. Bundan soñ derece iddet

iderek hem n al ub üst ba  tadh r itdikden oñra üstünü giyerek so a ç ar ve

do ruca kiliseye giderek apuy  ça ub açd rur.

ayretle ba an zan oca aben:
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– Çabu u keratanuñ önündeki andili söndür. Böyle men ey’iñ

aranl da alas  evl dur, dir ve ey anuñ önündeki mumu söndürtdükden oñra

anesine avdet ider.

68. EYTANA K OLMAZ

Bekri Mustafa bir ak am Kumkap ’da Agop’un Gedikli Meyhanesi’nde

kafay  bulduktan sonra evine dönmek üzere yola ç kar ve Ermeni Kilisesi’nin

önünden geçerken kiliseyi gezmek ister.

spirtonun verdi i sarho lukla hemen kilisenin kapal  bulunan kap

iddetle çalmaya ba lar. çeride nöbetçi bulunan zankoç ile rahip kap n iddetle

vuruldu unu duyunca önemli bir i  oldu unu, belki bir cenaze için müracaat

edildi ini dü ünerek kap  açarlar ve kar lar nda Bekri Mustafa’y  bulurlar.

Rahip ile zankoç pek iyi tan klar  ve hiç beklemedikleri bu ziyaretçiyi

görünce rarak sebebi ziyaretini sorarlar. Bekri Mustafa’n n hiç görmedi i

kilisenin içini ziyaret etmek ve gezip seyretmek iste ini anlatmas  üzerine rahip:

– Aman A a böyle gece vakti herkes uykuda iken kiliseyi (s.8) ziyaret

uygun olmaz. Yar n te rif ediniz de gündüz gözüyle görünüz der ise de misafire

anlatmak mümkün olamaz. O, herhalde içeri girip gezmekte srar eder. Bu can

srar kar nda mecbur kalan rahip ile zankoç, A a’y  içeri al rlar ve kiliseyi

gezdirmeye ba larlar. Bekri Mustafa Hazreti Meryem’in resmi önünde durarak

bunun kim oldu unu sorup cevab  ald ktan sonra önlerinde kandil yanan di er

resimleri de birer birer sorar. Nihayet kap n arkas nda önünde kandil olmayan bir

resim görür. Bu resmin kim oldu unu sorunca zankoç bunun eytan oldu unu

söyler. Ve aralar nda öyle bir konu ma ba lar:

Bekri: Niçin bunun önüne de ötekileri gibi kandil yakmad n?

Zankoç: Aman A a eytan önüne kandil yak r m ?  Kandil azizler önüne

konulur.

– Olmaz bu herifi böyle karanl kta b rakmak do ru de ildir.

Zankoç, Bekri Mustafa’n n bu emrini yapmaya mecbur kald ndan bir mum

getirerek eytan resminin önüne koyar ve yakar. Bekri Mustafa eytan  karanl ktan

kurtard  için memnun olarak kiliseden ç p evine gider ve yata a yatar.
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Gece yar nda odas n kap  aç larak içeri giren bir adam Mustafa’ya der

ki:

– Ben bu gece sana te ekküre geldim. Senelerden beri karanl kta

rak ld m halde bu ak am lütfedip benim önüme mum yakt rd n ve beni

karanl ktan kurtard n. Senin bu iyili ini hiç bir zaman unutmayaca m. Hatta u

anda sana bir de iyilik yapmak isterim.

(s.9) Bekri: –  Bana ne gibi bir iyilik yapacaks n?

– Seni bu gece zengin edece im. Haydi kalk ve benim ile beraber gel. Bekri

Mustafa eytan n bu teklifini kabul eder, kalk p onunla birlikte evden ç kar. eytan

önde, di eri arkada Sultan Bayezit’e ç karlar. blis Mustafa’y  bedestenin kubbesi

üzerine ç kar p oradaki pencerelerden birini açar ve içeriye bir merdiven uzatarak

der ki:

– Haydi Mustafa A a içeri git, dükkanlardan istedi in kadar mücevherat,

ymetli e ya al. te seni zengin ederim.

Bekri Mustafa eytan n verdi i çuval  alarak merdivenden bedestene iner.

Aç k dükkânlardan yükte hafif bahada a r buldu u eyleri çuvala doldurup

arkas na yüklenir ve d ar  ç kmak üzere merdivenin yan na gelir. O s rada bedesten

bekçileri içeride h rs z oldu unu duyarak ba rma a ba larlar.

Bekri Mustafa süratle merdivenden yukar  ç kmaya ba lar. Ve tam orta yere

ula  zaman bekçiler yeti erek ete inden yakalarlar. Bekri Mustafa yakay  ele

vermekten korkarak pencerenin d ar nda beklemekte olan eytandan yard m

isteyerek:

– Aman eytan karde , bekçiler aya mdan yakalad lar. Bana yard m et de

kurtar.

Diye ricaya ba lar, der ki:

– A a durma üzerlerine koyuver. Ba lar na inecek kirli pis eylerden korkar

seni b rak rlar.

(s.10) Mustafa eytan n tavsiyesi üzerine hareket eder ve bir de gözlerini

açar ki kendini yata  içinde kirli pis eylerin aras nda bulur. Buna son derece

öfkelenerek hemen kalk p üst ba  temizler. Sonra üstünü giyerek soka a ç kar.

Do ruca kiliseye giderek kap  çal p açt r.
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Hayretle bakan zankoça hitaben:

– Çabuk u keratan n önündeki kandili söndür. Böyle menhus eyin

karanl kta kalmas  daha uygundur, der ve eytan n önündeki mumu söndürttükten

sonra evine döner.
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69. ÖMRÜNDE B R DEF A ÇM

Bir gün a bab  Bekri Mu afa A aya:

– Ömründe aç def a içdüñ diye su l itmi , o da:

– Ben ömrümde yalñ z bir def a içdüm, andan oñra hep ma murlu

bozdum cevab  virmi .

69. ÖMRÜNDE B R DEFA ÇM

Bir gün bir ahbab  Bekri Mustafa A a’ya:

– Ömründe kaç defa içtin diye sorar, o da:

– Ben ömrümde yaln z bir defa içtim, ondan sonra hep bu sarho lu un sebep

oldu u sersemlikle gezdim, cevab  verir.
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70. BESMELE LE ÇMEZM

Bir gün Bekri Mu afa A a’y ara ola bostanc ba nuñ uruna

getürmi ler, bostanc ba  Bekri Mu afa’ya:

– Senüñ ar  besmele ile içdi iñi ah li ayet idiyor dimesi üzerine Bekri

Mu afa hiç tel  e eri göstermeyerek:

– Aman A a uyu içerken bile a ma besmele gelmiyor nerede ald  ki

ar b içerken at ma gelsün dimi  ve bu retle bostanc ba nuñ cezas ndan

urtulm dur.

70. BESMELE LE ÇMEZM

Bir gün Bekri Mustafa A a’y  karakola bostanc ba n huzuruna getirirler,

bostanc ba n Bekri Mustafa’ya:

– Senin arab  besmele ile içti ini ahali ikâyet ediyor der. Bunun üzerine

Bekri Mustafa hiç tela lanmadan:

– Aman A a suyu içerken bile akl ma besmele gelmiyor nerede kald  ki

arap içerken hat ma gelsin der. Böylece bostanc ba n cezas ndan kurtulur.
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71. SAR YI ATMAZ MI?

(s.11) Bir gün Bekri Mu afa sar lde ay  ile bir sar y önüñden

geçerken ay ya neresi old orar ve sar y cev  al nca acaba atarlar m

dir. ay  Bekri’nüñ bu su line hayretle:

– Aman A a hiç sar y at r m ? dir ise de Bekri Mu afa para ile de il mi

niçün atmasunlar diye iddetlenir ve a na geleni söyler. Bu mes’ele üzerine

m ay  bir palaya te adüf itdi ini ve sar  bir mü teri ile aralar nda geçen

mu vereyi ar ada lar na añlat rken ma l-i me rede bostanc ba nuñ

adamlar ndan biri mu vereyi diñleyerek her lde bu mü terinüñ bulunmas

ay ya söyler. rtesi günü güç l ile Bekri Mu afa’y  müd vimi bulund

mey nelerden birinde tev f iderler ve do ruca bostanc ba na getürirler. Bu

mes’ele dal buda  olarak Dördüncü Murad’a adar aks ider. Murad-  Rabi a emr

ider. Bekri’yi uzuruna getirirler iddetle:

– Sar  sen mi atun alma  istiyorsuñ dir. Bekri Mu afa net cenüñ ne

olaca  der l añlayara  Murad-  Rabi a’n n ab n tesk n ve bu retle

urtulma urar ve der l:

– Efendimiz ferman buyursunlar ben sar ñ kimüñ araf ndan al nma

istendi ini re’y-el-ayn göstereyim dir ve Murad-  Rabi a ise:

– Pek al  dimesi üzerine ferman buyurunuz da bendenize iki gözü al l

, iki olu olmayan bir ma l ve bir de hiç a çeye ib olmayan bir zü ürd

getirsünler dir, Murad-  Rabi a bunlar  ne yapaca  su l ider ise de Bekri

Mu afa:

(s.12) Efendimiz ferm n buyururlar ise netice imdi añla r cev  virür

ve ferm n buyurulur. Bekri Mu afa’nuñ istedi i üç  buld lara  getirilir.

Bekri Mu afa bunlara bi at eliyle doldurarak ra  ikr m ider. lk önce am  olan

 sar  olur ve iki gözü görmedi i lde eline alm  old  ra ade ini

uzatara :

– h ba u ra nuñ ne güzel rengi var diye söylenme e ba lar ba lamaz

ondan oñra sar  olmaya ba layan olsuz ma l ise:
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– Ulan seniñ iki gözüñ olmad lde bunuñ rengini na l gördüñ diye

iddetlenir ve imdi seni b ça  çekti üm gibi iki parça iderüm dir. Bunuñ üzerine

ten sar  olmu  bulunan zü ürd:

– or ma vur!  Diyetini ben virece üm dir. Bunlar  gizlice tem  itmekde

olan Murad-  Rabi a’ñ una gider güler ve ab  tesk n olur. Cümlesini af

iderek i nda bulunur. Bu retle Bekri Mu afa memn nen ya ay urtar r.

71. SARAYI SATMAZ MI?

(s.11) Bir gün Bekri Mustafa sarho  halde kay kla bir saray n önünden geçer.

Kay kç ya buran n neresi oldu unu sorar. Saray cevab  al nca da acaba satarlar m

diye sorar. Kay kç  Bekri’nin bu sorusuna rarak:

– Aman A a hiç saray sat r m ? Kar k verse de Bekri Mustafa para ile

de il mi niçin satmas nlar diye öfkelenir ve a na geleni söyler.

Bu olaydan sonra kay kç  ak amki kar la  palay  ve onunla aralar nda

geçen konu may  arkada lar na anlat r. Bostanc ba n adamlar ndan biri de bu

konu may  dinler ve bu mü terinin bulunmas  kay kç ya söyler.

Ertesi gün Bekri Mustafa’y  müdavimi bulundu u meyhanelerden birinde

tutuklarlar ve do ruca bostanc ba na getirirler. Bu mesele dal budak olarak

Dördüncü Murat’a kadar aks eder. Dördüncü Murat emreder. Bekri’yi huzuruna

getirirler öfkeyle:

– Saray  sen mi sat n almak istiyorsun? der. Bekri Mustafa sonucun ne

olaca  hemen anlayarak Dördüncü Murat’ n k zg nl  sakinle tirerek böylece

kurtulmay  dü ünür ve hemen:

– Efendimiz ferman buyursunlar, ben saray n kimin taraf ndan al nmak

istendi ini kendi gözümle görerek göstereyim der. Dördüncü Murat’ n da: “Pekala”

demesi üzerine: Ferman buyurunuz da bendenize iki gözü kör âmâ, iki kolu

olmayan bir sakat ve bir de hiç akçeye sahip olmayan bir zü ürt getirsinler, der.

Dördüncü Murat bunlar  ne yapaca  sorarsa da Bekri Mustafa:

(s.12) -Efendimiz ferman buyururlar ise netice imdi anla r, cevab  verir

ve ferman buyrulur. Bekri Mustafa’n n istedi i üç ki i buldurularak getirilir. Bekri
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Mustafa bunlara bizzat eliyle doldurarak rak  ikram eder. lk önce âmâ olan ki i

sarho  olur ve iki gözü görmedi i hâlde eline alm  oldu u rak  kadehini uzatarak:

– Ah bak u rak n ne güzel rengi var diye söylenmeye ba lar ba lamaz

ondan sonra sarho  olmaya ba layan kolsuz sakat ise:

– Ulan senin iki gözün olmad  halde bunun rengini nas l gördün diye

sinirlenir ve imdi seni b ça  çekti im gibi iki parça ederim der. Bunun üzerine

zaten sarho  olan zü ürt:

– Korkma vur!  Diyetini ben verece im der. Bunlar, gizlice seyretmekte olan

Dördüncü Murat’ n ho una gider ve k zg nl  geçer. Hepsini affederek ihsanda

bulunur. Böylece Bekri Mustafa kolayca yakay  kurtar r.
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72. ATDI I EY DE LM

Bir gün Bekri Mu afa’ya bir barda  iyi u virüb ve:

– A a ba u iyi midür? diye su’ l itmi ler. Mu afa uyu içmi  ve:

– Vallah ömrümde içdi üm ey de ildi iyi olub olmad  añlayam

ñuz içün içdüm. Her lde bir de ehline mu ayene itdirinüz cev  virmi .

72. TATTI I EY DE LM

Bir gün Bekri Mustafa’ya bir bardak tatl  su verip:

– A a bak su tatl  m r? diye sorarlar. Mustafa suyu içer ve:

– Vallah ömrümde içti im ey de ildi, iyi olup olmad  anlayay m.

Hat z için içtim. Öyle zannediyorum ki bir de ehline muayene ettirseniz daha iyi

olur, cevab  verir.
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73. AYA DAN URTULMA  Ç RES

Bekri Mu afa Mur d-  R bi añ nüdem ras na geçmezden evvel bir

am sar  olara ut lub ara ola götürülmi . O ralarda ret itmek iddetli

memn  olub sar  olanlara yigirmi er de nek arb idilmek det imi .

rtesi güni aba  olunca Bekri Mu afa’y , o gice sar  olara  derdest idilen

bir ayli e  ile Yeniçeri A as ’nuñ na ç arm lar. A a birer birer

orma a ba lam :

– Sen kimsüñ?

– Efendim ben yeñiçeriyim.

– Ben de Yeñiçeri A as ’y m dö üñ keratay .

Di er birine:

– Sen nesüñ?

– Bendeniz alyonc m.

– Ben de apudan Pa a’y m. Dö üñ keratay .

Di er birine:

- Sen nesüñ?

– Bendeniz sipahiyim,

– Ben de Sipahi ab a’y m dö üñ keratay

(s.14) Di er birine:

– Sen nesüñ?

– Ben de çul ay m.

– Ben de E naf Kahyas ’y m dö üñ keratay .

Diyerek cümlesini dö dürdü ünü gören Bekri Mu afa ra kendisine

geldikde A a:

– Sen kimsüñ?

Diye orunca:

– Bendeniz Bala  Yah avr ademesiyim.

Cev  virmi  ve A a bundaki nükteyi añlayub ah aha ile gülerek

aya dan af vü i  itmi dür.



453

73. DAYAKTAN KURTULMAK ÇARES

Bekri Mustafa, Dördüncü Murat’ n nedimi olmadan önce bir ak am sarho

olarak tutulup karakola götürülür. O s ralarda içki içmek kesinlikle yasak olup

sarho  olanlara da yirmi er de nek vurmak âdettir.

Ertesi gün sabah olunca Bekri Mustafa’y , o gece sarho  olarak tutulan bir

çok adamla birlikte Yeniçeri A as ’n n huzuruna ç kar rlar. A a birer birer sormaya

ba lar:

– Sen kimsin?

– Efendim ben yeniçeriyim.

– Ben de Yeniçeri A as ’y m dövün keratay .

Di er birine:

– Sen nesin?

– Bendeniz kalyoncuyum.

– Ben de Kaptan Pa a’y m. Dövün keratay .

Di er birine:

– Sen nesin?

– Bendeniz sipahiyim.

– Ben de Sipahi Zab ’y m dövün keratay .

(s.14) Di er birine:

– Sen nesin?

– Ben de çulhay m.

– Ben de Esnaf Kâhyas ’y m dövün keratay .

diyerek hepsini dövdürdü ünü gören Bekri Mustafa s ra kendisine

geldi inde A a:

– Sen kimsin?

Diye sorunca:

– Bendeniz Balat Yahudi Havras  hademesiyim.

Cevab  verir ve A a bundaki nükteyi anlay p kahkahayla güler, dayaktan

affederek Bekri’yi sal verir.
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74. RETDEK LERE SEL M

Bekri Mu afa bir gün aba  keyfini um apu mey nelerinde ikm lden

oñra Sultan Bayezid ar yle bal  b na gitmek içün yola ç ar. Bayezid

Cami -i er fi öñünden geçdi i rada henüz nam nm  bir cen zenüñ

götürüldü ünü görünce der l cem atüñ öñüne ç ara urmalar  i r ider.

Bekri’nüñ bu areketinden d r- ayret olan cem at ururlar, Bekri

tabutuñ yan na ta rible yire indirilmesini söyler ve bittabi  emri de icr  olunur.

Mu afa a tabutuñ apa açara  mevt nuñ ula na bir eyler söyledikden

oñra:

– Ey cem at art k gidebilürsiñüz.

Dimekle cen ze ald lara  yürüme e ba larlar. Bu li görüb (s.15) r-

mera  olan bir t Bekri Mu afaya ta rible sel m virdikden oñra mevt nuñ

ula na ne söyledi iñi orar. Bekri bu tuñ yüzine di atle ba ub l ve avr

be endikden oñra cev b virür.

– Düny dan irete gitmekde olan bu  görünce ma geldi. Kendi

kendime dü ündüm ki iretdekiler bu yeni misafire her lde düny nuñ a line

ir su lde bulunaca lar. Bu da belki onlara lüz mu derecesinde ma t

virmeyecek. te bunuñ içün cenazeyi urd rarak ula na didüm ki:

– Ey ar ada !  Allah sel met virsün. irete v l old uñ zam n saña

düny nuñ a linden su l iderler ise, “Bekri Mu afa C mi -i Keb r’de v  old ”

cev  vir. Art  düny ya d ir ba a ma ta ihtiyaclar almaz.

74. AH RETTEK LERE SELAM

Bekri Mustafa bir gün sabah keyfini Kumkap  Meyhaneleri’nde

tamamlad ktan sonra Sultan Bayezit yoluyla bal k pazar na gitmek için yola ç kar.

Bayezit Cami-i erifi önünden geçti i s rada henüz namaz  k nm  bir cenazenin

götürüldü ünü görünce derhal cemaatin önüne ç karak durmalar  söyler.

Bekri’nin bu hareketine ran cemaat durur. Bekri tabutun yan na

yakla arak yere indirilmesini söyler. Tabi ki emri de yerine getirilir. Mustafa A a

tabutun kapa  açarak cenazenin kula na bir eyler söyledikten sonra:

– Ey cemaat art k gidebilirsiniz.
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Deyince cenaze kald larak yürümeye ba larlar. Bu hâli görüp (s.15)

meraklanan bir ki i Bekri Mustafa’ya yakla arak selam verdikten sonra cenazenin

kula na ne söyledi ini sorar. Bekri bu ki inin yüzüne dikkatle bak p hâl ve tavr

be endikten sonra cevap verir:

– Dünyadan ahirete gitmekte olan bu ki iyi görünce hat ma geldi. Kendi

kendime dü ündüm ki ahirettekiler bu yeni misafire herhalde dünyan n hâline dair

sorular soracaklar. Bu da belki onlara gerekti i gibi bilgi vermeyecek. te bunun

için cenazeyi durdurarak kula na dedim ki:

– Ey arkada !  Allah selamet versin. Ahirete ula n zaman sana dünyan n

hâlinden sorarlarsa, “Bekri Mustafa Cami-i Kebir’de vaiz oldu” cevab  ver. Art k

dünyaya dair ba ka bilgiye ihtiyaçlar  kalmaz.
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75. BURAYA APUDAN PA A ARI IR

Bekri Mu afa bir a am mu ndan fa la aç rm  old lde nesine

gitmek üzere mey neden yola ç ar. Hava ya murlu old ndan her araf çamur

içinde old  gibi Cünd  Meydan ’nuñ ortas nda geni çe bir u teraküm iderek

oras  ufac  bir göl line getirmi di. Bekri Mu afa oradan geçerken aya

aym  ve bu uyuñ içine boylu boy na dü üb uzanm . Hav ca  old  cihetle

uyuñ serinli inden mütele  olan Bekri oradan al ub nesine gitmekden te’ r-

i sekr ile fer at iderek derin bir uy u çekme e ba lam .

Bir müddet oñra o civardan mür r iden ara ol efr  Bekri Mu afay

uyun içinde uzanm  görünce ald rara ara ola götürmek içün uyand rma

isterler. Bekri Mu afa uyanara iddetle orar:

(s.16) – Ne istiyorsunuz; beni ne içün ra ats z idiyorsuñuz?

– Burada böyle neye yat yorsuñuz?

– Sizlerüñ ne va feñüz?  Keyfüm öyle istedi.

– Öyle ey olmaz haydi al  ba alum.

– Ben al mam. Burada yataca um. Hem sizüñ ne üstüñüze l m?

– Ne dimek?  Biz ara ol efr yuz.

– O lde haydi çeküñ arabay !  Buras  size id degildür. apudan Pa a

gelsün. Dery ya o ar ur.

Nih yet ara ol efr  Bekri Mu afay ald rara nesine götürürler.

75. BURAYA KAPTAN PA A KARI IR

Bekri Mustafa bir ak am her zamankinden fazla kaç rm  oldu u hâlde evine

gitmek üzere meyhaneden yola ç kar. Hava ya murlu oldu undan her taraf çamur

içindedir. Cündi Meydan ’n n ortas nda da geni çe bir su birikerek oras  ufac k

bir göl haline getirmi tir. Bekri Mustafa’n n oradan geçerken aya  kayar. Bu

suyun içine boylu boyuna dü üp uzan r. Hava s cak oldu u için suyun serinli inden

ho lanan Bekri oradan kalk p evine gitmekten sarho lu un da etkisiyle vazgeçerek

derin bir uyku çekmeye ba lar.
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Bir müddet sonra o civardan geçen karakol fertleri Bekri Mustafa’y  suyun

içinde uzanm  görünce kald p karakola götürmek için uyand rmak isterler. Bekri

Mustafa uyanarak hiddetle sorar:

(s.16) – Ne istiyorsunuz, beni niçin rahats z ediyorsunuz?

– Burada böyle niye yat yorsun?

– Sizlerin ne vazifeniz?  Keyfim öyle istedi.

– Öyle ey olmaz haydi kalk bakal m.

– Ben kalkmam. Burada yataca m. Hem sizin ne üstünüze laz m?

– Ne demek?  Biz karakol fertleriyiz.

– O hâlde haydi çekin araban !  Buras  size ait de ildir. Kaptan Pa a

gelsin. Deryaya o kar r.

Nihayet karakol fertleri Bekri Mustafa’y  kald rarak evine götürürler.
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76. VIZIR VIZIR GEÇ R

Bir gün  iki t Bekri Mu afa’nuñ i ti ndan müb eye ut yorlar. Biri

ma-ileyhüke ayya if i ti ndan ileri geldi ini iddi  eyledi i lde

di eri her ne kadar leyl ü neh r ar b ise de i  pek lam old  ileri sürer.

atta onuñ ekser ocalardan dah av  i ti  old  söyler ve bun  i pat

idece ini bey n eyler.

Her ikisi fikrinde r eylediklerinden tecrübeye ar r virerek ru bir

medreseye giderek bir oca Efendi’ye mür ca at iderler. Ba de’s-sel m dirler ki:

– oca Efendi Cen ñ bütün düny  i nenüñ deli inden geçirme e

dir old üphesizdir de il mi?

– Hay!  Hay!

– Fa  mer  ve tereddüdimüzi b  olan bir cihet var on  sizden orma a

geldük.

– O cihet ne imi ?

(s.17) – Acab  Cen  düny  i nenüñ deli inden geçirmek içün

düny  m  küçüldür deli ini mi büyüdür?

Bu su’ l üzerine d r- ayret olan oca Efendi bu su’ le cev b içün kit ba

mür ca at idilmek l m geldi ini söyler.

Oradan ç an bu iki z t Bekri Mu afa’  bulma  üzere um apudaki

ob’un Mey nesi’ne giderler. Mu afa orada bir kö ede urulm ay  ü n  ile

me ul bulunm  idi. Bunuñ yan na ta arrüble sel m virir ve otururlar. “Bekri” iki

misafirüñ sebeb-i ziy retini orunca biri diyor ki:

– Bir übhemüz var on  sizden su le geldük.

– oruñuz ba alum.

– Cen  düny  i nenüñ deli inden geçirme e dirdür de il mi?

– menn !  dirdür.

– O lde acab  nas l yapar, düny  m  küçüldür i nenüñ deli ini mi

büyüldür?

– Ne düny  küçüldür, ne de i nenüñ deli ini büyüldür. V r v r v r

r…
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Bekri bu v r v  uzatd ça uzad r. Misafirler al ub mey neden ç arlar

ise de Bekri  v r v r dimekde dev m ider.

Bu tecrübe ile Mu afa’nuñ i ti ad lam old  iddi  iden z t ba si

azan r.

76. VIZIR VIZIR GEÇ R

Bir gün iki ki i Bekri Mustafa’n n itikad ndan bahse tutu urlar. Biri

Bekri’nin ayya n zay f itikad ndan ileri geldi ini iddia etti i hâlde; di eri her

ne kadar gece ve gündüz arap içse de onun itikad n pek sa lam oldu unu ileri

sürer. Hatta onun çok hocalardan daha sa lam itikad  oldu unu söyler ve bunu ispat

edece ini anlat r.

Her ikisi de iddialar nda srar ettiklerinden ispatlamaya karar verirler.

Do ruca bir medreseye giderek bir Hoca Efendi’ye müracaat ederler. Selamdan

sonra derler ki:

– Hoca Efendi Cenab hakk’ n bütün dünyay  i nenin deli inden geçirmeye

kadir oldu u üphesizdir de il mi?

– Hay!  Hay!

– Fakat merak etti imiz ve karars z oldu umuz bir mesele var onu sizden

sormaya geldik.

– O mesele ne imi ?

(s.17) – Acaba Cenab hak dünyay  i nenin deli inden geçirmek için dünyay

 küçültür deli i mi büyütür?

Bu soruya ran Hoca Efendi cevap için kitaba müracaat etmek gerekti ini

söyler.

Oradan ç kan bu iki ki i Bekri Mustafa’y  bulmak üzere Kumkap ’daki

Agop’un Meyhanesi’ne giderler. Mustafa orada bir kö ede kurulmu  zevk ve sefa

ile me gul bulunmaktad r. Bunun yan na yakla arak selam verir ve otururlar.

“Bekri” iki misafirin sebebi ziyaretini sorunca biri der ki:

– Bir üphemiz var onu size sormaya geldik.

– Sorun bakal m.

– Cenab hak dünyay  i ne deli inden geçirmeye kadirdir de il mi?
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– menn !  Kadirdir.

– O hâlde acaba nas l yapar, dünyay  m  küçültür i nenin deli ini mi

büyütür?

– Ne dünyay  küçültür, ne de i nenin deli ini büyütür. V r v r v r

r…

Bekri bu v r v  uzatt kça uzat r. Misafirler kalk p meyhaneden

karlarsa da Bekri h  v r v r demeye devam eder.

Bu tecrübe ile Mustafa’n n itikad n sa lam oldu unu iddia eden ki i bahsi

kazan r.
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77. PEK  AMA BALI LAR NE OLDU?

Bekri Mu afa’nuñ Un apan  cihetlerinde i met ider bir teyzesi olub bu

ad nca zuñ fa ir li cihetiyle Mu afa ara s ra mu venet ider ve ba en

ziy retine giderek bir gice misafir olurm .

(s.18) Bir gün a am üzeri ziy ret itmek na geldi inden um apu’da

mey neden al arak ruca Bal pazar ’na inmi . Orada t ze us umru

bal lar  görünce bunlardan teyzesine götürmek üzere bir o a mübayaa  itmi ,

bal  bal lar alelu l bir saza geçirüb demet yapara  Bekri’nüñ eline virmi .

O rada henüz va it erken old ndan Mu afa biraz va it geçirmek ve bir

iki tek dah  atmak ma ad yla bir mey neye girmi  ve bal  demetini mey neci

ra na virerek bir arafa oturm . Bir bir dah  dirken vakit epeyce geçmi  ve

ortal k ararara  so lar tenh la  old ndan Mu afa yola ç , apudan

ar iken mey necinüñ eline virdi i bal  demetini allaya allaya götürme e

ba lam .

O zamanlarda stanbul so lar nda sürü sürü ola an file-i kil buñ

Bal pazar ’ndaki eñ urnazlar  Bekri Mu afa’y  bal laruñ a rl ndan urtarma

ma ad yla ar adan bir bir çeküb oparma a ba lam lar ve az zam nda demetde

bal  b ra mam lar bi abi   bundan aberdar olmayan Bekri Mu afa elinde

utdu  sazda alan bal  ba lar  teyzesinüñ nesine götürmi  ve

apudan gireriken teyze saña bal  getirdüm? diyerek ad nca za virmi .

Bekri yu ar  o aya ç dan biraz oñra zub uyumu  gözlerini irtesi ab

anca  açm . Kendi kendine dü ünme e ba lam :

– Ben dün Bal pazar ’ndan us umru aldum. oñra mey nede içdüm.

Bal lar elimde olara  buraya geldüm, teyzeme virdüm. Fa oñra bal  yidüm

mi?

Ne adar dü ünmi  ise de bal  yidi i na gelmedi inden teyzesine

orma a arar virmi  ve dimi :

(s.19)  – Teyze!  Ben dün a m buraya bal  getirdüm de il mi?

– Evet o lum.

– oñra bal  yidüm mi?

– ay r yimedüñ.
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– Ne içün pi irmedüñ?

– C m nene l m. Bal  baña getirdüñ de il mi? Ben memn n oldum o

adar.

– ay r!  O adar de il. Ben añlama  isterüm. Ne içün a m bal

pi irmedüñ?

– C m o lum r itme. Vazgeç.

– ay r ay r her lde söylemelisüñ?

ad n yirinden al ara  a ya iner ve bal  ba lar  getirerek ir e ile:

– Bak Mu afa! te getirdi üñ bal lar! Ben bunuñ hangisini pi irecekdüm?

Bekri Mu afa teyzesine ar u ma b olara  oradan ç ar gider.

77. PEK  AMA BALIKLAR NE OLDU?

Bekri Mustafa’n n Unkapan  taraflar nda ikamet eden bir teyzesi vard r. Bu

kad nca n fakir hali sebebiyle Mustafa ona ara s ra yard m eder. Bazen de

ziyaretine giderek bir gece misafir olurmu .

(s.18) Bir gün ak amüzeri ziyaret etmek hat na geldi inden Kumkap ’da

meyhaneden kalkarak do ruca Bal kpazar ’na iner. Orada taze uskumru bal klar

görünce bunlardan teyzesine götürmek üzere bir okka sat n al r. Bal kç  bal klar

gere ince bir saza geçirip demet yaparak Bekri’nin eline verir.

O s rada henüz vakit erken oldu undan Mustafa biraz zaman geçirmek ve bir

iki tek daha atmak amac yla bir meyhaneye girer. Bal k demetini de meyhaneci

ra na vererek bir tarafa oturur. Bir bir daha derken zaman epeyce geçer ve

ortal k kararak sokaklar tenhala ndan oldu undan Mustafa yola ç kar. Kap dan

karken de meyhanecinin eline verdi i bal k demetini sallaya sallaya götürmeye

ba lar.

O zamanlarda stanbul sokaklar nda sürü sürü dola an köpek toplulu unun

Bal kpazar ’ndaki en kurnazlar  Bekri Mustafa’y  bal klar n a rl ndan kurtarmak

amac yla arkadan bir bir çekip koparmaya ba lar ve az zamanda demette bal k

rakmazlar. Tabi ki bundan haberdar olmayan Bekri Mustafa elinde s ms

tuttu u sazda kalan bal k ba lar  teyzesinin evine götürür ve kap dan girerken

“Teyze sana bal k getirdim.” diyerek kad nca za verir.
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Bekri yukar  odaya ç kt ktan biraz sonra s p uyur, gözlerini ertesi sabah

ancak açar. Kendi kendine dü ünmeye ba lar:

– Ben dün Bal kpazar ’ndan uskumru ald m. Sonra meyhanede içtim.

Bal klar elimde buraya geldim, teyzeme verdim. Fakat sonra bal k yedim mi?

Ne kadar dü ünse de bal k yedi i hat na gelmedi inden teyzesine sormaya

karar verir ve der ki:

(s.19)– Teyze!  Ben dün ak am buraya bal k getirdim de il mi?

– Evet o lum.

– Sonra bal k yedim mi?

– Hay r yemedin.

– Niçin pi irmedin?

– Can m nene laz m. Bal  bana getirdin de il mi? Ben memnun oldum o

kadar.

– Hay r!  O kadar de il. Ben anlamak isterim. Niçin ak am bal k pi irmedin?

– Can m o lum srar etme. Vazgeç.

– Hay r hay r her hâlde söylemelisin?

Kad n yerinden kalkarak a ya iner ve bal k ba lar  getirip gösterir:

– Bak Mustafa! te getirdi in bal klar!  Ben bunun hangisini pi irecektim?

Bekri Mustafa teyzesine kar  mahcup olarak oradan ç kar gider.
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78. FA  BU TO AT FEN

Bekri Mu afa bir gün hamama giderek oyunub içeri girmi  ve göbek na

uzanm . O rada amamda yalñ z bir t var imi . pekli pe temaller anm

olan bu ta amam müsta deminüñ gösterdikleri ürmet ve ri yetden bunuñ

büyük bir kimse old  añlayan Bekri Mu afa m  ileyhi di atle tem ya

oyulm .

Bu t Mu afa’ya pek beñziyor imi , det  bir elmanuñ yar  o yar  bu,

boyu bo u, end , çehresi, b lar ayn  Mu afa gibi, bu le di at iden

Mu afa m  ileyh yirine geçme i ta m iderek amamuñ tenh ndan bil-

istif de uca layub amamuñ az nesine atm  ve onuñ (s.20) ipekli

pe temallerini anara  yirine oturm , bir müddet oñra dell k gelerek kendisini

güzelce y am  ve getirdi i ipekli a r avlulara arara oltu na girüb ar

arm , Mu afa a r idilmi  olan ma alle ur lara  yar m s at adar istir ati

müte kib getirilen elbise bo ças  açub içindeki mükemmel mlar  giyinmi ,

ve ciblerindeki altunlardan bir ikisini amamc lara ba  virdikden oñra apudan

 ve apunuñ öñünde beklemekde olan seyisüñ utd  ata binerek ona a

az mete rlanm . Fa at yolu bilmedi i cihetle bir pot rma dan or ara

seyise dimi :

– Evl d, baña bugün amam und , fen lde ba um a yor. Sen u atuñ

dizgininden utara  öñümde yürü. Çünki ben gözlerimi apayaca um.

Bu emir üzerine seyis b rgiri yide ine ald ndan, bir yanl a ma al

almadan ruca ona a v l olm lar fa  burada di er bir mü kil t var. Atdan

inübde ona a girince yolu bilmedi inden bir  itmemesini te’m n ma ad yla

hem n oturuyorm  ve güy  kendi kendine yürüyemeyecek bir lde old

göstermi . Bu li görüb mu venete an adim a alar  be ün oltu na girerek

ruca yata  o as na götürmi ler ve yata na yat rm lar. an mefendi pürtel

zevcinüñ ba  ucunda dönme e ba lam . Bir müddet soñra Bekri Mu afa

abdest neye gitmek i tiyac is eyledi inden an na dimi :
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– an m rica iderüm baña mu venet it, ar  ç ma  ic b idiyor. Fa

ba um fen lde döndü ünden dü mekden or uyorum. Elimden  ut da ber ber

el ya gidelüm.

Bu tekl fi pek ab  bulan an m Bekri Mu afa’y , y hud sa te (s.21) be i

elinden utara  abdest neye götürmü  ve bu le ile Bekri bu mü kili de avd na

memn n olara  içeri girüb def cete ba lam .

Tam bu rada eñsesine inen uvvetli bir to at ile a  ba na gelüb gözini

açd  zam n tekm l bu vak anuñ rü’y  old  ve yatd  yirde dürlü dürlü areket

idüb onu du dan oñra def cete ba lay nca amam müsta demlerinden biri

ensesine bir to at urara  uyand rd  añlam  ve bu lden fev de ma b

olara  bir dah amamda uyumama a arar virmi .

78. FAKAT BU TOKAT FENA

Bekri Mustafa bir gün hamama giderek soyunup içeri girer. Göbek ta na

uzan r. O s rada hamamda yaln z bir ki i vard r. pekli pe tamallar ku anm  olan

bu ki iye hamam müstahdemlerinin gösterdikleri hürmet ve sayg dan bunun büyük

bir kimse oldu unu anlayan yukar da anlar. Bekri Mustafa onu dikkatle tema aya

koyulur.

Bu ki i Mustafa’ya pek benzemektedir, âdeta bir elman n yar  o yar  bu,

boyu posu, endam , çehresi, b klar  ayn  Mustafa gibi, bu hâle dikkat eden

Mustafa ad  geçen ki inin yerine geçmeyi tasarlar. Hamam n tenhal ndan

faydalanarak bu ki iyi kucaklay p hamam n su hazinesine atar ve onun (s.20) ipekli

pe tamallar  ku anarak yerine oturur. Bir süre sonra tellak gelerek kendisini

güzelce y kar ve getirdi i ipekli a r havlulara sararak koltu una girip onu d ar

kar r. Mustafa haz rlanm  olan yere kurularak yar m saat kadar dinlendikten

sonra getirilen elbise bohças  aç p içindeki mükemmel tak mlar  giyinir.

Ceplerindeki alt nlardan bir ikisini de hamamc lara bah  verdikten sonra kap dan

kar. Kap n önünde bekleyen seyisin tuttu u ata binerek kona a gitmeye

haz rlan r. Fakat yolu bilmedi i için bir pot k rmaktan korkarak seyise der ki:

– Evlat, bana bugün hamam dokundu, fena h lde ba m a yor. Sen u at n

dizgininden tutarak önümde yürü. Çünkü ben gözlerimi kapayaca m.
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Bu emir üzerine seyis at  yede ine ald ndan, bir yanl k yapmadan

do ruca kona a ula rlar. Fakat burada di er bir zorluk vard r. Attan inip de kona a

girince yolu bilmedi inden bir hata yapmamak için hemen oturur ve sanki kendi

kendine yürüyemeyecek hâlde oldu unu gösterir. Bu h li görüp yard ma ko an

müstahdem a alar  beyin koltu una girerek onu do ruca yatak odas na götürürler

ve yata na yat rlar. Han mefendi tela la kocas n ba  ucunda dönme e ba lar.

Bir süre sonra Bekri Mustafa helaya gitmek istedi ini han na söyler:

– Han m rica ederim bana yard m et, d ar  ç kmam gerekiyor. Fakat ba m

fena hâlde döndü ünden dü mekten korkuyorum. Elimden tut da beraber helaya

gidelim.

Bu teklifi pek tabi bulan han m Bekri Mustafa’y  yani sahte (s.21) beyi

elinden tutarak helaya götürür. Bu hile ile Bekri bu zorlu u da atlatt na sevinerek

içeri girip hacet gidermeye ba lar.

Tam bu s rada ensesine inen kuvvetli bir tokat ile akl  ba na gelir, gözünü

açt  zaman bütün bu olaylar n rüya oldu unu ve yatt  yerde türlü türlü hareket

edip konu tuktan sonra hacet gidermeye ba lay nca hamam müstahdemlerinden

birinin ensesine bir tokat vurarak kendisini uyand rd  anlar. Bu hâlden çok

utanarak bir daha hamamda uyumamaya karar verir.
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79. AMAN ÇOCU I UT

Bir gün Bekri Mu afa Fati  civ nda geçmekde iken orada bir

ahve nenüñ öñünde oturmu , nargile içmekde olan bir a bab na te adüf ider. Bu

tuñ ric  vü ibr  üzerine yan nda oturara onu ma a ba larlar. O rada

ahveci bir nargile getirür ve Mu afaya virür.

Bekri nargileyi bir ayli çekdikden oñra ar ada yla ved  iderek al ub

yoluna devam ider. C mi -i er f’üñ avl na v l old  zam n dört deveden

mürekkeb bir ara te adüf eyler. Bu develerüñ öñünde küçük bir merkeb gidiyor.

Ve buña da bir çocu  binmi  bulunuyor.

O rada yet iri bir çayla  sem dan süzülerek gelüp çocu uñ ba ndaki

rm  çuhadan ma l akkiyeyi pençesiyle avrayara  götürmek ister ise de

çocu  atik avranara  iki eliyle akkiyeyi yanlar ndan ya alar.  pençesine

geçirdi i akkiyeyi b ra ma  istemedi i ve çocu  da utd  cihetle 

akkiye ile ber ber çocu u da ald rma a ba lar. Çocu  aya lar yla merkebüñ

arn utd ndan o da hav ya do ru al ar.

(s.22) Merkebüñ ar as ndan birinci devenüñ ba , oñra ön aya lar  ve ba de

ar a aya lar  el l tekm li birden ayr lur. Bun  mü ib ikinci deve de ayn

vechile al ar, üçüncü ve nih yet dördüncü deve de berhav  olur.

Bu li gören Bekri Mu afa dördüncü devenüñ uçmas na m ni  olma

azmiyle uyru ndan yap ur çeker, fa  m ni  olma öyle ursun o da birden

al ub havalanur imdi çayla  soñra çocu  ve merkeb, oñra dört deve ve andan

oñra da Bekri Mu afa’dan merkeb ar sem ya ru da ba larlar, Bekri

Mu afa uyru u b ra sa yere dü erek ma v ü telef olaca es b ile ber ber

çocu uñ elinden kül  b ra mas  i tim lini de der-pi  iderek “Aman çocu

ut, n b ra ma” diye ba rma a ba lar. Bir yar m sa at adar bu lde

yükseldikten soñra çocu  na lsa kül  b ra r ve tekm l hav atar arma

ar  bir lde yere üku  ider. Bu sü uñ te’s riyle kendine gelen Bekri Mu afa

meydanda arkas  üstü yatm  old lde  ç adar ba rd  ve bir ayli

seyircilerüñ de e na oplanara  tem  itdiklerini görür. Meydanda ne develer ve

ne de çocu  vard  me erse Bekri Mu afa’ya ahvecinüñ getirdi i nargile de esrar

varm  ve onuñ te’s riyle böyle ta ayyül ta dü mü  imi .



468

79. AMAN ÇOCUK SIKI TUT

Bir gün Bekri Mustafa Fatih civar ndan geçerken bir kahvehanenin önünde

oturmu , nargile içmekte olan bir ahbab na rastlar. Bu ahbab n rica ve srar

üzerine yan na oturur. kisi konu urlarken o s rada kahveci bir nargile getirir ve

Mustafa’ya verir.

Bekri nargileyi bir hayli çektikten sonra arkada yla veda ederek kalk p

yoluna devam eder. Cami-i erif’in bahçesine geldi inde dört deveden olu an bir

katara rastlar. Bu develerin önünde küçük bir merkep ve üzerinde de bir çocuk.

O s rada iri bir çaylak gökyüzünden süzülerek gelip çocu un ba ndaki

rm  kuma tan yap lm  takkeyi pençesiyle kavrayarak götürmek ister. Ama

çocuk atik davranarak iki eliyle takkeyi yanlar ndan yakalar. Ku  pençesine

geçirdi i takkeyi b rakmak istemedi i ve çocuk da s ms  tuttu u için ku  takke ile

beraber çocu u da kald rmaya ba lar. Çocuk ayaklar yla merkebin karn

tuttu undan o da havaya do ru kalkar.

(s.22) Merkebin arkas ndan birinci devenin ba , sonra ön ayaklar  ve sonra

da arka ayaklar  k sacas hepsi birden havalan r. Bunun ard ndan ikinci deve de ayn

ekilde kalkar, üçüncü ve nihayet dördüncü deve de havalan r.

Bu h li gören Bekri Mustafa dördüncü devenin uçmas na engel olmak için

kuyru undan yap r çeker. Fakat engel olmak öyle dursun o da birden kalk p

havalan r imdi çaylak sonra çocuk ve merkep, sonra dört deve ve ondan sonra da

Bekri Mustafa’dan olu an katar gökyüzüne do ru yükselmeye ba lar. Bekri

Mustafa kuyru u b raksa yere dü erek telef olaca  dü ünmekle beraber çocu un

elinden külah  b rakmas  ihtimalini de göz önünde bulundurur ve “Aman çocuk s

tut, sak n b rakma” diye ba rmaya ba lar. Yar m saat kadar böyle yükseldikten

sonra çocuk nas lsa külah  b rak r. Havadaki katar n hepsi peri an bir hâlde yere

dü er. Bu dü ün etkisiyle kendine gelen Bekri Mustafa meydanda arkas  üstü

yatm  bir vaziyette avaz  ç kt  kadar ba rd  ve pek çok seyircinin de etraf na

toplanarak kedisini seyrettiklerini görür. Meydanda ne develer ne de çocuk vard r.

Me erse Bekri Mustafa’ya kahvecinin getirdi i nargile de esrar varm . Bekri de

esrar n tesiriyle böyle hayal görmü tür.
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80. ÇENG  R ’FE LE

Bekri Mu afa’y  bir dü üne da vet iderler. O zamanlarda dü ünlerde çengi

mlar  icr -y henk ve ra as itmek det old ndan me r dü üne de eñ

me r çengi Hürmüz’ün ta  celb idilmi  idi. Bu muñ en nadide güzeli de

altunba  R i’fe denilen ad nd . Me bureyi ra as iderken gören Bekri Mu afa

peyd -y  mün sebete arar virmi  ve irtesi gün Hürmüz’üñ nesine giderek

keyfiyeti tekl f itmi idi. Bu gibi ad nlara ma let-i r hiye te’s riyle R i’fe

Bekri Mu afa’nuñ cesaret ve uvvetle öhretine mecl b olara  dü ünlerden ayr

bezm-i ay  ü n da bulunma , di er bir erkek ile peyd -y  mün sebet itmemek

ar yla Bekri’nüñ dostu olma  tekl fini ab l itmi idi.

Bu gibi -me reb ad nlar ile dost olanlar haftada bir vey  iki gice

mu ayyen zam nlarda gelerek di er günler ad  serbest b ra ma det old

lde Bekri Mu afa R i’feyi ta t-  in ra alma  arzus nda bulund ndan böyle

bir gün ve gice ta  itmemi , istedi i zam n gelece inden ba le k zuñ id re-i’

ma etini der-ahd itmekle beraber güm gan Hürmüz’üñ nesinde i metine

müs aide eylemi .

Bekri Mu afa ba an üç be  gice birbiri üstüne ziy ret ider ve ba an de

haftalarca semtine u ramazm . Bu retle bir sene geçmi . Ne Bekri R i’fe’yi ve

ne de R ’ife Mu afa’y  incitmemi .

O zam nuñ miras yedilerinden olub nez ket ab , na fet bünyesi evk ü

ef lemlerine inhimak asebiyle “ onca Çelebi” denilen A med Efendi bir

dü ünde R ’ife’yi görerek meftun-u hüsn-ü cem li olmu , onuñla peyd -y

mün sebet arz na dü erek m ba  Hürmüz an m’a çatm , ertesi gün

Hürmüz’ü nesinde ziy retile R ’ife’ye ar üsn eyledi i ed dden

bilba  onuñla bir gice hem bezm-i ülfet eyledi i ta dirde büyük fed rl da

bulunaca  söylemi , Hürmüz m R ’ife’nüñ Bekri Mu afa ile olan

mu velesini dermiy n iderek onuñla görü menüñ im ans zl  ileri sürmü  ise

de Çelebi büyükçe bir hediye ile m ba  i na a muvaffa (s.24) old ndan

’ife’ye keyfiyet aç lm , yed yeñi misafirleriyle bulund rada dostu gelecek

olur ise teyzesine gitdi i aber virilerek avulma ar yla R ’ife ve Çelebi’nüñ o

gice beraber almalar na muv fa at idilmi .
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onca Çelebi meclis-i ay  ü n uñ a  içün ne ibesine bir aç altun

virerek a amdan oñra avdet itmek üzere azimetle gice s at yar m raddelerinde

gelerek e lence ba lam .

Di er arafdan Bekri Mu afa meyh nede afay  iyice tütsüledikden oñra

dostunuñ nezdine gitmek fikriyle al ub do ruca Hürmüz’üñ nesine gelmi  ve

deti vechile kö e ba nda bir na ra-i’ mest ne  atma  müte kib apuy  üç def a

iddetle urm . Bu i ret-i ma adan Bekri Mu afa’nuñ geldi ini añlayan

Hürmüz d çar-  tel  olara apuya mu  ve mis firi ürmetle bi-l-isti l alt

atdaki odaya alm  ve dimi  ki:

– Afv idersiñüz A a azretleri bugün sizüñ te f idece iñizi üm d itmeyen

’ife asta bul nan teyzesini ziy rete gitdi. imdi burada de ildür. za

ba may ñuz.

Bekri Hürmüz’üñ bu plan  tela   itmeyecek bir sebeb old ndan

hiçbir be’s olmad  söylemi , biraz diñleñdikden oñra giderüm diyerek oturm .

Bu esn da yu ar  k tda onca Çelebi ile hem bezm-i vi l olan R ’ife her

dürlü i tiya a ri’ yeten mis firini anepenüñ alt na du dan oñra o a apus

da ar as ndan sürgüleyerek Mu afa’nuñ gitmesini ab rs zl kla bekleme e

ba lam . Fa laca retüñ, oraya gelinceye adar at  itdi i epeyce mes fenüñ

l eyledi i re vet ve yor unlu  ile Bekri Mu afa biraz soñra fikrini

de direrek dimi  ki:

(s.25) – Hürmüz m biraz yor unum. Gice bu va it t ad r’gaya adar

avdetde bir ma  göremiyorum. R ’ife burada de il ise o as  burada ya!  Ben bu

gice orada yatar ve aba  i ime giderüm.

Bekri’nüñ bu ar ndan ran ad n her ne retle olur ise olsun  onu

oradan avma  i tiy nda bulund ndan dimi :

– Pek al   olur faka  R ’ife gider iken o as  kilidleyüb ana tar  beraber

götürdü.

– Ne ar  var!  Ben apuy  omuzla açarum!  Yar n aba leyin bir çilingir

getirir yapd rurs ñuz.

– O da olur. Anca  kendisi olmad rada o as na girildi ine ar lur. Sizüñ

açd ñuz  bilmeyerek bizüm rd muz ann ider m demki burada alma
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istiyorsuñuz, di er bir o ada me el as be’nüñ o as nda yat ñuz. Hem de yaln z

alm  olmazs ñuz.

– ay r!  ay r!  Her lde R ’ife’nüñ o as nda yataca um. Yar n kendi

gelinceye adar da beklerüm. Sizden übheye bir ma al almaz.

Mu afa’nuñ bu  üzerine Hürmüz bir ç re-i sel met arama da iken

Bekri al ar yu ar  ç ar. Hürmüz’üñ ric  ve na ehemmiyet vermeyerek

dostunuñ  o a apus  öñüne geldi. Ma m old  vechile apu içeriden sürgülü

old ndan apuy uvvetle omuzlayara  sürgüleri rub apuy  açd .

aya girince ar us na bu gibi ad nlara ma  bir tarzda ah aha

al vererek R ’ife ç  ve hem n dostunuñ uca na at lara  lat feye ba lad .

(s.26) Bekri: – ( ayretle) Vay!  Sen burada m suñ?

– Evet buradayum.

– O lde Hürmüz an m baña ne içün yalan söyledi?

– Onuñ hiç kaba ati yo . Ben ma  yapd rdum. Oña ric  ederek böyle

söylemi düm. Ma adum sizi tecrübe idi. Burada di er çengiler var. Benüm

bulunmad um rada onlardan biriyle alub almayaca nuz  añlama

isteyordum.

– Tu af fikir!  Hiç ben senden ba as nda al r  m yum!

– imdi  tamam yla em n oldum. Buyuruñ oturuñuz.

’ifenüñ bil tereddüd söyledi i bu yalanlara inanan Bekri Mu afa

anepenüñ üzerine oturub R ’ifeyi yan na ald  konu ma a ba lad lar bu rada

anepenüñ alt nda bulunan ve or usundan titremekde olan Çelebi, Bekri’nüñ o

giceyi orada geçirece ini, aba a adar bekleme e mecb r alaca  dü ünüyor,

bu bel dan sel metle urtulur ise bir daha böyle dol ba dü meme e yem n ediyord

’ife, di er bir erkek ile mün sebeti old  añlad  zaman Bekri’nüñ ne

yapaca  añlama  ma ad yla ormu :

– E er beni burada bir erkek ile bulsa idün ne yaparduñ?

– O  er fi utd m gibi pencereden atar ve addini böylece bildirirdüm.

anepenüñ alt ndaki onca Çelebi Bekri Mu afa’nuñ bu cev  i idince pek ziy de

or  ve kendisini ab  idemeyerek alvar  doldurm  old ndan biraz sonra

odada müdhi  fen  bir u l olm , buña ma  viremeyen Bekri ordu:
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– R ’ife!  Burada fen  bir u var. Abdest ne usu gibi bir ey. Bu ne

oluyor?

(s.27) – (Tela la) Bilemem!  Belki abdest nenüñ apus  aç alm  da

oradan geliyor.

– Abdest ne ile buranuñ aras  epeyce uza , hem de apu apal : B

biraz evvel böyle bir u yo du.

’ife bi abi  bu su’ le bir cev b vermeyerek alad ndan (Bekri) aya a

al ub oday  arama a ba lam , her araf , olab içini gözden geçirdikden oñra

anapenüñ alt na ba nca orada titremekde bulunan onca Çelebi’yi görmü ,

ya as ndan utara  meydana ç arub ar us na urd rm  iki ad m giri çekilerek ölü

gibi ab ar  olan az n yapra  gibi titreyen Çelebi’yi ba dan aya a bir süzdükden

oñra ar ada urma da olan kad na dönmü , fev de iddet ve iddet

gösterece i ann olunur iken il f-  me’m l ac  bir tebessüm ile:

– Alça ad n!  Bir u erife ba  bir de baña ba oñra da u tenezzülünü

dü ün.

Diyerek o adan ç ub gider. R ’ife Bekri’nüñ bu mu mele-i ta riyesi

üzerine yapd  i e oñ derece n dim ve ma b olara  dostunuñ ar as ndan ar

ve aya lar na apanarak ric  ve niyaz ider ise de onu avdet itdirmek mümkün

olamaz.

Bekri bu vaka dan oñra R ’ife ile bir daha görü mez att  onuñ bulunaca

dü ünlere da vet idilse bile gitmez.

80. ÇENG  RA FE LE

Bekri Mustafa bir dü üne davet edilir. O zamanlarda dü ünlerde çengi

tak mlar n çal p insanlar  e lendirmeleri ve dans etmekleri âdettir. Bundan dolay

sözü edilen dü üne de en me hur Çengi Hürmüz’ün tak  ça r. Bu tak n en

nadide güzeli de Alt nba  Raife denilen kad nd r. Bu kad  dans ederken gören

Bekri Mustafa onunla ili ki kurmaya karar verir. Ertesi gün Hürmüz’ün evine

giderek durumu anlat r. Bu gibi kad nlara mahsus ruh hâlinin de etkisiyle Raife

Bekri Mustafa’n n öhretine tutulur. Dü ünlerden ba ka e lencede bulunmamak,

di er bir erkek ile ili ki kurmamak art yla Bekri’nin dostu olmay  kabul eder.
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Bu gibi aç k me repli en ve ne eli kad nlar ile dost olanlar n haftada bir

veya iki gece belirli zamanlarda gelip di er günler kad  serbest b rakmalar

âdettir. Ala Bekri Mustafa Raife’yi himayesi alt na almak istedi inden böyle bir

gün ve gece belirlemez, istedi i zaman gelmek için de k n geçimini üstlenmeye

söz verir. Raife’nin de eskisi gibi Hürmüz’ün evinde ikametine izin verir.

Bekri Mustafa bazen üç be  gece birbiri üstüne ziyaret eder. Bazen de

haftalarca semtine u ramaz. Böylece bir sene geçer. Ne Bekri Raife’yi ne de Raife

Bekri’yi incitmez.

O zaman n mirasyedilerinden olan kibar yarat , zay f bünyesi zevk ü sefa

lemlerine dü künlü ü sebebiyle kendisine “Gonca Çelebi” denilen Ahmet Efendi

bir dü ünde Raife’yi görür. Ona â k olur. Onunla ili ki kurmay  ister ve tak m ba

Hürmüz Han m’a durumu açar. Ertesi gün Hürmüz’ün evini ziyaret eder. Raife’ye

kar  olan a ndan söz ederek onunla bir gece dost meclisinde bulunursa büyük

fedakârl kta bulunaca  söyler. Hürmüz Han m Raife’nin Bekri Mustafa ile olan

anla mas  ileri sürerek onunla görü menin imkans z oldu unu söyler. Ama Çelebi

büyükçe bir hediye ile tak m ba  ikna eder. (s.24) Raife’ye durum aç r. ayet

yeni misafirleriyle bulundu u s rada dostu gelecek olursa Raife’nin teyzesine gitti i

söylenerek Bekri’nin gönderilmesine karar verilir. Böylece Raife ve Çelebi’nin o

gece beraber kalmalar na ortam haz rlan r.

Gonca Çelebi e lence meclisinin haz rl  için ev sahibesine bir kaç alt n

verir ve ak amdan sonra dönmek üzere gider. Gece saat yar m s ralar nda gelir,

lence ba lar.

Di er taraftan Bekri Mustafa meyhanede kafay  iyice tütsüledikten sonra

dostunun yan na gitmek dü üncesiyle kalk p do ruca Hürmüz’ün evine gelir. Âdeti

üzere kö e ba nda bir sarho  naras  atar ve kap  üç defa iddetle çalar. Bu özel

aretten Bekri Mustafa’n n geldi ini anlayan Hürmüz tela lanarak kap ya ko ar.

Misafiri hürmetle kar lar, alt kattaki odaya al r ve der ki:

–Affedersiniz A a Hazretleri bugün sizin te rif edece inizi ümit etmeyen

Raife hastalanan teyzesini ziyarete gitti. imdi burada de ildir. Kusurumuza

bakmay z.



474

Bekri, Hürmüz’ün bu plan  anlamad ndan hiçbir fenal k olmad

söyler, biraz dinledikten sonra giderim diyerek oturur.

Bu s rada yukar  katta Gonca Çelebi ile vuslat meclisinde olan Raife her

türlü tedari i dü ünür. Misafirini kanepenin alt na soktuktan sonra oda kap  da

arkas ndan sürgüler. Mustafa’n n gitmesini sab rs zl kla beklemeye ba lar ve kat

etti i yolun sebep oldu u rehavet ve yorgunluk ile Bekri Mustafa biraz sonra fikrini

de tirir. Der ki:

(s.25) – Hürmüz Han m biraz yorgunum. Gece bu vakit t  Kad rga’ya kadar

dönmekte bir anlam göremiyorum. Raife burada de ilse odas  burada ya!  Ben bu

gece orada yatar ve sabah i ime giderim.

Bekri’nin bu karar na ran kad n her ne olursa olsun onu oradan savmas

gerekti inden der ki:

– Pekala olur. Fakat Raife giderken odas  kilitleyip anahtar  yan nda

götürdü.

– Ne zarar  var!  Ben kap  omuzla açar m!  Yar n sabahleyin bir çilingir

getirir yapt rs z.

– O da olur. Ancak kendisi yokken odas na girilmesine dar r. Sizin

açt  bilmeyerek bizim k rd  zanneder. Mademki burada kalmak

istiyorsunuz, di er bir odada mesela Hasibe’nin odas nda yat z. Hem de yaln z

kalm  olmazs z.

– Hay r!  Hay r!  Herhâlde Raife’nin odas nda yataca m. Yar n kendi

gelinceye kadar da beklerim. Böylece de sizden üphelenmez.

Mustafa’n n bu srar  üzerine Hürmüz sa lam bir çare ararken Bekri kalkar,

yukar  ç kar. Hürmüz’ün rica ve srar na önem vermeyerek dostunun oda kap

önüne gelir. Bilindi i gibi kap  içeriden sürgülü oldu u için kap  kuvvetle

omuzlar ve sürgüleri k p kap  açar.

Odaya girince kar na bu gibi kad nlara has bir kahkaha ile Raife ç kar ve

hemen dostunun kuca na at larak latifeye ba lar. Bekri:

Bekri: (s.26) – (Hayretle) Vay!  Sen burada m n?

– Evet buraday m.

– O hâlde Hürmüz Han m bana niçin yalan söyledi?
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– Onun hiç kabahati yok. Ben mahsus yapt rd m. Ona rica ederek böyle

söylemi tim. Amac m sizi tecrübe idi. Burada di er çengiler var. Benim

bulunmad m s rada onlardan biriyle kal p kalmayaca  anlamak istiyordum.

– Tuhaf fikir! Hiç ben senden ba kas nda kal r m m!

– imdi  tamam yla emin oldum. Buyurun oturunuz.

Raife’nin tereddütle söyledi i bu yalanlara inanan Bekri Mustafa kanepenin

üzerine oturur. Raife’yi yan na al r, konu ma a ba larlar. Bu s rada kanepenin

alt nda bulunan ve korkusundan titremekte olan Çelebi, Bekri’nin o geceyi orada

geçirece ini, sabaha kadar beklemeye mecbur kalaca  dü ünür. Bu beladan

selametle kurtulursa bir daha böyle oyunlar oynamayaca na yemin eder. Raife,

ba ka bir erkek ile ili kisi oldu unu anlad  zaman Bekri’nin ne yapaca

anlamak için sorar:

– E er beni burada bir erkek ile bulsayd n ne yapard n?

– O herifi tuttu um gibi pencereden atar ve haddini böylece bildirirdim.

          Kanepenin alt ndaki Gonca Çelebi Bekri Mustafa’n n bu cevab  i itince

pek fazla korkar ve kendisini zapt edemeyerek alvar  doldurur. Biraz sonra

odada çok fena bir koku yay r. Buna anlam veremeyen Bekri sorar:

– Raife!  Burada fena bir koku var. Abdesthane kokusu gibi bir ey. Bu ne

oluyor?

(s.27) – (Tela la) Bilemem!  Belki abdesthanenin kap  aç k kalm  da

oradan geliyordur.

– Abdesthane ile buran n aras  epeyce uzak, hem de kap  kapal . Biraz önce

böyle bir koku yoktu.

Raife, bu soruya bir cevap vermez r. Bekri de aya a kalk p oday

aramaya ba lar. Her taraf , dolap içini gözden geçirdikten sonra kanepenin alt na

bak nca orada titremekte olan Gonca Çelebi’yi görür. Yakas ndan tutarak ç kar p

kar na durdurur. ki ad m geri çekilerek ölü gibi sapsar  olan, hazan yapra  gibi

titreyen Çelebi’yi ba tan aya a bir süzdükten sonra arkada duran kad na döner. Çok

sinirlenip iddet gösterece i dü ünülürken o umulmad k ac  bir tebessümle:

– Alçak kad n!  Bir u herife bak, bir de bana bak! Sonra da u alçakl

dü ün, diyerek odadan ç p gider. Raife Bekri’nin bu hakaretli davran  üzerine
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yapt  i ten pi man olur. Utanarak dostunun arkas ndan ko ar ve ayaklar na

kapan r. Rica edip yalvar r. Ama onu döndürmek mümkün olmaz.

Bekri bu olaydan sonra Raife ile bir daha görü mez. Hatta onun bulunaca

dü ünlere davet edilse bile gitmez.
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81. OCA EFEND NÜÑ EMR

Bekri Mu afa bekrili e henüz yeñi ba lad rada giceleri nesine gelir

iken kö e ba nda, apunuñ öñünde na ra atma  i tiy nda (s.28) imi . M -

ileyh her gice defa tla tekerrür iden bu na ra-i mest neleri o zam nuñ eñ iddetli

müte blar ndan bulunan ma alle imam  ile ma allenüñ i tiyarlar ndan bir aç

tuñ c ndan bir gün c mi -i er f itti ndaki imam o as nda

oplanara  Bekri Mu afa’y  bekci ile celb ve da vet iderler.

Bu da vet neden ne ’et eyledi ini bi abi  añlamayan Bekri mam

Efendi’nüñ nezdine az met ider. O  zam nlarda ma allelerde im m ve mu tar

det  o ma allenüñ kimi ve hibi gibi oldu lar ndan mam Efendi kem l-i

ametle Mu afa’ya tenb t-i tiyede bulunur:

– Mu afa A a senüñ bu sar lu uñ art  bütün ma alle al  b r itdi.

Bundan ba a seni c mi -i er fde h ç gören yo , isl ml  böyle olmaz. Bugünden

tib ren art  sar  olub na  atmayacaksuñ her a m ve yatsu namazlar nda

cem ate geleceksün yo sa seni bu ma allede i met itdirmeyiz añladuñ m ?  dir.

Bir de Bekri o zamanlarda henüz i tih r itmemi  kimseyi an maz

binaen aleyh sözünü geçiremez mdan old  cihetle m Efendi’nüñ emrine

in yaddan ba a bir ey yapamaz ve ertesi gün tamam yla ay k old  h lde a am

ve yatsu namazlar na gelir.

mam Efendi Mustafa’n n retten fari  olara  her a am namaza devam

görerek memn n olur. Bekri ise di er araftan mam Efendi’nün tehd dine kar  bir

çare-i ala  bulma  için arf-  fikir etme e ba lar. Bu h l dört be  gün kadar devam

ider. Bir gün a am üzeri um apu’dan geçerek sür atle nesine gider iken

ar ada lar ndan birine te adüf itmekle  be ten oñra ref  mey nede bir ade

atma  teklif eyler. Bekri (s.29) buña evvel emirde ra  olmaz. Ar ada nun rar

üzerine yalñ z bir ade  olma art yla mey neye girerler. Bir iki, iki üç, üç be

olur. afalar tamamiyle tütsülenir. Ak am e an nun  gören Mu afa hiç olmaz

ise namaza yeti mek için aceleyle al ar ve bal nun atd  iri sta ozu da at n

alara  zenbile oydu dan oñra sür atle Küçük Aya ofya yolunu utar. Tam e an
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unur iken o da c iden içeri girer. Zenbili aya ab lar yla önüne oyarak mam

Efendi’nüñ tam ar as nda namaza urur.

Far uñ ikinci rek atini lma da oldu lar rada zenbilün içindeki sta oz

ra at durmayara ldan r, nihayet zenbili devirerek ar  ç ar mam

Efendi’nüñ önüne do ru yürüme e ba lar, bunu gören mam o zamana adar

sta oz görmemi  old  cihetle birdenbire d r avf ü ayret olara  o uma da

old amm-  s r. Namazda old  da unudarak Bekri’nüñ i idece i

derecede yüksek sesle kendi kendine söylenme e ba lar:

– Acaba bu nedür?  Belki bir örümcek!  Fa at bu kadar büyü ü de olur

mu?  üphesiz örümceklerin babas  olacak!

mam Efendi’nüñ namaz  unudarak böyle söylenmesini duyan Bekri Mustafa

sai -i’ sekr ile ayanamayara sta ozu utup tekrar zenbile oyar ve der ki:

– Mera  itme mam Efendi; o örümcek babas  de il. Oña sta oz dirler.

Bunuñ üzerine art iddeti addini a an m sür‘atle giri dönerek Bekri

Mu afa’ya ba r:

– Seni gidi habi  seni!  C i-i erife hem arh  gelir hem de böyle ale’l-

ac ib eyler getirirsüñ!  Haydi def ol uradan!  Seni bir daha burada görmeyeyim.

Bekri Mu afa der l zenbili omuzlay nca ara apudan ç ar ve bu

va adan pek memn n olur.

81. HOCA EFEND ’N N EMR

Bekri Mustafa’n n bekrili e henüz yeni ba lad  s ralard r. Geceleri evine

gelirken kö e ba nda ve kap n önünde nara atmay  âdet edinir (s.28). Yukar da

geceleri defalarca tekrar eden bu sarho  naralar  o zaman n en ileri gelenlerinden

olan mahalle imam  ile mahallenin ihtiyarlar ndan bir kaç ki inin can  s kar. Bir

gün cami yan ndaki imam odas nda toplanarak Bekri Mustafa’y  bekçi ile ça rlar.

Bu davetin neden yap ld  anlamayan Bekri, mam Efendi’nin yan na

gider. O zamanlarda mahallelerde imam ve muhtar âdeta o mahallenin hâkimi ve

sahibi gibidirler. Bu nedenle mam Efendi çok çal ml  ve kurumlu bir ekilde

Mustafa’ya gelecek için tembihlerde bulunur:
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– Mustafa A a senin bu sarho lu un art k bütün mahalle halk  rahats z etti.

Bundan ba ka seni camide hiç gören yok. slaml k böyle olmaz. Bugünden itibaren

art k sarho  olup nara atmayacaks n. Her ak am ve yats  namazlar nda cemaatle

geleceksin. Yoksa seni bu mahallede ikamet ettirmeyiz, anlad n m ?  der.

Bir de Bekri o zamanlarda henüz ünlü olmam r. Kimseyi tan maz. Bu

nedenle sözünü geçiremez tak mdan oldu u için mam Efendi’nin emrine boyun

mekten ba ka bir ey yapamaz. Ertesi gün tamam yla ay k oldu u h lde ak am

ve yats  namazlar na gelir.

mam Efendi Mustafa’n n içkiden vazgeçip ak am namaza devam

etmesinden memnun olur. Bekri ise di er taraftan mam Efendi’nin tehdidine kar

bir kurtulu  çaresi bulmak için dü ünmeye ba lar. Bu h l dört be  gün kadar devam

eder. Bir gün ak amüzeri Kumkap ’dan geçerek süratle evine giderken

arkada lar ndan birine tesadüf eder. Ho  be ten sonra arkada  meyhanede bir

kadeh atmay  teklif eder. Bekri (s.29) buna önce raz  olmaz. Arkada n srar

üzerine yaln z bir kadeh atmak art yla meyhaneye girerler. Bir iki, iki üç, üç be

olur. Kafalar tamam yla sarho  olur. Ak am ezan n yakla  gören Mustafa

hiç olmazsa namaza yeti mek için aceleyle kalkar. Bal kç n satt  iri stakozu da

sat n al p zenbile koyar. Sonra süratle Küçük Ayasofya yolunu tutar. Tam ezan

okunurken o da camiden içeri girer. Zenbili ayakkab lar yla önüne koyarak mam

Efendi’nin tam arkas nda namaza durur.

Farz n ikinci rekat  k larlarken zenbilin içindeki stakoz rahat durmayarak

ldan r. Sonunda zenbili devirerek d ar  ç kar. mam Efendi’nin önüne do ru

yürümeye ba lar. Bunu gören mam, o zamana kadar hiç stakoz görmemi tir.

Birdenbire p korkarak okumakta oldu u zamm  (ek) sureyi r. Namaz da

oldu unu da unutarak Bekri’nin i itece i kadar yüksek sesle kendi kendine

söylenmeye ba lar:

–Acaba bu nedir?  Belki bir örümcek!  Fakat bu kadar büyü ü de olur mu?

üphesiz örümceklerin babas  olacak!

Bekri, mam Efendi’nin namaz  unutarak böyle söylenmesini duyar.

Sarho lu un da etkisiyle ile dayanamayarak stakozu tutup tekrar zenbile koyar ve

der ki:
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– Merak etme mam Efendi; O örümcek babas  de il. Ona stakoz derler.

Bunun üzerine çok sinirlenen mam süratle geri dönerek Bekri Mustafa’ya

ba r:

– Seni gidi habis seni!  Camii erife hem sarho  gelir hem de böyle tuhaf

eyler getirirsin!  Haydi defol uradan!  Seni bir daha burada görmeyeyim.

Bekri Mustafa, hemen zenbili omuzlay p ko arak kap dan ç kar ve bu

olaydan pek memnun olur.
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82. OR ARUM YOL OLUR

Bo az içinde i met iden bir ar ada  Bekri Mu afa ile üç ref  bir yaz

günü a am  meht b af  içün da vet ider. Mis firler stanbul’dan bir ay a

binerek da vetli oldu lar  yal ya az met ve ba çede bir müddet istira at ile ay  ü

dan oñra bir ay a binerek meht b af  içün deñizde ola an yüzlerce

mer kib-i ba riye aras na ar lar ve geç va te adar e lenmi ler.

Herkesle ber ber bunlar da avdet iderek yal nuñ eñ geni  bir o as nda i r

olunan yata larda uzanm lar. Yal  eski bir bin  old  cihetle birço  farelere me’v

bulund ndan mumlar söndürülüb ses ve ed  kesilince dört aya  z ireler

meydana ç , o alarda cirid oynama a ba lam lar.

Bunlaruñ avan aras nda ve o alara yapdu lar  pat rd  mis firleri bir müddet

uyan  b ra  ve nih yet yor unlu  te’siriyle uy uya alm  idiler. Bir müddet

oñra Bekri Mu afa bir na ra atara  yata dan f rlam  ve ba rub ça rma a

ba lam  old ndan di erleri uy udan uyanub ne var diye orm lar.

Biri – Aman Mu afa A a ne olduñ?  Seni bir y lan veya reb mi ?

Di eri – Yo sa yan n m  var?

Üçüncüsü – Yo sa feña bir rü’y  m  gördüñ?

Bekri – (Ba rub ça rmakda dev mla) ay r!  ay r!  Ne y lan ,

yan n var ne de rü’y  gördüm. Ba ma gelen fel ket büyükdür.

(s.31) – Aman ne old !  Çabu  söyleyiñüz.

– Yat yordum. Henüz uy uya alm  idüm bu mel n farelerden biri

üzerümden, t  burnumuñ dibinden b klar muñ üstünden geçmesün mi?

– Ay!  oñra?

– oñras  var m  ya?  te fel ket bu!

– Fa  ar ada  sen ç ld rduñ m ?  Bir fare geçmek ile ne olur?  Seni

rmad  ya?

– Evet  rmad . Bir fare geçmekle bir ey de olmaz yaln z yol olur diye

or arum. Bugün fare geçer yar n ba as  atlar. oñra ba  al nmaz olur. Bekrinüñ

cev  üzerine ar ada lar   oña  virürler. Ve tel da  old  tesl m iderler.
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82. KORKARIM YOL OLUR

Bo az içinde ikamet eden bir arkada  Bekri Mustafa ile üç arkada  bir

yaz günü ak am  mehtap sefas  için davet eder. Misafirler stanbul’dan bir kay a

binerek davetli olduklar  yal ya gider. Bahçede bir süre dinlenip e lenceden sonra

bir kay a binerler. Mehtap sefas  için denizde dola an yüzlerce deniz araçlar

aras na kar rlar ve geç vakte kadar e lenirler.

Herkesle beraber bunlar da dönerler. Yal n en geni  bir odas nda haz r olan

yataklarda uzan rlar. Yal  eski bir bina oldu u için birçok fare buray  mesken

edindi i için mumlar söndürülüp ses ve seda kesilince dört ayakl  ziyaretçiler

meydana ç kar. Odalarda cirit oynamaya ba larlar.

Bunlar n tavan aras nda ve odalarda yapt klar  pat rt  misafirleri bir müddet

uyan k b rak r. Misafirler sonunda yorgunlu un da etkisiyle uykuya dalarlar. Bir

süre sonra Bekri Mustafa bir nara atarak yataktan f rlar. Ba p ça rma a ba lar.

Di erleri de uyan p ne var diye sorarlar.

Biri – Aman Mustafa A a ne oldun?  Seni bir y lan veya akrep mi soktu?

Di eri – Yoksa yang n m  var?

Üçüncüsü – Yoksa fena bir rüya m  gördün?

Bekri – (Ba p ça rmaya devam eder) Hay r! Hay r! Ne y lan soktu, ne

yang n var ne de rüya gördüm. Ba ma gelen felaket büyüktür.

(s.31) – Aman ne oldu!  Çabuk söyleyiniz.

– Yat yordum. Henüz uykuya dalm m. Bu melun farelerden biri

üzerimden, t  burnumun dibinden b klar n üstünden geçmesin mi?

– Ay!  Sonra?

– Sonras  var m  ya?  te felaket bu!

– Fakat arkada  sen ç ld rd n m ?  Bir fare geçmesiyle ne olur?  Seni

rmad  ya?

– Evet rmad . Bir fare geçmekle bir ey de olmaz. Yaln z yol olur diye

korkar m. Bugün fare geçer yar n ba kas  atlar. Sonra ba  al nmaz olur. Bekri’nin

cevab  üzerine arkada lar  ona hak verirler. Ve tela ta hakl  oldu unu tasdiklerler.
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83. BEKR  MU AFA RÜ’Y  GÖRÜYOR

Bekri Mu afa bir gice rü’y nda kendisini yüksek bir min renüñ tepesinde

mev  bir tepsi içinde ç rç plak bir alde görür. Bu lden fevk al de or ara

dü memek üzere hiç ldanmama a ve bir  vuku unda utunabilecek bir yer

ara rma a ba lar.

O rada uza dan bir anad gürüldisi i idir. Bu sesüñ geldi i arafa ba nca

cis m bir uñ kendisine ru sür atle uçub geldi ini görünce oñ derece or ar.

Aman bu  baña hüc m iderse veya d yan mdan geçer iken anad  baña

do unursa, belki de sür atle uçu undan l olan rüz r tepsinüñ mevazinesini

l idüp  beni teker meker a ya yuvarlarsa diye dü ünüyor. Gitdikce bir sür at

(s.32) bir aya ile te arrüb iden  tam yan ndan mür r itmek üzere iken Bekri

gözlerini apar.

Bir da a sonra iddetli bir ar nd  ile üzerinde o urd  tepsi mevazenesi

ga’ib iderek yuvarlanma a Mu afa da a ya ru  inme e ba lar. Bu e da

or us ndan büyü ünü de küçü ünü de alvara aç rur. Hav dan sü  iden bir

cisim c mideki minarenüñ dibine dü dü ü anda gözlerini açar ve yata  telvi  itmi

old  añlar va anuñ bir rü’y dan ib ret old  görünce memn n olur ise de

zevcesine ar  ma b olaca  dü ünerek kendisine bir ç re-i sel met tefekkür

itme e ba lar ve nih yet bunu da bulur.

Bu va a Bekri Mu afa’nuñ izdiv  haftas nda old  cihetle zevcesiyle

henüz yüz göz olmam  bulund ndan aba ati ta r lüz na i tiyac görür

ten aba  olm  ve ad n biraz evvel yata dan al  old ndan Bekri yata uñ

içinde o urara  familyas  ça r ve der ki:

– an m çabu  ba  örterek bizüm ma alle im  efendi ile mu tarlar

ve bekciyi ve om u Mu ammed Efendiyi buraya ça ñuz yet mühim bir

mesele içün imdi bekleyorum.

– ad n ale’l- ab  ma alle-i hey’et i tiy riyesinüñ da vetinde bir sebeb-i

mühim old iss ider  ise de henüz yeni gelin bulunmas ndan olay  su’ le

ces ret idemeyerek gidüb imam ve mu tarlar  ve om u ile bekciyi ça rur.

Cümlesi gelüb Bekri’nüñ o as nda e -i mev  iderler ve mam Efendi

söze ba layarak: (s.33)
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– ayrola Mu afa A a, bize mühim bir ey mi söyleceksiñüz?

– Evet mam Efendi, ayet müdhi  ve mühim bir rü’y  gördüm on ik ye

ile ta r itmeñüzi ric  idece üm.

– ay rdur in llah!  Rabbi yessir vel  tü assir..

Bunuñ üzerine Bekri gördü ü rü’y , na l su  itdi ini bir taf l na l ve

ik yeden oñra orar:

– Ey m Efendi sen benüm yirümde olsa idüñ ne yaparduñ.

– aten Mu afa A a pek müdhi  insan or us ndan hel  olma  bile

mu temeldür. Ben be-heme-hâl donumu dold rdum.

– (Hey’et-i i tiy riyeye it ben) Siz ne yapard ñuz?

– Biz de mam Efendi’nüñ didi ini yapardu .

– (Geni  bir nefes alub) O lde ben de ma rum.

diyerek yata ndan al ar. Bu aba atde ma ereti i t ider. Vak ay

zevcesinden ba a im m ve mu tarlarla bekciye de gösterdi inden ma allede

keyfiyyet yi a olur.

m üzeri Bekri nesine avdet ider iken bütün çocu lar gülerek

(min reden dü ersem donuma yaparum) diyerek e lendiklerini görmekle mecb ren

irtesi gün na l-i ne ile vak anuñ unud lmas  te’m n eyler.

83. BEKR  MUSTAFA RÜYA GÖRÜYOR

Bekri Mustafa bir gece rüyas nda kendisini yüksek bir minarenin tepesinde

güzel bir tepsi içinde ç lç plak bir hâlde görür. Bu hâlden fevkalade korkarak

dü memek için hiç k ldamaz. Bir dü me kazas nda tutunabilecek bir yer

ara rmaya ba lar.

O s rada uzaktan bir kanat gürültüsü i itir. Bu sesin geldi i tarafa bak nca bir

ku un kendisine do ru h zla uçup geldi ini görür. Son derece korkar. Aman bu ku

bana hücum ederse veyahut yan mdan geçerken kanad  bana dokunursa, belki de

zla uçu undan meydana gelen rüzgar tepsinin dengesini bozup beni teker meker

ya yuvarlarsa diye dü ünür. Gittikçe bir sürat (s.32) bir kaya ile yakla an ku

tam yan ndan geçmek üzereyken Bekri gözlerini kapar.
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Bir dakika sonra iddetli bir sars nt  ile üzerinde oturdu u tepsi dengesi

kaybederek yuvarlanmaya, Mustafa da a ya do ru inmeye ba lar. Bu s rada

korkusundan büyü ünü de küçü ünü de alvara kaç r. Havadan dü en bir cisim

camideki minarenin dibine dü tü ü anda gözlerini açar. Yata slatm  oldu unu

anlar. Olay n bir rüyadan ibaret oldu unu görünce memnun olur. Ne var ki

han na kar  mahcup olaca  dü ünerek kendisine bir kurtulu  çaresi

dü ünmeye ba lar. Sonunda bunu da bulur.

Bu olay Bekri Mustafa’n n evlenme haftas nda oldu u için han yla henüz

yüz göz olmad ndan kabahatini giderme ihtiyac  duyar. Zaten sabah olmu  ve

kad n biraz önce yataktan kalkm r. Bekri yata n içinde oturarak kar  ça r

ve der ki:

– Han m çabuk ba  örterek bizim mahalle imam  efendi ile muhtarlar ,

bekçiyi ve kom u Muhammed Efendi’yi buraya ça z. Gayet mühim bir mesele

için imdi bekliyorum.

Kad n sabah mahalle ihtiyar heyetini ça rmada önemli bir sebep oldu unu

anlarsa da henüz yeni gelin oldu u için sormaya cesaret edemez. Gidip imamla

muhtarlar  ve kom uyla bekçiyi ça r.

Hepsi gelip Bekri’nin odas nda yer al rlar. mam Efendi söze ba lar:

(s.33)

– Hayrola Mustafa A a, bize mühim bir ey mi söyleyeceksiniz?

– Evet mam Efendi, gayet müthi  ve mühim bir rüya gördüm. Onu

anlataca m. Yorumlaman  rica edece im.

– Hay rd r in allah!  Rabbi yessir vela tüassir..

Bunun üzerine Bekri gördü ü rüyay , nas l dü tü ünü bir defa iyice

anlatt ktan sonra sorar:

– Ey mam Efendi sen benim yerimde olsayd n ne yapard n?

– Hakikaten Mustafa A a pek fena. nsan korkusundan yok olmas  bile

muhtemeldir. Ben herhalde donumu doldururdum.

– ( htiyar heyetine hitaben) Siz ne yapard z?

– Biz de mam Efendi’nin dedi ini yapard k.

– (Geni  bir nefes al p) O hâlde ben de suçlu de ilim.
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Diyerek yata ndan kalkar. Bu kabahatin sebebini mazereti ispat eder. Olay

kar ndan ba ka imam ve muhtarlarla bekçiye de anlatt ndan mahallede bu konu

duyulur.

Ak amüzeri Bekri evine dönerken bütün çocuklar n gülerek (Minareden

dü ersem donuma yapar m) diyerek e lendiklerini görünce mecburen ertesi gün

evini de tirmek zorunda kal r. Böylece olay n unutulmas  temin eder.
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84. BEN DE PE N V YORUM

Bekri Mu afa, bir gün ö le ile ikindi aras nda ul an Bayezid Camii

öñünden geçerken içeri girmek fikrine dü erek orta apudan girmi , her araf

ola dan oñra mi buñ yan na gelmi , orada (s.34) lâ-yen  namaz

lma da olan i tiyarca bir t na ar-  di ati celb eyledi inden bir müddet

tem ya alm .

Namaz lan t uzun uzad ya edâ-y al tdan oñra al ub gitmek üzere

iken Bekri bunuñ yan na te arrüble orm :

– Af idersiñüz Efendi yar m s atden ziy de sizi seyr idiyorum, bir ço

nam z ld ñuz. Ö le nam  de il idi. Çünki ö le nam  o adar uzun olmaz.

Mera  itdüm. Ne nam yor idiñüz.

mâ ileyh Bekri Mu afa’y  di atle süzdükden oñra cev b virmi :

– Evl m geçmi  namazlarum var da onlar  ed  idiyorum.

– Pek al  efendim.

Bekri cevab  virme i müte kib mi ba ru ilerüleyerek nam za urmu

dört rek at oñra sel m virerek tekr r nam za ba lama  üzere avran nca evvelki

nam z lan t yan na ulara :

– Ya siz ne nam yorduñuz?

– Ben de gelecek nam zlar yorum.

Bekrinüñ bu cevab na  olan t ayretle:

– Gelecek nam z nur m ?  Hiç öyle ey mi olur.

– Ac ’ib!  Ne içün olmasun? Sizüñ viresiyeñüzi abul idiyorlar da benüm

pe inümi neden abul itmesün.

Cev  virmi  ve c mi -i er fden gitmi .

84. BEN DE PE N VER YORUM

Bekri Mustafa, bir gün ö le ile ikindi aras nda Sultan Bayezit Camii

önünden geçerken içeri girmeyi dü ünerek orta kap dan girer. Her taraf  dola ktan

sonra mihrab n yan na gelir. Orada (s.34) durmadan namaz k lan olan ihtiyarca bir

ki i dikkatini çeker. Bir süre seyretme e dalar.
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Namaz k lan ki i uzun uzad ya namaz k ld ktan sonra kalk p gidecekken

Bekri bunun yan na yakla arak sorar:

– Affedersiniz Efendi yar m saatten fazla sizi seyrediyorum, birçok namaz

ld z. Ö le namaz  de ildi. Çünkü ö le namaz  o kadar uzun olmaz. Merak

ettim. Ne namaz  k yordunuz?

Ad  geçen ki i Bekri Mustafa’y  dikkatle süzdükten sonra cevap verir:

– Evlad m geçmi  namazlar m var da onlar  eda ediyorum.

– Pekâlâ efendim.

Bekri bu cevab n ard ndan mihraba do ru ilerleyerek namaza durur. Dört

rekat sonra selam verir. Tekrar namaza ba lamak üzere davran nca namaz k lan ki i

yan na sokularak:

– Ya siz ne namaz  k yordunuz?

– Ben de gelecek namazlar  k yorum.

Bekri’nin bu cevab na  olan ki i hayretle:

– Gelecek namaz k r m ?  Hiç öyle ey mi olur?

– Tuhaf! Niçin olmas n? Sizin veresiyenizi kabul ediyorlar da benim

pe inimi neden kabul etmesin.

Cevab  verir ve cami-i eriften gider.
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85. AR MA LE ATMA

Bekri Mu afanuñ ek eriy um apuda dev m eyledi i Gedikli

Mey nenüñ ibi A ob ra  ve ar ba u atar ve mü terilere öyle atarm .

(s.35) Bu le v f olan Bekri A obu bir arafa çekerek:

– A ob biliyorsuñ ki ben seni severüm. Saña fenal  geldi ini istemem.

Fa  sen de kendi eliñle kendine bel  getirmeme e çal . arama ile atma, u

atma, u at lm  içki atma.

Dirmi  ve her def as nda A ob bir daha yapmayaca  va deder ve irtesi

gün yine arama ile atarm . Bu ilek rl na art  bir cez  tertibi l m geldi ini

gören Bekri Mu afa bir gün A obu utub ollar  ar as ndan  ba lad dan

oñra yire yat rm , a na geçirdi i bir oniden yava  yava u oldurma a

ba lam , ta ben bir biñlik adar u içirdikden oñra terk iderek dimi :

– te A op bu def a saña bu adar cez  kif yet ider. Sen al a her gün

biñliklerle u içiriyorsuñ ba alum bir biñlik u içmek na l imi .

ob Bekrinüñ elinden urtulunca  hemen ba çeye arak u olumu

line ifr  idilmi  olan mi desini güç l ile bo altm  ve ikinci def a daha

iddetli bir cez ya çarp laca   dü ünerek o günden i tib ren içkilere u atma

tiy ndan vazgeçmi .

85. HARAMA H LE KATMA

Bekri Mustafa’n n genellikle Kumkap ’da devam etti i Gedikli Meyhane’nin

sahibi Agop rak  ve araba su katar ve mü terilere öyle satar. (s.35) Bu h lden

haberi olan Bekri Agop’u bir tarafa çeker:

– Agop biliyorsun ki ben seni severim. Sana fenal k gelsin istemem. Fakat

sen de kendi elinle kendine bela getirmeye çal . Harama hile katma, su katma, su

kat lm  içki satma.

Der ve her defas nda Agop bir daha yapmayaca  vaat eder. Ertesi gün

yine harama hile katar. Bekri Mustafa bu hilekârl a art k bir ceza vermek

gerekti ini dü ünür. Bir gün Agop’u tutup kollar  arkas ndan s ms  ba lan r.

Sonra yere yat r, a na geçirdi i bir huniden yava  yava  su doldurmaya ba lar.

Yakla k bir binlik kadar su içirdikten sonra der ki:
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– te Agop bu defa sana bu kadar ceza yeterli. Sen halka her gün binliklerle

su içiriyorsun, bakal m bir binlik su içmek nas lm .

Agop, Bekri’nin elinden kurtulunca hemen bahçeye ko arak su dolumu

hâline gelen midesini güç hâl ile bo alt r. kinci defa daha iddetli bir cezaya

çarpt laca  dü ünerek o günden itibaren içkilere su katmak al kanl ndan

vazgeçer.
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86. ABA AT K MDE?

Bekri Mu afa bet, ar f ve ned m olma la ber ber m ina  ve

la f av z old ndan e er dü ünlere ve e lence meclislerine  da vet idilür, herkes

an ñla peyda-y  mün sebeti arzu iderdi.

Bir gün Üsküdarda bir dü üne da vet idiliyor. Kimsenüñ göñlini rmak

istemedi i cihetle Bekri bu da vete ic bet iderek dü üne gider. (s.36) A am ay

ü n dan, ev  ü ef dan oñra yimek yinerek art  yatma  zam  gelir. Mu afa

aya ürmet-i ma a olma  üzere nenüñ eñ müzeyyen o as nda yalñ z bir

yata  yap lur.

Bekri oyunub yata a girer, bir iki s at uyudu dan oñra iddetli bir

buruntu ile uyan r. Yatmazdan evvel abdest anenüñ nerede old  Bekri

ormam  ve ne ibi de gösterme i unutm  old ndan Bekri ne yapaca

rur ve dü ünme e ba lar. Veca  gitdikçe iddet peyd  iderek isti d artma da

old ndan mecb ren o adan ç ara ofadaki apular  birer birer açub mu yeneye

ba lar ise de mea teessüf el  bulamaz. Çünki nenüñ o at nda el  mevc d

de ilmi .

Bekri o aya döner, bu def ada pencereye mür ca atla oradan ba çeye ve

d  so a def cet itme i dü ünür  ise de bunuñ da  mü kil ve att ayr-

mümkin old  bi’lmu yene añlar, bir da a te’hiri mümkin olmayan bir i tiy c

kar us nda al nca gözine onsoluñ üzerindeki apa  sa sunya desti ili ir, ne

olursa olsun diyerek destiyi alub içine  a-y cet eyledikden oñra yirine va

ile yata a  yatar. Yar m s at geçer geçmez di er bir buruntu ile uyan r bu def a

ta arrüze lüz m görmeyerek destiyi alub old r üçüncü bir nöbeti de yine

onsoluñ üzerinde bulunan apa  çini avanoza mür ca atla geçirir ve o rada

ab  da  olur.

Bekri Mu afa o gice ba na gelenleri kimseye añlatma  istemeyerek ve

çbir ey olmam  gibi avranara neden ç arub stanbula avdet ider ve

bundan kimseye ba s itmez.

Keyfiyetden aberd r olmayan ne ibi iki gün oñra; bir lüz m (s.37)

üzerine sa sunya destiyi al nca bo  olmad  a rl ndan añlayara  mera  ile

apa  açar ve der al o ay  feña bir u istil  ider. Bundan bütün bütün  d r
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ayret olan ib-i ne bu i i Bekrinüñ yapd  añlayarak odanuñ her araf

ara rma a ba lar ve nih yet çini avanozuñ da olu old  görür.

Bunlar  temizledikten oñra keyfiyeti a bablar na ik ye ider. Mesele

ula dan ula a Bekri Mu afa’ya adar v l  olunca Bekri bu i de bera’at  itmek

lüz mu görerek al ub Üsküdarda, dü ün ibinüñ nesine gider ve dir ki:

– A birader sizüñ nede abdest ne olmad  baña evvelce  aber virmi

olsa idüñ abi  ben de desti ile avanozu oldurmaz, evvelce tedbirli avranara

def cet idecek bir ab ted rik iderdüm. Bin en aleyh bu aba at tamam yla

size id ve siz mes’ l old zdan keyfiyeti i a itme e lüz m yo .

Bunuñ üzerine Bekri Mu afa dönerek bir daha gice  mis firlikde alma a

mecb r al r  ise eñ evvel el  su’ l idüb ö renme e arar virür.

86. KABAHAT K MDE?

Bekri Mustafa ho  sohbet, zarif ve nedim olmakla beraber musiki inas ve

akalar yla ünlü oldu undan ço unlukla dü ünlere ve e lence meclislerine davet

edilir, herkes onunla ili ki kurmay  arzu eder.

Bir gün Üsküdar’da bir dü üne davet edilir. Kimsenin gönlünü k rmak

istemedi i için Bekri bu davete icabet ederek dü üne gider. (s.36) Ak am

lenceden, zevk ü sefadan sonra yemekler yenir. Art k yatma zaman  gelir.

Mustafa A a’ya gösterilen özel sayg dan dolay  evin en süslü odas nda yaln z bir

yatak yap r.

Bekri soyunup yata a girer, bir iki saat uyuduktan sonra iddetli bir buruntu

ile uyan r. Yatmadan önce abdesthanenin nerede oldu unu Bekri sormam  ve ev

sahibi de göstermeyi unutmu  oldu undan Bekri ne yapaca r ve

dü ünmeye ba lar. A  gittikçe iddetlenerek, kabullenemeyecek derecede

artt ndan mecburen odadan ç karak sofadaki kap lar  birer birer aç p kontrole

ba larsa da maalesef helay  bulamaz. Çünkü evin o kat nda hela yoktur.

Bekri odaya döner, bu defada pencereye yakla arak oradan bahçeye ve yahut

soka a hacet gidermeyi dü ünür. Bunun da zor ve hatta mümkün olmayaca

deneyerek anlar, bir dakika gecikmesi mümkün olmayan bir ihtiyaç kar nda

kal nca gözüne konsolun üzerindeki kapakl  saksunya testi ili ir. Ne olursa olsun
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diyerek testiyi al p içine hacet giderdikten sonra yerine vazo ile yata a yatar. Yar m

saat geçer geçmez di er bir buruntu ile uyan r. Bu defa çekinmeye gerek

görmeyerek testiyi al p doldurur. Üçüncü bir nöbeti de yine konsolun üzerinde

bulunan kapakl  çini kavanoza müracaatla geçirir ve o s rada sabah da olur.

Bekri Mustafa o gece ba na gelenleri kimseye anlatmak istemez. Hiçbir ey

olmam  gibi davranarak evden ç p stanbul’a döner ve bundan kimseye

bahsetmez.

Durumdan haberdar olmayan ev sahibi iki gün sonra laz m olunca (s.37)

saksunya testiyi al nca bo  olmad  a rl ndan anlar. Merakla kapa  açar ve

hemen oday  fena bir koku kaplar. Buna çok ran ev sahibi bu i i Bekri’nin

yapt  anlayarak odan n her taraf  ara rmaya ba lar. Sonunda çini kavanozun

da dolu oldu unu görür.

Bunlar  temizledikten sonra olay  ahbaplar na anlat r. Mesele kulaktan

kula a Bekri Mustafa’ya kadar gelince Bekri bu i te beraat etmeyi gerekli görerek

kalk p Üsküdar’a, dü ün sahibinin evine gider ve der ki:

– A birader sizin evde abdesthane olmad  bana önceden haber vermi

olsayd n tabii ben de testi ile kavanozu doldurmaz, önceden tedbirli davranarak

hacet giderecek bir kap tedarik ederdim. Görüldü ü gibi bu kabahat tamam yla size

ait. Bundan sorumlu oldu unuz için de durumu herkese duyurmaya gerek yoktu,

der ve Bekri Mustafa dönerek bir daha gece misafirlikte kalmaya mecbur kal rsa en

önce helây  sorup ö renmeye karar verir.
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87. DEM R AL A MI ALTIN AL A MI?

Bekri Mu afa bir gün ba  ar ada lar na münferid ya ama dan çekdi i

mü kil  bey n ve  ile art k izdivac itmek arz  ih r ider ve dir ki:

– Ben bu yalñ zl dan b dum. Eve giriyorum. Her ey yüz üstünde, ne

yimek var, ne ate . Yata um  kendüm serme e mecbur oluyorum. Ba en

eniyorum da öylece yat yorum. asta olsam baña bir yudum u virecek kimsem

yo . Bu def a bir metci aldum. Evde ne var ne yo  cümlesini (s.38) çald . Bu

mü kil  anca  izdivac ile ber araf itmek mümkün olaca dur. Bin en aleyh sizden

ric  iderüm del let idüb baña mün sib bir zevce buluñuz.

Bekrinüñ  ar ada lar  ço dan beri bu u dü ünmü  iseler de anuñ

muvafa at idece ini ümid itmediklerinden bir tekl f dermiy n idememekde

oldu lar ndan m mâ ileyh bu arz  yirine getirme e müsâra at iderler.

çlerinden iki tuñ zevceleri Bekri Mu afa içün z arama a ç arlar. Bir

ayli ola dan ve epeyce zlar gördükten oñra Fati  civar nda e nafdan bir

tuñ ker mesini intihâb iderek aber virürler. Bekri Mu afa bir aç ar ada

zuñ pederine göndererek resmen alebde bulunur ve l olan muv fa at üzerine

nik d idilerek dü ün ted rekine ba lan r.

Bekri  Mu afa bir uyumcuya mür ca atla bir insan boyununa geçecek

adar bir altun  al a i l  itdirdi i gibi bir demirciye de ayn  ces metde ve

ekilde bir demir al a yapd rur. Dü ün günü gerek gü eyüñ a da vü edâs  ve

gerek z  araf nuñ a raba vü in oplanara  o zam nuñ deti vechile il hilerle

Bekriyi zif fa götürürler. Mu afa altun ve demir al alar  saltas nun alt nda gelin

as na götürür. Alelu ül iki rek at nam z lub du  itdikten oñra gelinüñ

elinden utara  sedirüñ üzerine oturdur ve kendi de yan  ba na o urara  saltas nun

alt ndan al alar   ç arub zuñ önüne oyar ve dir ki:

– an m izdivac bir al adur. Bu al a erkekden ziy de ad nuñ boyn na

geçer. Çünki erkek lüz m görünce nik  fes  itmek i tid na a’iz old lde

ad nuñ elinde bu udret olmad ndan ile ay  tan m ve üsn-ü (s.39) id re

idecek, nesini kendisine bir sa det yuvas line oyaca ad ndur. Dimek ki

ad n ister ise al a-i izdivac  demir, ister ise altun yapar. Ben i te bunuñ tim li

olara   iki al a yapd rub buraya getirdüm bunlardan birini intihab idiñüz. Benimle
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geçirece iñüz ay  demir al a m  y d altun al a m  yapaca ñuz? Bu sizüñ

eliñizdedür. Benim size ar  ilk sözüm budur. Siz bilirsiñüz.

Gelin an m biraz dü ündükten oñra elini uzadub altun al ay  alara

bo az na geçirir. Bu areketden pek memn n olan Bekri Mu afa o günden

tibaren zevcesini ba  üzerinde r ve oñ dem ay na  adar mes ne

ya arlar.

87. DEM R HALKA MI ALTIN HALKA MI?

Bekri Mustafa bir gün baz  arkada lar na yaln z ya amaktan çekti i zorlu u

anlatmakla art k evlenmek arzusunu dile getirir ve der ki:

– Ben bu yaln zl ktan b kt m. Eve giriyorum. Her ey yüz üstünde, ne yemek

var, ne ate . Yata  kendim sermeye mecbur oluyorum. Bazen ü eniyorum da

öylece yat yorum. Hasta olsam bana bir yudum su verecek kimsem yok. Bu defa bir

hizmetçi ald m. Evde ne var ne yok hepsini (s.38) çald . Bu zorlu u ancak evlilik

ile yenmek mümkün olacakt r. Bunun için sizden rica ederim yol gösterip bana

münasip bir zevce bulunuz.

Bekri’nin arkada lar  çoktan beri bu konuyu dü ünmü lerse de onun raz

olmayaca  dü ündükleri için bir teklif önermezler. Bekri’nin bu sözleri üzerine

onun bu arzusunu yerine getirmeye te ebbüs ederler.

çlerinden iki ki inin zevceleri Bekri Mustafa için k z aramaya ç karlar. Bir

hayli dola ktan ve epeyce k zlar gördükten sonra Fatih civar nda esnaftan birinin

kerimesini seçerek haber verirler. Bekri Mustafa bir kaç arkada  k n pederine

göndererek resmen talepte bulunur. Uzla larak nikâh akdedilir ve dü ün tedari ine

ba lan r.

Bekri Mustafa bir kuyumcuya giderek bir insan boynuna geçecek kadar bir

alt n halka yapt r. Bir demirciye de ayn  büyüklükte ve ekilde bir demir halka

yapt r. Dü ün günü gerek güveyin dostlar  ve gerek k z taraf n akraba ve

tan klar  toplanarak o zaman n âdeti üzere ilahilerle Bekri’yi zifafa götürürler.

Mustafa alt n ve demir halkalar  saltas n alt nda gelin odas na götürür. Usulüne

göre iki rekat namaz k p dua ettikten sonra gelinin elinden tutarak sedirin üzerine

oturtur. Kendi de yan  ba na oturarak saltas n alt ndan halkalar  ç kar p k n

önüne koyar ve der ki:
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– Han m izdivaç bir halkad r. Bu halka erkekten ziyade kad n boynuna

geçer. Çünkü erkek gerek görünce nikâh  bozma gücüne sahip oldu u hâlde kad n

elinde bu güç olmad ndan aile hayat  düzenleyecek ve güzelce (s.39) idare

edecek, evini kendisine bir saadet yuvas  hâline koyacak kad nd r. Demek ki kad n

isterse izdivaç halkas  demir, isterse alt n yapar. Ben i te bunun timsali olarak iki

halka yapt p buraya getirdim. Bunlardan birini seçiniz. Benimle geçirece iniz

hayat  demir halka m  yahut alt n halka m  yapacaks z? Bu sizin elinizdedir.

Benim size kar  ilk sözüm budur. Siz bilirsiniz.

Gelin han m biraz dü ündükten sonra elini uzat p alt n halkay  alarak

bo az na geçirir. Bu hareketten pek memnun olan Bekri Mustafa o günden itibaren

zevcesini ba  üzerinde ta r ve hayat n son an na kadar mutlu mesut ya arlar.
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88. BEKR  MU AFANUÑ O LU OLUYOR

Bekri Mu afa’nuñ izdiv ndan iki sene oñra zevcesi mile alara uz

ay on gün mür runda bir gice aba a ar   amile  a lar  ba lar. an m bu

al metleri görünce zevcini uyand rara  bir e’be getirmesini söyler.

Bekri  al ub sür atle giyinerek, eline de bir fener alara  so a ç ar. Fa

e’beyi nerde bulaca  bilmedi inden dü ünüb r, mey aneci A oba

mür ca ata arar virür.

imdi i üñ eñ mühim ciheti gice yar  A ob’u bulma  olub bunuñ içün de

mey neye gidüb orada yatan metk rlardan A obuñ nesini ö renmek

arar yla ruca mey neye gidüb iddetle apuy  urma a ba lar.

Böyle va itsiz olara apunuñ urulmas ndan mera  iden  metk rlar (s.40)

yata lar ndan al ub gelir ve apuy  açarlar. Bekri Mu afay ar ular nda görünce

rub al rlar.

Bu va itsiz z ’ir içeri girerek bir arafa o urur gice va ti so a ç

esb  unudara  bir ade   ra  emri der. Tevâli iden ade lerle Bekri afay

epeyce tütsüledikden oñra nesine avdet itmek fikriyle  al ar ve apudan ç ar

iken e’be mes’elesi na gelir.

Derhâl A ob’uñ nesinüñ nerde old  ö renerek sür atle oraya gider ve

ap rarcas na urma a ba lar. Der n uy uda bulunan mey neci A ob bu

pat rd dan ma allede yan n old na hib olara  yata dan f rlayub apuy  açar ve

Bekriyi görünce ayretle orar.

– Ne var Mu afa A a? ayrola?

ay rdur A ob. Baña bir e’be lâz m.

– Bizüm evde de ebe yo dur.

– Ben saña ebesüñ dimedüm. E’benüñ evi nerdedür? Bun oruyorum.

– O ba a. Biraz  dur da bizüm an ma oray m.

ob zevcesini ald rub mün seb bir e’benüñ nerde bulunaca aber al r

ve Mu afa’ya söyler. Bekri buña an at  itmeyerek A obu ber ber al r ve e’benüñ

nesine giderler. Ebe an m on da a oñra apudan ç ar, o zam nlar isti l

olunan cisim e’be iskemlesi mey neci A oba yükledilerek öñde Bekri ve ar ada

e’be ile A ob Mu afanuñ nesine gelir.
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Zevcinüñ az metini müte kib mile ad n om uya söyleyerek da vet

itmi  oldu  cihetle e’be gelmezden evvel ad nca z vaz aml itmi  ve o u

an m araf ndan da mümkün mertebe ar lub ba lm  bulunur. E’be an m der âl

(s.41) çocu  ve v lideye ted r-i l maya tevessül itmek içün içeri girmekle

ber ber Bekriye, art  iskemleye lüzum almam  old  bi’l-bey n nesine

desini ric da bulund ndan Bekri Mu afa A obla ber ber e’benüñ nesine

giderek iskemleyi oraya le ar r virür.

Gice yar ndan oñra uy udan ald lara  ra ats z idilmi  old

yetmiyorm  gibi oca iskemleyi oraya adar yara an ter içinde alm  olan

ob ç r ü n r iskemleyi tekrar omuzlayara  e’benüñ nesine i de etme e

mecb r olm  ve bundan oñra Bekriden urtulara  i met ah na gidüb istira at

itmek arz na dü mü  ise de Mu afa:

– Yo  A ob A a, bu olmaz, benüm böyle tel  bir zam numda beni yalñ z

ra ma, ins niyetine, dostlu una muvaf  de ildür. Haydi bizüm eve gidelüm

belki di er bir ey l m olur.

Diyerek b re mey neciyi alub nesine avdet eylemi . Oraya

müvas latlar nda evdekileri bir tel  içinde bulm lar. E’be an m lo usay

mu yene idince ikinci bir çocu uñ mevc d old  görmi  ve bunuñ içün

iskemleye yeñiden lüz m görülmi  old ndan Bekri Mu afa ile A ob apudan

dönerek iskemleyi getirmek üzere  e’be an muñ evine lar. Fen lde

yor un ve b b alm  olan A ob yine a r iskemleyi yüklenerek ve bu def a daha

ziy de bir sür atle yürüyerek Bekrinüñ nesine gelmi ler ise de lo usa yine

iskemlenüñ vürûdunu beklemeyerek vaz aml itmi  old ndan Bekri A oba

iskemleyi i de ric nda bulunm  ve fa apunuñ önüñde bir uñ üzerine

oturara  aln ndan a an terleri silme e me l bulunan A ob tel la cevab virmi :

(s.42) – Yo  Mu afa A a, iskemleyi imdi götürmek mün sib de ildür.

Çünkü lo usa an m belki bir üçüncü çocu  getirmek ister ise iskemle l m olur.

Bu sözü söyleme i müte ib A ob al ub ara  oradan tebaüd itmi  ve

re bu yor unlu  yüzünden astalanara  üç gün yata da kalma a mecb r

olmu dur.
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88. BEKR  MUSTAFA’NIN O LU OLUYOR

Bekri Mustafa’n n evlili inden ikinci senesinde han  hamile kal r. Dokuz

ay on gün geçince bir gece sabaha kar  hamile a lar  ba lar. Han m bu alametleri

görünce kocas  uyand rarak bir ebe getirmesini söyler.

Bekri kalk p h zla giyinir, eline de bir fener alarak soka a ç kar. Fakat ebeyi

nerde bulaca  bilmedi inden dü ünüp ta r. Meyhaneci Agop’a gitmeye karar

verir.

imdi i in en önemli taraf  gece yar  Agop’u bulmak oldu u için

meyhaneye gidip hizmetkârlardan Agop’un evini ö renmektedir. Do ruca

meyhaneye gidip iddetle kap  vurmaya ba lar.

Böyle vakitsiz kap n vurulmas  merak eden hizmetkârlar (s.40)

yataklar ndan kalk p kap  açarlar. Bekri Mustafa’y  kar lar nda görünce p

kal rlar.

Bu vakitsiz ki i içeri girerek bir tarafa oturur. Gece vakti soka a ç kt

yafetini unutarak bir kadeh rak  emreder. Birbiri ard nca gelen kadehlerle Bekri,

kafay  epeyce tütsüledikten sonra evine dönmek dü üncesiyle kalkar. Kap dan

karken ebe meselesi akl na gelir.

Hemen Agop’un evinin nerde oldu unu ö renerek h zla oraya gider. Kap

rarcas na vurmaya ba lar. Derin uykuda olan meyhaneci Agop bu pat rt dan

mahallede yang n oldu unu sanarak yataktan f rlay p kap  açar. Bekri’yi görünce

hayretle sorar.

–     Ne var Mustafa A a? Hayrola?

– Hay rd r Agop. Bana bir ebe laz m.

–  Bizim evde de ebe yoktur.

–    Ben sana ebesin demedim. Ebenin evi nerdedir? Bunu soruyorum.

–    O ba ka. Biraz dur da bizim han ma soray m.

Agop han  kald p münasip bir ebenin nerde bulunaca  ö renir ve

Mustafa’ya söyler. Bekri buna kanaat etmeyerek Agop’u yan na al r ve ebenin

evine giderler. Ebe Han m on dakika sonra kap dan ç kar, o zamanlar kullan lan

cisim, ebe iskemlesini meyhaneci Agop ta r. Önde Bekri ve arkada ebe ile Agop,

Mustafa’n n evine gelirler.
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Kocas n gidi inin ard ndan hamile kad n kom u kad  ça p ebe

gelmeden önce de do um yapm  ve kom u han m taraf ndan da mümkün mertebe

sar p bak lm  bulunur. Ebe Han m hemen (s.41) çocuk ve anneye gerekli

tedbirleri söylemek için içeri girer. Bekri’ye, art k iskemleye gerek kalmad

söyleyip geri götürmelerini rica eder. Bekri Mustafa, Agop’la beraber ebenin evine

giderek iskemleyi oraya götürmeye karar verir.

Gece yar ndan sonra uykudan kald larak rahats z edilmi  oldu u

yetmiyormu  gibi koca iskemleyi oraya kadar ta yarak kan ter içinde kalm  olan

Agop çaresiz iskemleyi tekrar omuzlayarak ebenin evine götürmeye mecbur olur.

Bundan sonra Bekri’den kurtularak evine gidip istirahat etmek istese de Mustafa:

– Yok Agop A a, bu olmaz, benim böyle tela  bir zaman mda beni yaln z

rakma. nsaniyetine de, dostlu una da uygun de ildir. Hadi bizim eve gidelim

belki di er bir ey laz m olur.

Diyerek çaresiz meyhaneciyi al p evine döner. Oraya ula klar nda

evdekileri bir tela  içinde bulurlar. Ebe han m lohusay  muayene edince ikinci bir

çocu un mevcut oldu unu görür. Bunun için iskemleye yeniden gerek duyulur.

Bekri Mustafa ile Agop kap dan dönerek iskemleyi getirmek üzere tekrar ebe

han n evine ko arlar. Fena hâlde yorgun ve bitap dü en Agop yine a r iskemleyi

yüklenir. Bu defa daha h zl  yürüyerek Bekri’nin evine gelirlerse de lohusa yine

iskemlenin geli ini beklemeyerek do um yapt ndan Bekri, Agop’a iskemleyi iade

ricas nda bulunur. Fakat kap n önünde bir ta n üzerine oturarak aln ndan akan

terleri silmekle me gul olan Agop tela la cevap verir:

(s.42) – Yok Mustafa A a, iskemleyi imdi götürmek uygun de ildir. Çünkü

lohusa han m belki bir üçüncü çocuk dünyaya getirmek isterse iskemle laz m olur.

Bu sözün ard ndan Agop kalk p ko arak oradan uzakla r. Agop bu

yorgunluk yüzünden hastalanarak üç gün de yatakta kal r.
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89. IZLAR A ASI MES’ELES

Sarayda fevk de ib-i nüf  bulunan ve Murad-  Rabi añ nas lsa en

ziy de emniyet ve itim na ma har olan zlar a as , um r-u ük mete müd ale

ider ve mün sebetsiz yapt rd  i ler ile devleti r ve d r-  mü kil t eylemi .

Bu ls z siy hiyenüñ elinden urtulma  bütün saray erk  ile ric l-i

devletüñ ahass emri ise de Murad-  Rabi añ m -ileyhe olan fart-  teveccüh

timad  cihetiye aleyhinde bulunma a bir dürlü ces ret idemezler imi . Bir gün

oplanub bunuñ bir ç resini dü ünmekde ve bu da mü kere itmekdeler iken

r bulunan Bekri Mu afa dimi  ki:

– Ben bu erifüñ ne adar ls z ve budala old  Murad-  Rabi a

añlad r ve anuñ um r- ük mete müd alesini men  itdirirüm. Siz de nda’l- b

baña mu venete söz  virmelisiñüz. Cümlesi Bekri Mu afa’ya söz virürler.

rtesi gün zlar a as  bermu d ra  girerek mehamm-  umur- ükümet

nda ma tda bulunma da iken mutta l odada Bekri Mu afa eline bir

abak saz  alara  yava  yava  bir zenci hav  çalma a ba lar. (s .43) uvve-i

mia  pek uvvetli bulunan zlar a as  bu hav nuñ çal nd  i idince ihni

onuñla me l old ndan siyak-  kel   unudur Mur d-  Rabi añ su'allerine evet

ve ay r gibi ma' z cevablar virme e ba lar. zlar a as nuñ il f-  mu' d bu

dal nl na bir ma'  viremeyen Mur d-  Rabi'a orar:

– Lala bugün sende bir l vardur. Pek dal nsuñ.

– Bir  ey yo  efendüm. Biraz ra ats zum da…

Di er o ada Bekri Mu afa aba  ile bir oyun hav  çalma a ba lay nca

zlar a as  da oturd  yirde omuzlar  oynama a ba lar. Zencinüñ bu li na ar-

di atini celb ider tekrar orar:

– Ne oluyorsuñ?

– H ç efendüm. Bir ey olmuyorum.

Di er o ada zencinüñ a na tam icr -y  te’sir itmek zam  geldi ini bi’l-

b ta r iden Bekri aba a m rab  sür at ve iddetle urma a  müb eret idince

zlar a as  art  kendisini ab  idemeyerek oturd  yirden çrayub bir “…..” ra

icr ya ba lar. Ve biraz oñra kendine gelerek o adan ç kub gider.
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zlar a as nuñ bu areketi kendisinüñ mehamm-  um rda isti reye n

b- l-  vekey ndan olmad  gösterdi i cihetle Mur d-  R bi a bir daha

onuñla mü vere itmez, nüf u lara  art  um r- ük mete müd ale idemez

olur.

89. KIZLAR A ASI MESELES

Sarayda çok iyi nüfuz sahibi olan ve Dördüncü Murat’ n nas lsa en fazla

itimad na mazhar olan k zlar a as , hükümetin emirlerine müdahale eder.

Münasebetsiz yapt rd  i lerle de devleti zarar ve ziyana u rat r.

Bu ak ls z siyahiyenin elinden kurtulmak bütün saray erkân  ile devletin ileri

gelenlerinin ba ca iste idir. Ama Dördüncü Murat’ n k zlar a as na olan a

yak nl  ve itimad  nedeniyle aleyhinde bulunmaya bir türlü cesaret edemezler. Bir

gün toplan p buna bir çare aray p bu konuda müzakere ederlerken haz r bulunan

Bekri Mustafa der ki:

– Ben bu herifin ne kadar ak ls z ve budala oldu unu Dördüncü Murat’a

anlat r ve onun hükümet emirlerine müdahalesini men ettiririm. Siz de gerekti ince

bana yard ma söz vermelisiniz. Hepsi Bekri Mustafa’ya söz verirler.

Ertesi gün k zlar a as  al ld  üzere huzura girerek hükümetin önemli

emirleri hakk nda maruzatta bulunmaktayken yan odada Bekri Mustafa eline bir

kabak saz  alarak yava  yava  bir zenci havas  çalmaya ba lar. (s .43) itmesi pek

kuvvetli olan k zlar a as  bu havan n çal nd  i itince zihni onunla me gul olur

ve sözün geli ini unutur. Dördüncü Murat’ n sorular na evet ve hay r gibi manas z

cevaplar verme e ba lar. K zlar A as ’n n al lm  olmayan bu dalg nl na bir

mana veremeyen Dördüncü Murat sorar:

– Lala bugün sende bir hâl vard r. Pek dalg ns n.

– Bir ey yok efendim. Biraz rahats m da…

Di er odada Bekri Mustafa kabak ile bir oyun havas  çalma a ba lay nca

zlar a as  da oturdu u yerde omuzlar  oynatmaya ba lar. Zencinin bu hâli

dikkatini çeker, tekrar sorar:

– Ne oluyorsun?

– Hiç efendim. Bir ey olmuyorum.
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Di er odada zencinin asab na tam tesir etme zaman  geldi ini anlayan Bekri

kaba a m zrab  h zla ve iddetle vurmaya  ba lay nca k zlar a as  art k kendisine

engel olamayarak oturdu u yerden s çray p bir “…..” raks  icraya ba lar. Ve biraz

sonra kendine gelerek odadan ç p gider.

zlar a as n bu hareketi kendisinin önemli i lerde isti areye ayan ak ll

ki ilerden olmad  gösterdi i için Dördüncü Murat bir daha onunla mü avere

etmez. K zlar a as  da k larak hükümet i lerine bir daha müdahale edemez.
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90. BURASI RETDÜR!

O zamanuñ i tis b a as , mey necilere bir mes’eleden olay iddet iderek

r ve kes lerine kesad virmek fikrine dü er ve stanbulda her ne retle olur ise

olsun reti men  ider. O va itlerüñ deti vechile (s.44) dell l ça rdara  gerek

mey nelerde ve gerek nelerde ves ’ir ma allelerde ret idilmek memnu

old , ret iden ve meskû t  atanlaruñ a r cez lara d r idilece ini i n

itdirür.

Bu memn yyet olay yle fevk’ l- de müte arar olan mey neciler Bekri

Mu afaya  mür ca atla bunuñ bir ç resini buld  ta rde  kendini memn n

ideceklerini söyleyerek ric  ve istir mda bulunurlar. Bu memn yetden onlar

adar mütee ir olan Bekri um apudaki Gedikli Mey nenüñ ibi A oba dir ki:

– imdi sen bir aç iskemle alara  Edirne apus ricindeki mezarl a

götür. Orada muvakkat bir mey ne tert b it, ben de be  on ar ada la oraya gelirüm

bu retle u yasa ald rtma   ç resini bulurum.

ob der al be  on iskemleyle bir fuç  ra  ve lüz mu adar ade  alara

mezal a gider. Biraz oñra kendi gibi güruh- ayy ninden be  alt  ar ada yla

oraya gelen Bekri bir bezm urara  ça rma a ba lar.

Bundan aberd r olan civ ruñ i tis b-  me’m ru der l ba  i tis b a as na

aber göndererek ne yap lma  l m geldi ini orar. tis b a as  bi at

mezaristana müs re atle urulm  olan mey neyi görür ve yanlar na giderek orada

ne yapd lar  su’ l ider. Bekri Mu afa yamla dir:

– Biz ehl-i ab rdeniz. Bu iret diy nda r z-  ma ere  inti ren va it

geçiriyor ve ay  ü n  ile me l oluyoruz.

– Siz retüñ memn  old  bilmiyor musunuz?

– Evet biliyoruz. Fa at bu yasa  düny ya ’iddür. Siz de anca (s.45)

düny ya ar rs ñuz. Biz ise iret demleri olub sizüñ emr ü id reñizden ric

olan u diy r-  u day z. bin en aleyh siz bize ar amazs ñuz.

– Bu na l söz?

– Pek ru bir sözdür. nanmaz iseñüz gidüb apudan pa aya söylersiñüz.

O da bizüm   old  ta  ider.
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tis b a as  i de Bekri Mu afa’nuñ d il bulund  cihetle kendi kendine

bir mu mele icr ndan i tir z iderek stanbul’uñ ab  ü rab na ne ret iden

apudan pa aya kefiyeti ar  ider.  Bekri Mu afay  celb ile orunca Mu afa

tis b a as nuñ mey necilere ar ad vet-i iyesini, bu ad vet-i s i’ as yla

reti men  itdi ini, bunuñ imk ns zl  añladara   pa anuñ na ar-  di atini celb

eyler bunuñ  üzerine pa a gürûh- ayya iniñ abristanda bile ret itme e adar

meskûrata dü kün oldu lar  añlayara  i tisab a as na emr ile memn yeti

kald rt r.

90. BURASI ÂH RETT R!

O zaman n ihtisap a as  (Günümüzdeki belediye ba kan ), meyhanecilere bir

meseleden dolay  sinirlenir. lerine kesat vermeyi dü ünür ve stanbul’da her ne

ekilde olursa olsun içkiyi yasaklar. O zamanlar n âdeti üzere (s.44) tellal ça rtarak

gerek meyhanelerde ve gerek evlerde vesair yerlerde içki içmenin yasak oldu unu,

içki içen ve sarho  edici maddeleri satanlar n a r cezalara u rat laca  ilan ettirir.

Bu yasaktan dolay  çok fazla zarar gören meyhaneciler Bekri Mustafa’ya

müracaat ederler. Bunun bir çaresini buldu u takdirde kendisini memnun

edeceklerini söyleyerek rica ve istirhamda bulunurlar. Bu yasaktan onlar kadar

müteessir olan Bekri Kumkap ’daki Gedikli Meyhane’nin sahibi Agop’a der ki:

– imdi sen bir kaç iskemle alarak Edirne Kap  d ndaki mezarl a götür.

Orada geçici bir meyhane tertip et, ben de be  on arkada la oraya gelirim bu ekilde

u yasa  kald rtmak çaresini bulurum.

Agop hemen be  on iskemleyle bir f  rak  ve gere i kadar kadeh alarak

mezarl a gider. Biraz sonra kendi gibi ayya lar tak ndan be  alt  arkada yla

oraya gelen Bekri bir meclis kurarak çak rmaya ba lar.

Bundan haberdar olan çevrenin belediye memuru hemen ba  ihtisap a as na

haber göndererek ne yap lmas  gerekti ini sorar. htisap a as  bizzat mezarl a

gelir. Aceleyle kurulmu  olan meyhaneyi görür ve yanlar na giderek orada ne

yapt klar  sorar. Bekri Mustafa aya a kalkarak der ki:

– Biz kabir ehlindeniz. Bu ahiret diyar nda mah er gününü beklemekle vakit

geçiriyor ve e lenceyle me gul oluyoruz.

– Siz içkinin yasak oldu unu bilmiyor musunuz?
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– Evet biliyoruz. Fakat bu yasak dünyaya aittir. Siz de ancak (s.45)  dünyaya

kar rs z. Biz ise ahiret insanlar  olup sizin emir ve idarenizden hariç olan u

ahiret diyar ndan z. Bunun için siz bize kar amazs z.

– Bu nas l söz?

– Pek do ru bir sözdür. nanmazsan z gidip kaptan pa aya söylersiniz. O da

bizim hakl  oldu umuzu tasdik eder.

htisap a as  i te Bekri Mustafa’n n da içinde bulundu u bu duruma kendi

kendine bir muameleden korkarak stanbul’un memleketin düzen ve güvenine

bakan kaptan pa aya durumu arz eder.  Kaptan pa a Bekri Mustafa’y  ça rarak

sorar. Bekri de: htisap a as n meyhanecilere kar ahsi dü manl , bu

dü manl  sebebiyle içkiyi yasaklad , bunun imkâns zl  anlatarak pa an n

dikkatini çeker. Bunun üzerine pa a ayya lar tak n kabristanda bile içki içmeye

kadar sarho lu a dü kün olduklar  anlayarak ihtisap a as na emrederek yasa

kald rt r.
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91. AL  DEF  OL URADAN!

Bekri Mu afa stanbulda do mu  büyümü  ise de pederi ral  old ndan

memleketde uza dan ba  a rabas  var imi  Bekrinüñ Murad-  R bi añ

ned mlerinden, stanbulda ay dur adamlar ndan old aber alan bir

ar bi on sekiz yigirmi ya lar ndaki o lunu stanbula Mu afa  A anuñ nezdine

gönderir ve köy im na yazd rd  bir mekt bda da ma menüñ bir i e

onulmas , adam idilmesini ric  ider.

Genc köylü günlerce yolculu dan oñra stanbula muva alat iderek Bekri

Mu afa A ay  arar ve epeyce mü kil tla bulur, pederinüñ mekt bunu, getirdi i

köy hediyesini ta m eyler. (s.46) Bekri es sen ayr ü av  ve misafirperver

old ndan bu genciñ al ub kendi içün geldi ine memn n olara nesinde

misafir ider. Bir i e oymazdan evvel stanbul detlerini ö retmek ister.

Ana olunuñ ba  cihetlerinde “Evet” yerine “Bel ” dirler. Bu gencüñ

köyünde de öyle old ndan Mu afa evvel emirde mis firinüñ bu kelimeyi terk

iderek “Evet”  dimesi içün bun  bir gün öñine oturd r dir ki:

– O lum stanbulda “Bel ” dimezler. Ay bdur. “Evet” dirler. Sen de bundan

oñra saña oranlara “Evet” dirsüñ. Añlad ñ m ?

– “Bel ” efendim.

Gence bu  kelimeyi unutd rma  ve evet didirtmek pek güç olaca  añlayan

Bekri  mer mu önine oturdara  eline de bir tesb  alara :

– Hayd  benümle ber ber söyle evet, evet, evet.

Mu afa gence yüz def a evet didirtir. Art  bun  ö rendi ine üphesi

almad   cihetle orar:

– Ö rendiñ mi?

– Bel  efendim.

Gencüñ bu cev  üzerine fen lde iddet iden Bekri ba rarak:

– al uradan def  ol.

(s.47) diye köylüyü  ko ar. Bu derece ab   olan o lanuñ stanbulda bir i e

yaramayaca  bildirerek köyde babas nuñ nezdine i de ider.
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91. KALK DEF OL URADAN!

Bekri Mustafa stanbul’da do mu  büyümü  ise de pederi ta ral  oldu undan

memlekette uzaktan baz  akrabalar  vard r. Bekri’nin Dördüncü Murat’ n

nedimlerinden, stanbul’da hat  say r adamlar ndan oldu unu haber alan bir

yak  on sekiz yirmi ya lar ndaki o lunu stanbul’a Mustafa A a’n n yan na

gönderir. Köy imam na yazd rd  bir mektupta da o lunun bir i e konulmas ,

adam edilmesini rica eder.

Genç köylü günlerce yolculuktan sonra stanbul’a ula arak Bekri Mustafa

a’y  arar ve epeyce zor bulur, pederinin mektubunu, getirdi i köy hediyesini

takdim eder. (s.46) Bekri esasen hay rsever ve misafirperver oldu undan bu gencin

kalk p kendi için geldi ine memnun olur ve onu evinde misafir eder. Bir i e

koymadan önce stanbul âdetlerini ö retmek ister.

Anadolu’nun baz  yerlerinde “Evet” yerine “Beli” derler. Bu gencin köyünde

de öyle oldu undan Mustafa öncelikle misafirinin bu kelimeyi b rakarak “Evet”

demesi için bunu bir gün önüne oturtur der ki:

– O lum stanbul’da “Beli” demezler. Ay pt r. “Evet” derler. Sen de bundan

sonra sana soranlara “Evet” dersin. Anlad n m ?

– “Beli” efendim.

Gence bu kelimeyi unutturmak ve evet dedirtmek pek güç olaca  anlayan

Bekri genci önüne oturtarak eline de bir tesbih alarak:

– Hadi benimle beraber söyle evet, evet, evet.

Mustafa  gence yüz defa  evet dedirtir. Art k bunu ö rendi ine üphesi

kalmad  için sorar:

– Ö rendin mi?

– Beli efendim.

Gencin bu cevab  üzerine fena hâlde k zan Bekri ba rarak:

– Kalk uradan def ol.

(s.47) Diye köylüyü kovar. Bu derece kal n kafal  olan o lan n stanbul’da

bir i e yaramayaca  bildirerek köyde babas n yan na iade eder.
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92. ALLAH AN AN  RA MET EYLES N

Bekri Mu afa’nuñ i met eyledi i ma allenüñ im  soñ derece

müte b ve müte m bir adam old ndan mümkün de il Bekri  ile aralar

düzgün gidemez. O zam nlarda ma alle imamlar nuñ ehemmiyetleri ziy de olub

ma allede ab  ü rabt ü ükm ü nüf  ellerinde bulund ndan her f tdan bi’l-

istif de  Bekriyi ra ats z ider ve anca  saray-  hüm yuna  olan intis ndan olay

pek de  di  geçiremezdi.

Bir gün Bekri Mu afa afay  tütsüledikden oñra nesine avdet ider iken

kö e ba ndaki kahvenüñ öñinde oturan imam  efendiye sel m virür. mam-  kem l

amet ve metli ba   ald rub Bekriye iddetli bir na arla ba ara :

– Senüñ gibi bir erifüñ sel  alma  gün hdur. Ben saña sl m de il

insan na ar yla bile ba mam. Sel  da almam saña i‘ de idiyorum.

Diyerek büyük bir retde bulund ndan Bekri iddet ider ise de yine

ab  nefs iderek caya çatmaz, anca  bir gün ras  dü ürerek im  bir güzel

pata lama  sevd na dü er.

Bekri Mustaf nuñ fen  bir adam olmad  ileri sürerek böyle ak ret

idilmesi mün sib olamayaca  dermiy n iden ma alleliye de mam:

– Na l efendüm na l? O erife söz söylemekde bile büyük bir gün h

vardur. Öyle gice gündüz müttehiy t ile i ti l iden adamlara ins n na ar yla

ba ma  bile ru  de ildür. Ben o erifüñ cen zesine (s.48) bile gitmem. (…..)

emri m cibince onuñ te kiyesinde yal  irtik b itmek l m gelir.

“Ey cem at bun  na l an rs ñuz” su’ line “ yi an ruz” cev  virmek

ic b idece inden bu yalan  i tiyar itmek içün ölüsinde da  bulunma  istemem.

Diye ayz ü ‘ad vetini azh r ider.

m efendinüñ bu sözlerini uyan Bekri ihnen arar virdi i opa

mu abbetini icr ya bir ves le dü ünür. ki üç gün oñra a r retde asta old

a ile irtesi gün g  vef t ider. Yata a yatara  zevcesine im  da vet itmesini

söyler.

ad n do ruca imamuñ nezdine giderek Bekri Mu afa’nuñ vef t itdi ini,

tech z ve tekf ni l m geldi ini aber virür ise de im m b re ad ar ve:
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– Git ocañ ey anlar ald rsun! Ben onuñ cen zesinde bulunmam dir.

ad n neye avdetle keyfiyeti Bekriye añladur. Bekri  dir ki:

– Git u k  im m efendiye götür. Ve zevcüm ölmezden evvel bu k duñ

size virilmesini emr itmi di. te getirdüm söyle:

ad n ald  emri icr  ile k  im ma götürür,

m efendi mera la k  açub bunuñ bir va iyetn me old  ve

kendisine müteveff araf ndan yüz altun terk ü va iyet idilmi  bulund  görünce

r- ayret  olma la ber ber  ad vetini falan unudara :

– Haydi zum mer m müb rek bir t idi. Gidüb oña ar oñ va femüzi

if  idelüm.

(s.49) Diyerek ad n ile ber ber Bekrinüñ nesine gelir. Bekri  im muñ yüz

altun va iyet üzerine der l gelece ini bildi i cihetle daha evvelden rlad

opay  yata uñ yan na oym  idi. m cen ze o as na  girüb “Allah ani ani

ra met itsün pek müb rek ve sevdi imüz bir t idi” deyerek -y  va feye

müs ra at eyledi i rada Bekri Mu afa birden bire yata ndan çrayara  ve

yan ndaki opay avrayara  im ma urma a ba lar.

Ölünüñ yata dan al ub aya  atmas ndan oñ  derece avf ü hür sa d r

olan im m efendi güç l ile ya ay urtar r. Bir daha Bekrinüñ lesine

utulmama a arar virir.

92. ALLAH GAN  GAN  RAHMET EYLES N

Bekri Mustafa’n n ikamet etti i mahallenin imam  son derece mutaass p ve

kibirli bir adam oldu undan Bekri ile aralar  hiç düzgün gitmez. O zamanlarda

mahalle imamlar n önemleri fazla olup mahallede düzen ve güvenin yönetimi

ellerinde bulundu undan her f rsattan yararlanarak Bekri’yi rahats z eder. Ancak

saraya mensup olmas ndan dolay  pek de di  geçiremez.

Bir gün Bekri Mustafa kafay  tütsüledikten sonra evine dönerken kö e

ba ndaki kahvenin önünde oturan imam efendiye selam verir. mam çal ml  ve

ha metli ba  kald p Bekri’ye öfkeli bir bak la bakarak:

– Senin gibi bir herifin selam  almak günaht r. Ben sana slam de il insan

nazar yla bile bakmam. Selam  da almam sana iade ediyorum.
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Diyerek büyük bir hakarette bulundu undan Bekri sinirlenirse de yine

nefsine engel olur, hocaya çatmaz, ancak bir gün s ras  dü ürerek imam  bir güzel

pataklama sevdas na dü er.

Bekri Mustafa’n n fena bir adam olmad  ileri sürerek böyle hakaret

edilmesi münasip olmayaca  söyleyen mahalleliye de: mam:

– Nas l efendim nas l? O herife söz söylemekte bile büyük bir günah vard r.

Öyle gece gündüz içkiyle ile me gul olan adamlara insan nazar yla bakmak bile

do ru de ildir. Ben o herifin cenazesine (s.48) bile gitmem. (…..) emri gere ince

onun aklamas nda yalan söylemek gerekir.

“Ey cemaat bunu nas l tan rs z” sorusuna “ yi tan z” cevab  vermek

gerekece inden bu yalana katlanmamak için ölüsünde dahi bulunmak istemem.

Diye dü manl  apaç k belli eder.

mam efendinin bu sözlerini duyan Bekri zihnen karar verdi i sopa

muhabbetini gerçekle tirmek için bir sebep dü ünür. ki üç gün sonra a r hasta

oldu unu duyurur, ertesi gün de güya vefat eder. Yata a yatarak kar na imam

ça rmas  söyler.

Kad n do ruca imam n yan na giderek Bekri Mustafa’n n vefat etti ini,

kanmas  ve kefenlenmesi gerekti ini haber verirse de imam, çaresiz kad  kovar

ve:

– Git kocan eytanlar kald rs n! Ben onun cenazesinde bulunmam der.

Kad n eve dönerek durumu Bekri’ye anlat r. Bekri der ki:

– Git u kâ  imam efendiye götür. Ve kocam ölmeden önce bu ka n

size verilmesini emretmi ti. te getirdim de.

Kad n ald  emri yerine getirerek ka  imama götürür.

mam efendi merakla ka  aç p bunun bir vasiyetname oldu unu ve

kendisine mevta taraf ndan yüz alt n b rak ld  görünce rmakla beraber

dü manl  falan unutarak:

– Hadi k m merhum mübarek bir ki iydi. Gidip ona kar  son vazifemizi

yerine getirelim.

(s.49) Diyerek kad nla beraber Bekri’nin evine gelir. Bekri imam n yüz alt n

vasiyet üzerine hemen gelece ini bildi i için daha önceden haz rlad  sopay
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yata n yan na koyar. mam cenaze odas na girip “Allah gani gani rahmet etsin.

Pek mübarek ve sevdi imiz bir zat idi” diyerek vazifesini gerçekle tirmeye

haz rland  s rada Bekri Mustafa birden bire yata ndan s çrayarak ve yan ndaki

sopay  kavrayarak imama vurmaya ba lar.

Ölünün yataktan kalk p dayak atmas ndan son derece korkan imam efendi

güç hâl ile yakay  kurtar r. Bir daha Bekri’nin hilesine aldanmamaya karar verir.
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93. BEKR  MA ALLE MI

O zam nlarda ma alle im mlar nuñ nüf u pek büyük ve ah liye ar

ta mi pek ed d idi. Hatt  ma allede mir yeg ne mu la  im m efendi idi. Ta t-

id resinde bul nan ma allerüñ ud  d ilinde istedi ini yapar, emir ve nehy ider,

buña herkes in d ve i ata mecb r bulunuyord .

O devirde Küçük Aya ofya ma allesi im  oldu ca n fe ade

müte b oñ derece ma r ve müte m ve bin en aleyh müstebid old ndan

ah liyi ar avurur ve bil a Bekri Mu afa’y  her ves le ile b r itmekde

us r itmezdi. Bun   art   ta ammül idemeyecek bir le geldi inden bir gün

Bekri Mu afa  ma alle ah lisini toplayara ey ülüsl m apus na gitmi  ve

im mden ik yet ile bunuñ azlini ve yirine mün sibinüñ ta yinini istir mda

bulunm lard . stanbul efendisi icr  eyledi i ta at net cesinde im muñ tebd lini

muv  görerek ma alle ah lisine (s.50) idmet-i me reye ehliyet ve kif yeti

olan birinüñ inti b ve r e’sini emr itmi  ve ah li de Bekri Mu afa’y  mün sib

görmi ler.

Bekri pederinüñ l-i ayat nda Bayezid C mi -i er finde derse devam

iderek oldu ça ta l görmi  bulund ndan alelu l icr  olunan imti anda ma alle

im ml na i tidar ve kif yeti tem n itmekle eline bir mür sele virilerek Küçük

Aya ofya ma alle im  ta yin olunur.

Bekri Mu afa icr -y  va feye müb eret ider. lk icr at  olma  üzere me’l f

ret bulunanlara ma allece müd ale idilmemesini emr eyledi inden güruh-

ayy n bundan fev l- de memn n olara   diledikleri gibi sar  olma a

’i a-i sekker ile ba rub ça rma a ba lad lar ndan bir aç gün oñra da

ma allede sük n ü yi den eser almaz.

Bu li görerek itdi i nlayan Bekri, bir gün bu kirve ayy ni

oplayara  edeb ve terbiye d ’iresinde areket itmelerini ve aksi ta dirde

ma alleden i c idileceklerini emr ü tebli  eyler. Fa  bu tenb h te’s r olmaz,

lerine minv l-  s  dev m ider. Gider. Nih yet Bekri buña atme virmek üzere

kendi da  da il old lde ma alledeki sar laruñ bir defterini tan m ü

tecziyeleri içün yen çeri a as na ta m ider.
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Yeñiçeri a as  defterüñ ba nda ma alle im  Bekri Mu afa ismini

görünce ayretle orar:

– Bu ne dimek? Sen kendinüñ de güruh- ayy nden olub cez  idilmei

aleb idiyorsuñ. Hiç böyle ey mi olur? Ma alle im  sar lardan olur mu?

– Efendüm, ben mine’l- ad m ay  ü n  ile me’l f ve me r Bekri (s.51)

Mu afa’yum. Fi’l-v ki  di er ayya yn gibi herkes iz ac itmezler, bir fen  ve

zl da bul nmaz isem de di erlerine sar lu dan olay  cez aleb

eyledi ün rada kendimi bir ken ra ç karma  muv dale bulamadum

bin en aleyh benüm de onlar gibi cez de olma um l mdur, dimi .

Ve bu areketiyle yeñiçeri a as nuñ ta rini celb itmekle a a cev b virmi :

– ferin Bekri Mu afa! Senüñ bu derece mu bb-i ad let old uñ

di erlerini de belki de  m cib olur. Mün sib görür iseñ bir kere cümlesini

buraya celb ile tenb t-  l mada bul nay m. E er la l itmezler ise o zam n

cez  tert b iderüz.

– Siz bilirsiñüz.

Yeñiçeri a as , Bekri Mu afa’nuñ yet eyledi i adamlar  celb iderek

onlara  na atde ve tenb tda bulunm  ve bu rada im m efendinüñ kendi nefsi

nda da lib-i ad let old  añlatma  unutmam  old ndan ayy n-i

ma alle cümleten orada tövbek r olm lar ve bir daha a zlar na içki oymam lar.

Bekri Mu afa ise imaml  içün mün sib birini bulub oña devr itdikten oñra

yine ay  ü n a dev m eylemi .

93. BEKR  MAHALLE MAMI

O zamanlarda mahalle imamlar n nüfuzu pek büyük ve ahaliye kar

hükümleri pek iddetlidir. Hatta mahallede yegane mutlak amir imam efendidir.

daresi alt nda bulunan yerlerin s  içinde istedi ini yapar, emreder ve yasaklar,

buna herkes boyun e me ve itaata mecbur bulunmaktad r.

O devirde Küçük Ayasofya Mahallesi imam  oldukça ha in çok fazla

mutaass p son derece ma rur ve kibirli ve çok despot oldu undan ahaliyi kasar

kavurur. Özellikle de Bekri Mustafa’ya her f rsatta zarar vermekte eksik kalmaz.

Buna art k tahammül edemeyecek bir hâle geldi inden bir gün Bekri Mustafa

mahalle ahalisini toplayarak eyhülislam kap na gider. mamdan ikâyet ile
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bunun azlini ve yerine uygun birinin tayinini istirhamda bulunurlar. stanbul

efendisi yapt  tahkikat sonucunda imam n de tirilmesini uygun görür. Mahalle

ahalisine (s.50) zikredilen hizmete yeterli olan birinin getirilmesini emreder. Ahali

de Bekri Mustafa’y  münasip görür.

Bekri pederinin hayattayken Beyaz t Cami erifi’nde derse devam ederek

oldukça tahsil görmü  oldu u için usulünce yap lan imtihanda mahalle imaml na

yeterli görülür. Ve eline bir resmi kad  mektubu verilerek Küçük Ayasofya

Mahallesi imam  tayin olunur.

Bekri Mustafa vazifesini yapmaya ba lar. lk icraat  olmak üzere bilinen içki

içenlere mahallece müdahale edilmemesini emreder. Ayya lar tak  buna son

derece memnun olurlar. Diledikleri gibi sarho  olmaya sarho lukla ba p

ça rmaya ba lad klar  için bir kaç gün sonra da mahallede sessizlik ve asayi ten

eser kalmaz.

Bu hâli görerek yapt  hatay  anlayan Bekri, bir gün bu ayya lar tak

toplayarak edep ve terbiye dairesinde hareket etmelerini ve aksi takdirde

mahalleden at lacaklar  emrederek tebli  eder. Fakat bu tembih etki etmez,

lerine eskisi gibi devam eder, giderler. Nihayet Bekri buna son vermek üzere

kendi dahi dahil oldu u hâlde mahalledeki sarho lar n bir defterini düzenleyip

cezaland lmalar  için yeniçeri a as na takdim eder.

Yeniçeri a as  defterin ba nda mahalle imam  Bekri Mustafa ismini görünce

hayretle sorar:

– Bu ne demek? Sen kendinin de ayya lar tak ndan olup

cezaland lmas  istiyorsun. Hiç böyle ey mi olur? Mahalle imam  sarho lardan

olur mu?

– Efendim, ben eskiden e lence ile tan nan me hur Bekri (s.51)

Mustafa’y m. Gerçekten di er ayya lar gibi herkesi rahats z etmeyip, bir fenal k ve

ahlaks zl kta bulunmasam da di erlerine sarho luktan dolay  ceza talep etti im

rada kendimi bir kenara ç karmay  adaletli bulamad m. Bundan dolay  benim de

onlar gibi cezaland lmam gerekir.

Bekri bu hareketiyle yeniçeri a as n takdirini kazan r, a a cevap verir:
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– Aferin Bekri Mustafa! Senin bu derece adaletli olman di erlerinin de belki

slah na sebep olur. Münasip görürsen bir kere hepsini buraya ça rarak gerekli

tembihte bulunay m. E er düzelmezlerse o zaman cezaland z.

– Siz bilirsiniz.

Yeniçeri a as , Bekri Mustafa’n n ikâyet etti i adamlar  ça rarak onlara

nasihatte ve tembihlerde bulunur. Bu s rada imam efendinin kendi nefsi hakk nda

da adalet istedi ini anlatt ndan mahallenin ayya lar  hep birlikte orada tövbekâr

olurlar ve bir daha a zlar na içki koymazlar.

Bekri Mustafa ise imaml k için uygun birini bulup ona devrettikten sonra

yine e lenceye devam eder.
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94. AYY LAR BÖLÜ Ü

Mur d-  R bi an Ba d seferine az metleri ras nda stanbuldan ber ber

areket itmek üzere göñüllü olara askere yazl  muda olm det  her

göñüllüye ük münden elbise viriliyor, araf- ük metden de mi r-  mün sib

ikr miye viriliyord .

Bu mudaya i ti  Bekri Mu afa bir a am mey nede otururken (s.52)

orada bul nan gür h- ayy ne mütte aden asker yazl us su teklif ider.

Cümlesi araf ndan bu tekl f-i kem l müs ra atle ab l idilerek te l idecekleri

mey- rlar bölü üne re’is olara  Bekri Mu afa inti b olunur ve irtesi gün

te ebbü t-  l mada bul nma  üzere kendisine me’ niyet virilür.

Bekri Mu afa’nuñ mür ca at  üzerine göñülü ayd olunan elli altm adar

ayya iñ te l eyledikleri bölük m  ileyh ta t-  id resinde olara  yen çerilerden

oñra Üsküdara geçerek orada çad r urup m iderler. Ay  ü n  ile me l

olara  bir hafta istir atdan oñra zmite ru yola ç ar ve  ta ben yar m

atl k b ir mes feyi be  alt  s atde  itme i müte b yine istir ate i tiyac

virürler.

Her yar m s atlik ona  ma allerinde birer hafta, onar gün istir at ve

ârâm itmek üzere üç ayda zmite v l olurlar. Orada isti t ile ber ber uzunca

istir ata lüz m gördüklerinden bir ay adar al rlar. O e da  gelmi  seyr ü

sefer güçle mi  old ndan ehr-i me rede alub ilkbah rda ileri az mete kar r

virürler.

Mevsim-i rab ul l idüb lar zümrüd gibi ye ermi , çiçekler a açlar

bezenmi   old  bir rada Bagd d ve seferi it m ve askerüñ avdet itmekde

old aberi v rid old ndan ileri ru de il girüye ru arekete arar virerek

yola ç arlar az metde old arzda onbahara adar stanbula gelebilirler.

Bekri Mu afa umandan  bulund ayy n bölü ünü alub seferden avdet

itmi  olan Mur d-  R bi añ önüñde bir resm geç d yapd dan oñra i n buyur lan

meble  alub ruca mey neye gider ve orada (s.53) mu rebenüñ iddetinden,

Ba  istirdad içün ne adar za met çekdiklerinden ba sile  atma a ba larlar.

Tam o rada apudan biri girerek iddetle:
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– Y ! aberiñüz var m ? Dü man askeri ehrüñ apus na gelmi  içeri

giriyorm . Siz burada ne uruyorsuñuz?

Diyince Bekri Mu afa aya a  al ara  ciddi bir av rla:

– Biz sefere gidüb va femüzi  itdük. imdi ra sizlere ald , cev

virmi  ve  o urara ade iyle me l olma a ba lam .

94. AYYA LAR BÖLÜ Ü

Dördüncü Murat Ba dat seferine gidi leri s ras nda stanbul’dan beraber

hareket etmek üzere gönüllü olarak askere yazl k verir. Âdeta her gönüllüye

yönetiminden elbise verilir. Hükümet taraf ndan elbise ve uygun miktarda ikramiye

verilir.

Bekri Mustafa bir ak am meyhanede otururken (s.52) orada bulunan

ayya lar tak na asker, yazl k konusunu teklif eder. Hepsi taraf ndan bu teklif

zla kabul edilir. Olu turacaklar  ayya lar bölü üne reis olarak da Bekri Mustafa

seçilir ve ertesi gün gerekli giri imde bulunmak üzere kendisine izin verilir.

Bekri Mustafa’n n müracaat  üzerine gönüllü kaydolan elli altm  kadar

ayya n olu turaca  bölük, Bekri’nin idaresinde yeniçerilerden sonra Üsküdar’a

geçerek orada çad r kurup dinlenir. E lenceyle me gul olarak bir hafta istirahattan

sonra zmit’e do ru yola ç karlar. Yakla k yar m saatlik bir mesafeyi be  alt  saatte

kat etmenin ard ndan yine istirahat için mola verirler.

Her yar m saatlik konaklama yerlerinde birer hafta, onar gün istirahat ve

lenmek üzere üç ayda zmit’e ula rlar. Orada haz rl klarla beraber uzunca bir

dinlenmeyi gerekli gördüklerinden bir ay kadar kal rlar. O s rada k  gelir sefere

gitmek güçle mi  oldu undan ad  geçen ehirde kal p ilkbaharda ileri gitmeye karar

verirler.

lkbahar mevsimi gelip da lar zümrüt gibi ye ermi , çiçekler a açlar

süslemi  oldu u bir s rada Ba dat seferinin bitip askerin de dönmekte oldu u

haberi duyulur. Bu nedenle ileri do ru de il, geriye do ru harekete karar vererek

yola ç karlar. Gidi te oldu u gibi sonbahara kadar stanbul’a ancak gelebilirler.

Bekri Mustafa kumandan  oldu u ayya lar bölü ünü al p seferden dönen

Dördüncü Murat’ n önünde bir resmî geçit yapt ktan sonra ihsan buyrulan mebla
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al p do ruca meyhaneye gider. Orada (s.53) muharebenin iddetinden, Ba dat’

almak için ne kadar zahmet çektiklerinden bahsederek atmaya ba lar.

Tam o s rada kap dan biri girerek iddetle:

– Yahu! Haberiniz var m ? Dü man askeri ehrin kap na gelmi  içeri

giriyormu . Siz burada ne duruyorsunuz?

Deyince Bekri Mustafa aya a kalkarak ciddi bir tav rla:

– Biz sefere gidip vazifemizi yerine getirdik. imdi s ra sizlere geldi.

Cevab  verir ve oturarak kadehiyle me gul olmaya ba lar.
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95. B R DAHA TÖVBE

Bekri Mu afa ed  güzel ve m si ye in  bulund ndan ba

ar ada lar nuñ ibr m ü rar  üzerine bir Rama an gicesi sa r va tinde 

virmek üzere ma alle c mi  min resine ç ar.

Ba  na at- er fleri müte ib al t ü sel  o udu dan oñra ab  e an

al l eyledikden e  da  o ur.

O sene Rama n- er f temmuza mü dif old  cihetle hav cak

old ndan ab a  ar  min rede hübûb iden serin r zg rdan biraz istifade itmek

üzere min rede otur r. Bir aç da a oñra üzerine bir aflet ba ara  der n bir

uy uya alar.

mi -i er fde nam zuñ ed  müte kib a l mü’e in Bekrinüñ

min rede uyum  old ndan b aber olara  min renüñ apus  kilidleyerek

nesine gider. Mu afa serin rüzg ruñ afif nevâzi leri alt nda bir aç s at uyur

ve uyan nca min rede bulund  görerek a ya iner ve fa  me a’t-te’essüf

apuy  kilidli bulur. Ma alle c mi inde yalñuz a m, yatsu ve aba  nam zlar

(s.54) nd  cihetle a ama adar apunuñ aç lmayaca  dü ünen Bekri bu

ma sdan urtulma  içün apunuñ ar as nda ba rub ça rma a ba lar ise de

ar dan i iden kimse bul nmaz. Nih yet tekrar min reye ç ub oradan istimd d

itme i  dü ünerek yu ar  ç ar  ç adar ba rma a ba lar. Civardaki

nelerden i idilen bu z-  istimd d üzerine müe’ in aran r ise de ö le va ti

olub i ine gitmi  bulund ndan bulunamaz. Netice-i kel m bir  çilingir celb olunub

apu aç r. Bekri Mu afa s atlerce ma s ald dan oñra urtar r.

Bunuñ üzerine Bekri Mu afa bir daha min reye ç ub e n o uma a, att

ma alle c mi  civ ndan geçme e tövbe ider.

95. B R DAHA TÖVBE

Bekri Mustafa sesi güzel ve musikiye a ina oldu undan baz  arkada lar n

srar  üzerine bir Ramazan gecesi sahur vaktinde sala vermek için mahalle

camisinin minaresine ç kar.

Baz  naat- eriflerin ard ndan salât ve selam  okuduktan sonra sabah ezan

vakti geldi inden ezan  da okur.
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O sene Ramazan- erif temmuza tesadüf etti i için hava s cakt r. Bekri de

sabaha kar  minarede esen serin rüzgârdan biraz yararlanmak için minarede oturur.

Bir kaç dakika sonra üzerine bir gaflet basarak derin bir uykuya dalar.

Camide namaz n edas ndan sonra as l müezzin Bekri’nin minarede

uyudu undan habersiz minarenin kap  kilitleyerek evine gider. Mustafa serin

rüzgâr n hafif ok amalar  alt nda bir kaç saat uyur ve uyan nca minarede

bulundu unu görerek a ya iner. Fakat maalesef kap  kilitli bulur. Mahalle

camisinde yaln z ak am, yats  ve sabah namazlar (s.54) k nd  için ak ama kadar

kap n aç lmayaca  dü ünen Bekri bu mahpustan kurtulmak için kap n

arkas nda ba p ça rmaya ba lar. Fakat onu d ar dan hiç kimse duymaz. Nihayet

tekrar minareye ç p oradan yard m istemeyi dü ünür. Yukar  ç kar, avaz  ç kt

kadar ba rmaya ba lar. Civardaki evlerden i itilen bu yard m dileyen ses nedeniyle

müezzin aran rsa da ö le vakti olup i ine gitti i için bulunamaz. Sözün k sas  bir

çilingir ça larak kap  aç r. Bekri Mustafa saatlerce mahpus kald ktan sonra

kurtar r.

Bunun üzerine Bekri Mustafa bir daha minareye ç p ezan okumaya, hatta

mahalle camisinin civar ndan geçmeye tövbe eder.
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96. AMAN BURNUM

Mur d-  R bi a bir gün Bekri Mu afay na celb ile Sivas ey letinde

ve av lisinde yeñi bir me heb uh r eyledi ini aber ald ndan ba isle gidüb bu

bda ta t icr  emr  ider.

Bekri bu arada m cibince sür atle yol rl na bi’l-icr stanbuldan

Üsküdar ve zmit ar yla yola ç ub bir aç hafta gitdikten oñra Sivas ey letine

il olur ve küçük bir aryede mis fir al r.

Me r arye ah lisi mis firüñ Mur d-  R bi añ mu arriblerinden olub

mem riyet-i ma susa ile Sivasa gitmekde old  ma iyetindeki mu lardan

añlam  oldu lar  cihetle fev l- de ürmet ve ri yetde r itmezler ve

aryenüñ mis fir odas na yerle dirürler. Bekri Mu afa köyde c mi -i er f

bulunmamas asebiyle bu al uñ yeñi me hebden oldu lar  añlad  cihetle

hem n oradan  tad ata ba lama a arar virerek mu tar ve i tiy rlara köyde neden

mi -i (s.55) er f olmad orar.

Köylüler:

– Efendüm bizüm köyde nam z lan olmad  cihetle c mi  in na lüz m

görmedük.

– Ne dimek? Ne içün nam z lan yo dur.

Yez  oldu lar  bey na ces ret idemeyerek:

– Çünki nam z lma  bilmiyoruz.

– Sizüñ im ñuz yo  m ?

– ay r efendüm, köy küçük old  cihetle im m gelmiyor.

– Hiç öyle ey olur m ? Her lde bir im m bulmal  ve nam z lmal . att

bu a amdan i tib ren nam z lacaks ñuz.

– Peki efendüm ama biz nam zuñ na l nd  bilmiyoruz.

– Ben size ö redirüm. Haydi ba alum r oluñuz. Gidüb bdest al ñuz.

– bdest alma  da bilmiyoruz.

– Geliñüz ben size ö redeyim.

Bekri Mu afa köylüleri oplayara  çe menüñ ba na gider ve kendisi bdest

alara  na l old  bunlara gösterir. Ba de mis fir o as na avdet ile nam z

lma  içün ta mat virme e ba lar.
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Uzun uzad ya ta fden arf-  na arla dir ki:

– imdi ben size im m olaca um. Öñiñize geçerek nam za uraca um. Ben

ne yaparsam siz de öyle yapars ñuz. Yalñuz benüm aya da o ud m gibi siz

umay ñuz, ondan oñra ne yapar ve ne söylerüm ise de siz öyle yapup öyle

söyleyiñüz. Anlad ñuz m ?

(s.56) – Añladu  efendüm.

Bekri Mu afa im mete geçerek nam za ba lar. Köylüler ar as nda af

olara  dururlar. m rük dan oñra secdeye var r. Cem at de secde iderler.

Mis fir o as nuñ dö eme ve ta talar  eski ve aral  old  cihetle Bekrinüñ

burnu en bir aral a ur burnunu urtarma  içün çal rada ta ta

oynayara  daha ziy de arlar. Bu lden c  yanan Bekri ba rara :

– Aman burnum!

Bunuñ nam zdan olmad  añlatmak içün:

– Yo  c num burnum ta taya !

– Yo  c num burnum ta taya !

– Y  beni urtar ñuz.

– Y  beni urtar ñuz.

Bekri ne söylese ve ne yapsa köylülerüñ nam zdan an iderek ta d

ideceklerini añlayara  c n-  hevesle çeküb burnun  aral dan urtar r ve der l

aya a al ara  köylülere dönüb ba r:

– ayvan er fler! Az ald  burnum opacakd ! Siz ne budala imi siñüz!

Köylüler de onu ta den ar alar na dönüb cümlesi birden:

– ayvan er fler! Az ald  burnum kopaca ! Siz ne budala imi siñüz!

Diye ba rlar. Bekri bunlara söz añladamayaca  ve ne yapsa nam zdan

an ile öyle yapaca lar  görünce fen lde iddet iderek üzerlerine bi’l-hüc m

yumru  ve to atla rast geldi ine urma a ba lar ve köylüler de bu retle birbirini

arbe müb eret eyler. Bu herc ü merce bir nih yet virmek için Bekri mis fir

as ndan ara avl ya ç ar (s.57) ve köylüler de bunu ta ben ç arlar. Bekri

yeg ne ç re olma  üzere ba r!

– Art  nam z bitdi! Haydi o aya oturalum!
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Bunun üzerine köyüler kesb-i sük net iderek o aya girerler. Bekri bu lden

hem güler ve hem iddet ider, dir ki:

– A alar! Siz imden oñra ne yaparsañuz yap ñuz ben ar mam çünki size

söz añlatma bil de ildür.

Mu afa ta at  bi’l-i l stanbula avdet eyledi i zam n bu f ray

Mur d-  R bia ik ye iderek m mâ ileyh pek ziy de güldürür.

96. AMAN BURNUM

Dördüncü Murat bir gün Bekri Mustafa’y  huzuruna ça rarak Sivas

eyaletinde ve havalisinde yeni bir mezhebin ortaya ç kt  haber ald ndan

bahseder. Gidip bu konuda tahkikat yapmas  emreder.

Bekri bu arada çok h zl  yol haz rl  yapar, stanbul’dan Üsküdar ve zmit

yoluyla yola ç p bir kaç hafta gittikten sonra Sivas eyaletine var r ve küçük bir

köyde misafir olur.

Ad  geçen köyün ahalisi misafirin Dördüncü Murat’ n yak nlar ndan olup

özel bir görevle Sivas’a gitmekte oldu unu maiyetindeki muhaf zlardan ö renir.

Bunun için son derece hürmet ve sayg da kusur etmezler ve onu köyün misafir

odas na yerle tirirler. Bekri Mustafa köyde cami bulunmamas  sebebiyle bu halk n

yeni mezhepten oldu unu anlar. Bu nedenle hemen oradan ara rmaya ba lamaya

karar verir. Muhtar ve ihtiyarlara köyde neden cami (s.55) olmad  sorar.

Köylüler:

– Efendim bizim köyde namaz k lan olmad  için cami in as na gerek

görmedik.

– Ne demek? Niçin namaz k lan yoktur?

Yezidi olduklar  beyana cesaret edemeyerek:

– Çünkü namaz k lmay  bilmiyoruz.

– Sizin imam z yok mu?

– Hay r efendim, köy küçük oldu u için imam gelmiyor.

– Hiç öyle ey olur mu? Herhalde bir imam bulmal  ve namaz k lmal . Hatta

bu ak amdan itibaren namaz k lacaks z.

– Peki efendim ama biz namaz n nas l k nd  bilmiyoruz.

– Ben size ö retirim. Hadi bakal m haz r olunuz. Gidip abdest al z.
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– Abdest almay  da bilmiyoruz.

– Geliniz ben size ö reteyim.

Bekri Mustafa köylüleri toplayarak çe menin ba na gider ve kendisi abdest

alarak nas l oldu unu bunlara gösterir. Sonra misafir odas na dönerek namaz

lmak için talimat vermeye ba lar.

Uzun uzad ya tariften vazgeçerek der ki:

– imdi ben size imam olaca m. Önünüze geçerek namaza duraca m. Ben

ne yaparsam siz de öyle yapars z. Yaln z benim ayakta okudu um gibi siz

okumay z, ondan sonra ne yapar ve ne söylersem de siz öyle yap p öyle

söyleyiniz. Anlad z m ?

(s.56) – Anlad k efendim.

Bekri Mustafa imamete geçerek namaza ba lar. Köylüler arkas nda saf

olarak dururlar. mam rükûdan sonra secdeye var r. Cemaat da secde eder.

Misafir odas n dö eme ve tahtalar  eski ve aral k oldu u için Bekri’nin

burnu kazayla bir aral a s r. Burnunu kurtarmak için çal  s rada tahta

oynayarak daha fazla s kar. Bu hâlden can  yanan Bekri ba rarak:

– Aman burnum!

Bunun namazdan olmad  anlatmak için:

– Yok can m burnum tahtaya s !

– Yok can m burnum tahtaya s !

– Yahu beni kurtar z.

– Yahu beni kurtar z.

Bekri ne söylese ve ne yapsa köylülerin namazdan zannederek taklit

edeceklerini anlayarak can kuvvetiyle çekip burnunu aral ktan kurtar r ve hemen

aya a kalkarak köylülere dönüp ba r:

– Hayvan herifler! Az kald  burnum kopacakt ! Siz ne budala imi siniz!

Köylüler de onu taklit ederek arkalar na dönüp hepsi birden:

– Hayvan herifler! Az kald  burnum kopacakt ! Siz ne budala imi siniz!

Diye ba rlar. Bekri bunlara söz anlatamayaca  ve ne yapsa namazdan

san p öyle yapacaklar  görünce fena hâlde sinirlenerek üzerlerine hücum edip

yumruk ve tokatla rastgeldi ine vurmaya ba lar ve köylüler de bu ekilde birbirine
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vurmaya ba lar. Bu kar kl a bir son vermek için Bekri misafir odas ndan ko arak

bahçeye ç kar. (s.57) Köylüler de bunu takiben ç karlar. Bekri tek çare olmak üzere

ba r:

– Art k namaz bitti! Hadi odaya otural m!

Bunun üzerine köyüler susarak odaya girerler. Bekri bu hâle hem güler hem

de sinirlenir, der ki:

– A alar! Siz imdiden sonra ne yaparsan z yap z. Ben kar mam. Çünkü

size söz anlatmak mümkün de ildir.

Mustafa tahkikat  bitirdikten sonra stanbul’a döndü ünde bu f kray

Dördüncü Murat’a anlatarak onu pek çok güldürür.



527

97. OCANUÑ AÇDI I SENE DUM

Bekri Mu afa yine bu seyâ ati e nda u rad  bir köyde i tiy r a

sa all  bir ocaya tes düf ider.  be den ve biraz onu du dan oñra orar:

– oca efendi nerden gelüb nereye gidiyorsuñuz?

oca derin bir h çekerek ma n bir av rla cev b virür:

– Efendüm ben falan köyde bundan yigirmi be  sene evvel im m idüm. O

zam n otuz ya lar nda bulunuyordum, evüm, zevcem, iki çocu um vard . Bir gice

yatsu  nam ld um rada en benden bir ar a uh r itdi. Fen lde

utandum. Art  ah linüñ yüzine ba amayaca  dü ünerek der l c mi den ç ub

köyü terk ile açdum. O zam ndan beri böyle köyden köye ola yorum. Bir dürlü

kendi köyüme avdet idemiyorum. Evimüñ, zevcemüñ, çocu lar muñ ne lde

oldu lar ndan aberüm yo dur.

Bekri ocanuñ yigirmibe  sene evvel vuku  bulan böyle ehemmiyetsiz bir

di eden olay  terk-i d r-  diy r iderek serseriy ne ola mas   muv (s.58)

olmayaca , bu vak anuñ imdiye adar unudulm  bulunaca  bi’l-bey n

ocay  kendi köyüne ber ber götürme i tekl f ider.

rtesi gün Bekri oca ile ber ber yola ç ara ocanuñ köyüne giderler.

aryenüñ ken nda yigirmibe  ya lar nda bir gence rastgeldiklerinden Bekri

bundan ocanuñ ’ilesine d ’ir ma t alma  fikriyle orar:

– O lum sen nerelisüñ?

– Bu köydenüm efendüm.

– Kaç ya ndasuñ?

– rusunu bilemem. Yalñuz bizde bir oca varm , bir gün nam z

ld rken bir ya u rad ndan açub gitmi . te ben o sene düny ya

gelmi üm.

– Eyv h! Unudulmu an itdi imüz bu va a det  köyde mübde-’i tar

olm , benüm içün art  buraya avdet mümkin de ildür.

Diyerek sür atle teb üde ba lam , Bekrinüñ ibr m- rar na ehemmiyet

virmeyerek avu ub gitmi .
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Bekri Mu afa köye giderken ocanuñ zevcesini ve çocu lar  bulm  ve

bunlara ocanuñ e raf köylerde ola aber virerek babalar  bulmalar

lüz munu söyledikden oñra avdet itmi .

97. HOCA’NIN KAÇTI I SENE DO DUM

Bekri Mustafa yine bu seyahati s ras nda u rad  bir köyde ihtiyar, ak

sakall  bir hocaya tesadüf eder. Ho  be ten ve biraz konu tuktan sonra sorar:

– Hoca Efendi nerden gelip nereye gidiyorsunuz?

Hoca derin bir ah çekerek mahzun bir tav rla cevap verir:

– Efendim ben falan köyde bundan yirmi be  sene önce imamd m. O zaman

otuz ya lar nda bulunuyordum. Evim, kar m, iki çocu um vard . Bir gece yats

namaz  k ld m s rada kazayla benden bir zarta ç kt . Fena hâlde utand m. Art k

ahalinin yüzüne bakamayaca  dü ünerek hemen camiden ç p köyü terk ederek

kaçt m. O zamandan beri böyle köyden köye dola yorum. Bir türlü kendi köyüme

dönemiyorum. Evimin, kar n, çocuklar n ne hâlde olduklar ndan haberim

yoktur.

Bekri, hocan n yirmi be  sene önce ya anan böyle önemsiz bir olaydan

dolay  terk-i diyar ederek serseri bir ekilde dola mas n uygun (s.58)

olmayaca , bu olay n imdiye kadar unutulmu  olaca  anlatarak hocaya kendi

köyüne beraber gitmeyi teklif eder.

Ertesi gün Bekri hocayla beraber yola ç karak hocan n köyüne giderler.

Köyün kenar nda yirmi be  ya lar nda bir gence rastgeldiklerinden Bekri bundan

hocan n ailesine dair bilgi almak dü üncesiyle sorar:

– O lum sen nerelisin?

– Bu köydenim efendim.

– Kaç ya ndas n?

– Do rusunu bilemem. Yaln z bizde bir hoca varm , bir gün namaz

ld rken bir kazaya u rad ndan kaç p gitmi . te ben o sene dünyaya gelmi im.

– Eyvah! Unutulmu  zannetti imiz bu olay âdeta köyde tarih ba lang

olmu , benim için art k buraya dönmek mümkün de ildir.

Diyerek h zla uzakla maya ba lar, Bekri’nin srar na önem vermeyerek

savu up gider.
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Bekri Mustafa köye giderken hocan n kar  ve çocuklar  bulur ve

bunlara hocan n çevre köylerde dola  haber vererek babalar  bulmalar

söyledikten sonra döner.
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98. EL-MA RA  M N-ALL H

Küçük Aya ofya C mi -i er fi andillerine her gün on lan zeytün ya nuñ

bir gice geçüb irtesi gün ol nca yi  olmas  ve andillerüñ bo almas  bir

müddetden beri im m ve mü’e inleri onlaruñ na l  ü ik yelerinden i iden

ma alle ah lisinüñ na ar-i di atini celb itme e ba lam . Bu le kimse (s.59) bir

ma  viremiyorm .

Bir a m im m ve mü’e inlerle ah liden bir aç t ma alle

ahve nesinde oplanub akd-i ictima  iderek bu da mü kereye ba larlar.

çlerinden biri zeytün ya  farelerüñ içebilecekleri i tim lini bey n iderse de

di erleri bunuñ mümkün  olmad , çünki farelerüñ andillerüñ a  old  yire

malar  i tim l-i be id bulunmad   dermiy n eylemi ler ve bunuñ hiç

añla lmayan bir sebebi old  dü ünmi ler.

Bu le nih yet virilmek l m geldi i cihetle gice c mi de beklemek ciheti

ileri sürülmi  ise de im m ve müe’ inler de d il old lde giceyi c mi de

geçirme e cesaret idememi . O rada Bekri Mu afa bermu d sar  olara

um apudan gelüb ahve nenüñ önindeki iskemlelerden birine oturm .

Bunu gören im m efendi c mi de gice beklemek va fesini Bekri

Mu afa’ya ta l idebilece ini dü ünerek m  ileyhi içeriye da vetle dimi  ki:

– Mu afa A a siz bu ma allenüñ ileri gelir erk ndan birisiñüz. Ma allede

olub biten i lerden sizüñ de aberd r olmañuz ve ne yap lma  l m gelir ise rey

virmeñüz b ider. Bir müddetdir c mi -i er fde hiç añla lmayan bir l vuku

buluyor. Mü’e in efendi her gün bütün andillere ya   old yor. rtesi ab  bu

ya laruñ yirlerinde yeller esiyor.

– Bu ya lar nereye gidiyor?

– te biz de bir dürlü bun  añlayam yoruz.

– Bundan olay ne var? Gice c mi de biri beklesün. (s.60)

– Pek ru! Fa  içimüzde gice c mi de yatabilecek babayigit nerde

hepimüz or uyoruz, bir dürlü ces ret idemiyoruz.

– Adam sen de bunda or aca  ne var? Yar n gice ben c mi de  al r ve

beklerüm.



531

– aten bizi memn n itmi  olurs ñuz. Hem de bu mu amm al

idersiñüz. rtesi a m yatsu va ti Bekri Mu afa cem atle ber ber c mi-i er fe

girüb bir arafa gizlenir. Namazuñ it  müte kib cem at gider. apular

kilidlenir. Bekri de old  yirden yüz dirhemlik esini ç arub yudum yudum

çekme e ba lar.

El ü aya  çekilüb art  kimsenüñ gelmesi i tim li almad  bir rada

mi -i er füñ di er bir araf ndaki direklerüñ ar as ndan af f bir  görünür.

Elinde bir mum old lde uzun boylu bir siy  yava  yava  yürüyerek

andillerüñ yan na gelir. Birini eline alara :

– Elbet beytull h (O Allah ñ evi) Vezz t vezz tall h (zeytün ya  da All ñ

ya ) velabd  Abdull h ( ul da Allah ñ ulu) diyerek içer bu retle birer birer

andilleri  bo altma a ba lar. Bunu gören Bekri Mu afa eline andil

yelpazelerinden birini alara  yava  yava  ar as ndan araba ya la ur ve er f-i

bâlâdaki sözleri söyleyerek andili ba na ald rd rada:

– El ma ra  minall h ( opa da All hdandur).

Diyerek afas na iner. Bu arbeden birdenbire ran zenci müdafa aya

va it bulamadan mükemmel bir aya  yedikden oñra ollar  ve aya lar

mükemmelen ya  old   lde c mi -i er füñ ortas na yat lur. (s.61)  aba

nam  içün im m ü mü’e in ile cem at geldi i zam n rs zuñ ut ld

görerek mer mu isticvâb iderler. Me erse bu er f her gice yatsu nam na

cem atle ber ber girüb bir arafa lan yor, herkes gitdikden oñra ya lar  içerek

aba  nam  müte kib cem atle ber ber ç yorm .

rs ara ola tesl m itmek isterler ise de Bekri Mu afa buña m ni  olara

dir:

– Ben bu er fi mükemmelen te’d b itdüm. Bir daha zeytün ya nuñ ad

bile a na almaz. imdi ara ola virür isek abs iderler. Yaz  olur b ra alum

ine gitsün dir.

Bekrinüñ bu tekl f-i ins niyetg riyesini im m ü müe inler  ile mu tebir n-

ma alle muv  ma la at görerek rs   al virürler. Ondan oñra c mi -i er f

andillerinden ya  berhav  olmaz.
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98. EL-MATRAK M N-ALLAH

Küçük Ayasofya Camisi’nin kandillerine her gün konulan zeytinya n

ertesi güne kaybolmas  ve kandillerin bo  kalmas  bir süreden beri imam ve

müezzinleri, onlar n aktarmalar ndan olay  i iten mahalle ahalisinin dikkatini

çekmeye ba lar. Bu hâle kimse (s.59) bir mana veremez.

Bir ak am imam ve müezzinlerle ahaliden bir kaç ki i mahalle

kahvehanesinde toplan p bu konuda müzakereye ba larlar. çlerinden biri zeytin

ya  farelerin içebilecekleri ihtimalini söyler. Ama di erleri bunun mümkün

olmad , çünkü farelerin kandillerin as  oldu u yere ç kmalar  ihtimalinin

bulunmad  anlat rlar. Bunun hiç anla lmayan bir sebebi oldu unu dü ünürler.

Bu hâle bir son vermek için gece camide bekleme fikri ileri sürülür. Fakat

imam ve müezzinler ba ta olmak üzere hiç kimse geceyi camide geçirmeye cesaret

edemez. O s rada Bekri Mustafa her zamanki gibi sarho  bir hâlde Kumkap ’dan

gelip kahvehanenin önündeki iskemlelerden birine oturur.

Bunu gören imam efendi camide gece bekleme görevini Bekri Mustafa’ya

verebilece ini dü ünerek onu içeriye davet eder:

– Mustafa A a siz bu mahallenin ileri gelenlerinden birisiniz. Mahallede

olup biten i lerden sizin de haberdar olman z ve ne yap lmak gerekirse oy

kullanman z gerekir. Bir süredir camide hiç anla lmayan bir hâl oluyor. Müezzin

efendi her gün bütün kandillere ya  dolduruyor. Ertesi sabah bu ya lar n yerlerinde

yeller esiyor.

– Bu ya lar nereye gidiyor?

– te biz de bir türlü bunu anlayam yoruz.

– Bundan kolay ne var? Gece camide biri beklesin. (s.60)

– Pek do ru! Fakat içimizde gece camide yatabilecek babayi it nerde,

hepimiz korkuyoruz, bir türlü cesaret edemiyoruz.

– Adam sen de bunda korkacak ne var? Yar n gece ben camide kal r ve

beklerim.

– Hakikaten bizi memnun etmi  olursunuz. Hem de bu muammay

halledersiniz. Ertesi ak am yats  vakti Bekri Mustafa cemaatle beraber camiye girip



533

bir tarafa gizlenir. Namaz n bitiminden sonra cemaat gider. Kap lar kilitlenir. Bekri

de oldu u yerden yüz dirhemlik esini ç kar p yudum yudum çekmeye ba lar.

El ayak çekilip art k kimsenin gelme ihtimali kalmad  bir s rada caminin

bir taraf ndaki direklerin arkas ndan haf f bir k görünür. Elinde bir mum oldu u

hâlde uzun boylu bir siyahi yava  yava  yürüyerek kandillerin yan na gelir. Birini

eline alarak:

“Elbet beytull h (O Allah’ n evi) Vezz t vezz tall h  (Zeytinya  da Allah’ n

ya ) velabd  Abdull h (Kul da Allah’ n kulu)” diyerek içer. Bu ekilde birer birer

kandilleri bo altmaya ba lar. Bunu gören Bekri Mustafa eline kandil

yelpazelerinden birini alarak yava  yava  arkas ndan araba yakla r ve herif

yukar daki sözleri söyleyerek kandili ba na kald rd  s rada:

– El matrak minall h (Sopa da Allah’tand r).

Diyerek kafas na iner. Bu darbeden birdenbire ran zenci müdafaaya vakit

bulamadan mükemmel bir dayak yer. Sonra kollar  ve ayaklar  ya  oldu u hâlde

caminin ortas na yat r. (s.61) Sabah namaz  için imam ve müezzinle cemaat

geldi i zaman h rs n tutuldu unu görerek bu adi kimseyi sorgularlar. Me erse bu

herif her gece yats  namaz na cemaatle beraber girip bir tarafa saklamakta, herkes

gittikten sonra ya lar  içerek sabah namaz  müteakip cemaatle beraber

kmaktad r.

rs  karakola teslim etmek isterlerse de Bekri Mustafa buna engel olur,

der ki:

– Ben bu herifi çok iyi edeplendirdim. Bir daha zeytinya n ad  bile

na almaz. imdi karakola verirsek hapsederler. Yaz k olur b rakal m i ine

gitsin.

Bekri’nin bu insani teklifini imam ve müezzinlerle mahallenin ileri gelenleri

uygun görerek h rs  sal verirler. Ondan sonra cami kandillerinden ya  kaybolmaz.
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99. AB A ADAR DOLA MI

Bekri Mu afa, Sivasa seya ati esn nda bir a m bir  köyde mis fir olur

ve ekseriy  küçük köylerde old   gibi bu karyenün mis fir o as  c mi -i er füñ

oñ cem at ma allinde perde ile tefr  idilmi  bir ma al old ndan mis firi oraya

urdurlar. Mu taruñ i r eyledi i yumur a ve bul ur pil ndan ret ve fa

bol  yidikden soñra toplanan karyenün ileri gelenleriyle onu ma a ba larlar.

Sev  kel m-  c ye, ba  ölülerüñ tekrar dirilerek ara oncoloz old na

inti l idüb bu da epeyce riv yetler ve ma allar söylenür. (s.62) Yatsu

nam ndan oñra köylüler avdet iderler ve Bekri de serilen yata a uzan r.

O rada at na al ub cami -i er fi gezmek gelir. Yata dan al ar ve aç

bul nan apudan c mi e girer. E raf ola rada bir  kö ede yire onulmu

tabutu görür. Tabutuñ apa apal  imi . C mi iñ her araf  gezdikden oñra

aya avdet iderek yata da o urur ve uy usu gelmesine inti ren çabu  içme e

ba lar.

Biraz oñra içeriden bir ak rd  ile bir iñilti i idir ve bunuñ ne olabilece ini

mera  ile al ub c mi e girer ve ilk öñce na ar  kö edeki tabuta in it f ider. Tam o

rada  tabutuñ apa  içerden itilüb aç lara  bir arafa dü er. çindeki cen ze

bembeyaz kefene sar  old lde dimdik aya a  al ub Bekriye ba ar.

Mu afa her ne adar ayet cesur bir adam ise de bu man aradan biraz tedhi

eyledi inden o aya  dönüb apuy   apama  fikrine dü er ise de s ika’-i mera la

bundan vazgeçerek tem da dev m ider. Cen ze çrayub tabutdan ç ar ve

kefenle ba  old  içün çraya  çraya Bekriye ru gelme e ba lar. Hem

geliyor ve hem de ayet af f va yet bir sesle “Bekri Bekri” diyordu.

Mu afa cen zenüñ kendine ya la  görünce yava  yava  uza la r,

açma  içün apuya kadar ulur ise de apu d ar dan kilidli old ndan bu

fikirden arf-  na ar ile cen ze ar adan kendi öñde olara  c mi de ola ma a

mecb r al r. Bu ta b ve fir r s atlerce dev m eyledi i cihetle Bekri an ter

içinde alur, yorulur (s.63) ve fa  mevt nuñ eline dü memek içün dola ma da

dev m eyler.
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Nih yet oroslar ötme e ba lay nca cen ze tabutuñ yan na gidüb içine

girerek yatar ve apa  da üzerine çeker. Bun  gören Bekri geni  bir nefes alara

yata na yatar ve dü ünme e ba lar mümkün de il uy uya dalamaz.

ab  olub köy im  nam z içün c mi iñ apus  açar iken ç ard

gürültü ile uyanub gözlerini açan Bekri Mu afa der l al ara  c mi e girer ve her

araf  dola r ise de ne tabutu ve ne cen zeyi bulamaz. m efendiye orar, öyle

bir ey olmad  cev  al r. Ve nih yet o giceki vak anuñ müdhi  bir rü’y

old  añlayara  bir daha c mi  o as nda mis fir olmama a arar virür.

99. SABAHA KADAR DOLA MI

Bekri Mustafa, Sivas’a seyahati s ras nda bir ak am bir köyde misafir olur.

Ço unlukla küçük köylerde oldu u gibi bu köyün de misafir odas  caminin son

cemaat yerinde perde ile ayr lm  bir yerdir. Misafiri oraya oturturlar. Muhtar n

haz rlad  yumurta ve bulgur pilav ndan ibaret olan bol yeme i yedikten sonra

toplanan köyün ileri gelenleriyle konu maya ba larlar.

Dilenci sözünün neticesinde, baz  ölülerin tekrar dirilerek karakoncoloz

oldu una dair bu konuda epeyce rivayetler ve masallar söylenir. (s.62) Yats

namaz ndan sonra köylüler dönerler ve Bekri de serilen yata a uzan r.

O s rada hat na kalk p camiyi gezmek gelir. Yataktan kalkar ve aç k

bulunan kap dan camiye girer. Etraf  dola  s rada bir  kö ede yere konulmu

tabutu görür. Tabutun kapa  kapal r. Caminin her taraf  gezdikten sonra odaya

dönerek yatakta oturur ve uykusu gelmesine ra men hemen içmeye ba lar.

Biraz sonra içeriden bir tak rt  ile bir inilti i itir ve bunun ne olabilece ini

merak ile kalk p camiye girer ve ilk önce kö edeki tabuta bakar. Tam o s rada

tabutun kapa  içerden itilip aç larak bir tarafa dü er. çindeki cenaze bembeyaz

kefene sar  oldu u hâlde dimdik aya a kalk p Bekri’ye bakar.

Mustafa her ne kadar gayet cesur bir adam ise de bu manzaradan biraz

korktu undan odaya dönüp kap  kapamay  dü ünürse de merak  sebebiyle bundan

vazgeçip seyretmeye devam eder. Cenaze s çray p tabuttan ç kar ve kefenle ba

oldu u için s çraya s çraya Bekri’ye do ru gelmeye ba lar. Hem geliyor ve hem de

gayet hafif bir sesle “Bekri Bekri” demektedir.
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Mustafa cenazenin kendine yakla  görünce yava  yava  uzakla r.

Kaçmak için kap ya kadar sokulursa da kap  d ar dan kilitli oldu undan bu

fikirden vazgeçer. Cenaze arkadan kendi önde olarak camide dola maya ba larlar.

Bu takip ve kaç  saatlerce devam etti i için Bekri kan ter içinde kal r, yorulur.

(s.63) Fakat mevtan n eline dü memek için dola makta devam eder.

Nihayet horozlar ötmeye ba lay nca cenaze tabutun yan na gidip içine

girerek yatar. Kapa  da üzerine çeker. Bunu gören Bekri geni  bir nefes alarak

yata na yatar ve dü ünme e ba lar, mümkün de il uykuya dalamaz.

Sabah olup köy imam  namaz için caminin kap  açarken ç kard  gürültü

ile Bekri uyan p gözlerini açar. Hemen kalkarak camiye girer ve her taraf  dola rsa

da ne tabutu ne cenazeyi bulamaz. mam efendiye sorar, öyle bir ey olmad

cevab  al r. Ve nihayet o geceki olay n müthi  bir rüya oldu unu anlayarak bir

daha cami odas nda misafir olmamaya karar verir.
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100. ACABA CENNET-  A DA MIYUM

Bekri Mu afa leyl ü neh r ar b alma la ber ber Rama an- er fde orucunu

utar ve ba de’l-iftar bir aç ade   atar imi . Onuñ bu line v f olan Mur d-

bi a Rama an günleri Bekr yi ma yyetine alara  tebd l-i yafetle c mi leri

dola r ve ulem nuñ va lar  diñler, mu tac n ve fu ar ya yard m idermi .

Bunlardan birinde Mur d-  R bi a ile Bekri ö le nam nda Bayezid

mi ne gelüb ed dan oñra va lar  diñleme e ba lam lar. Minberüñ 

araf nda epeyce bir cem ata va  itmekde olan genç bir oca na ar-  di atini

celb eyledi inden orada  urub ula  virmi ler. Tam o rada  oca efendi cem ata

cennet-i a  tar f idiyorm .

Bunuñ  ta fine  na aran cennet-i a nuñ saray adar müzeyyen mu an an

(s.64) olmad  gören Mur d-  R bi a gülerek dimi :

– Bekri, b re oca dünyanuñ i ti m ü  müzeyyen  görmedi ini ve

  bu gibi eylere irmedi i cihetle cennet-i a  ta f ider  iken ne adar

yañ yor. Bunuñ ta fine göre benüm sarayum cennetden daha mükemmel ve

müzeyyen  olma  l m gelir. De il mi?

– Evet efendüm, b re fa ir  oca içün ziynet ve i ti muñ add-i a

söyledi i  adardur. Ondan fa las na  irmedi inden  ab   cenneti böyle tav if

idiyor.

– ma bir ey  geldi. u ocaya düny daki ziynet ü i ti  gösterseñ.

– Peki efendüm. ocay  saray-  hüm yuna da vet idüb her araf  gezdirelüm.

– Yo  öyle de il. Bir ç re bul da oca  añlamayarak saray  görsün. Biraz

lenirüz.

– Ba   üzerine. Yar n ic na ba arum.

Bekri oca nda  ta at yapmak ve o günden onuñla mün sebet peyd

itmek içün Mur d-  R bi adan ayr larak c mi de  al r ve c mi   ademesinden

ocanuñ onyal  old , Rama an- er f içün gelüb Bayezid Medresesinde bir

ada i met eyledi ini ö renir. Va uñ it nda c mi den ç ar iken ocanuñ

yan na ulara  dir:

– Sel mün aleyküm A med Efendi, in allah fiyetdesiñüz.

– amdolsun. F  ben sizi an yamad m.
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– Hem ehri old muz  lde beni  an mad ñuz ha? L kin ñuz (s.65)

var. Siz ulem dan ve ehrimizüñ me r ocalar ndan old nuz cihetle ben sizi

an yorum. abi  siz bütün onya fu aras an yamazs ñuz.

– ! Dimek  ki sen onyal suñ? Ne va it geldüñ?

– Henüz bugün geldüm. Fa ir old um cihetle i met idecek bir yer

arayordum. Nam z içün c mi e girdüm. Sizi görünce “Tamam i te  ocay  buldum

oña  idmet ider, du  al rum. Hem de  o as nda yatarum” diyerek va uñ

itam  bekledüm. E er mün sib görür iseñüz beni hidmetiñüze al ñuz bir ücret

falan istemem.

– Peka  olur. smiñüz nedür?

– smüm Mu afa’dur. Biraz ders de gördüm.

– Peka . Haydi bizüm o ay   gör de yata  oraya getir.

Bekri, oca ile o ay  gördükden oñra nesine gidüb bir ilte ve bir yor an

alara  medreseye gelir ve orada  al r. rtesi gün ted rik  itdi i uyud   bir il

am yeme inde ocaya yidirür.

Yar m s at oñra derin bir uy uya dalan ocay  evvelden i r eyledi i bir

sedyeye yat rara ruca sar y-  hüm yuna i l ile p di h araf ndan virilen emir

cibinece arem-i hüm yunda  eñ müzeyyen bir aloñun ortas na urulm

mükemmel bir aryolaya yat r. alondaki müte addid vizeler meline i l

olunur. Mefr tuñ parla  ve ziyneti gözleri ama raca  bir le gelir. Bekri

ile Mur d-  R bi a bir perdenüñ ar as na gizlenerek ocanuñ uyanmas na inti ar

iderler. Bir s at  adar oñra oca efendi gözlerini açara  e raf na ba nd .

Reng renk vizelerden  inti r iden yüzlerce mumuñ iy  oras det  gündüz

gibi tenv r idiyord . Bu env r-  mü (s.66) alt nda avanlaruñ ve duvarlaruñ

yald zlar , parla  boyalar , ipekli ve rmal  perdeleri ve mefr t yet  na ar-  rib

bir ekil al yord .

oca efendi kendini medrese o as nda, fa ne yata  içinde ve arañl kda

bulunaca an ider iken böyle hiç bilmedi i atta ta avvur idemedi i i ti m

aras nda görünce oñ derece d r- ayret olara  yatd  yirden  ruld . 

tüyünden ar gibi beya   ipekli ve i lemeli  çar aflarla müzeyyen yata da oturara
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dört  araf na n n ba nd  kendi kendine ve fa  perdenüñ  ar as ndan

tem  iden Mur d-  R bi añ nedim nüñ duyaca  tarzda yüksek olara  didi:

– Acab  buras  nere?

Yine kendi kendine cev b virdi:

– üphesiz cennet-i a  olacak. Fakat ben buraya na l geldüm? Dimek ki

vef t  itdüm.  Cen b-  bu ulunu cennet-i a na buyurdu. Evet bunda übhe

yo .

O rada evvelce yap lan tert b m cibince tam ar uya gelen apu aç lara

içeriye yet güzel ve beya  elbiseleri l bis yigirmi adar c riye girdiler.

Birbirinden üsn  olan bu zlar ara  ve gülerek ocanuñ etraf na opland lar.

Bu lden bütün bütün d r- ayret olan oca efendi yirinden ldayamayara

titrek bir sesle ordu:

– an mlar buras  neresidür?

– Buras   cennet-i a dur. Biz de saña i n olunan rilerüz. Art  senüñ

idmetinde bulunaca uz.

oca zlaruñ bu cev  üzerine far  sür runda a lama a ba lad . riler

 ileyhi tesk n iderek imdi a layaca  zam n olmayub (s.67) bu ni metlerden

istif de idilmek l m gelece ini söylediler. O rada c riyelerden biri oca

efendiye bir barda erbet  akd m eyledi.

oca:

– Bu nedür?

– Kev er ar

– O  ne a ! Art  Kev er ar   da içece üm.

Diyerek barda  alub erbeti k milen içdi. zlarla or a  or a utanara  ve

lara  mül ifeye ba lad . erbeti içdikden be  da a oñra idi ki ocanuñ

gözleri apanara  yata a dü dü. Der n bir uy uya dald . Çünki erbetde uyud  bir

il c vard .

oca uyuy nca Bekri Mu afa perdenüñ ar as ndan ç ara ar dan

getirilen sedye ile onu ruca medrese o as na ñakl idüb kendi yata na yat rd  ve

Bekri de  di er yata da yatd . ab  olm  idi ki oca uyand . Kendini cennet-i

da bulaca um an ider iken medrese o as nda ve fa ne yata nda görünce
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oñ derece mütee ir old  dü ünme e ba lad .  Nih yet bir rü’y  görmi  ve lem-i

ma da cennet-i  a ya girerek lerle  görü mi  ve Kev er arab  içmi

old na arar virdi.

O rada yata dan al an Bekri Mu afa’ya rü’y  bir taf l añlatd dan

oñra al ub bdest ald  ve c mi -i er fe gitdi.

Bekri, bir i i old ndan ba isle  daha evvelce ar  ç  ve tebd l-i

yafetle ret Mur d-  R bi a mülaki olara  ber berce  c mi -i er fe gelmi  idi.

Nam zdan oñra oca va  kürsisine ç ara  didi:

– Ey cem at-i müslim n! Ben dün burada size cennet-i a  tavs f idiyor

idüm. Cen b-  bu ciz uluna lü f idüb dün (s.68) gice lem-i  ma da

cennet-i a na id l  buyurdu. Orada lerle görü düm, Kevser ar  içdüm.

Benüm size dün ta f itdi üm eyler gördü üm eylerüñ yan nda hiçdür. Ta rif ü

tav f itmek mümkün de ildür. Hem n All h-  Te  cümlemizi cennet ü

cem yla mü erref buyursun.

Mur d-  R bi a ile ned mi ocanuñ a ulanara  añlatd  va a-i

mertebeyi gülerek diñlediler. Va uñ  it na ya n bir z manda c mi den

lar. Mur d-  R bi a Bekri Mu afa v as yla ocaya yüz altun i n

gönderdi. Ve müreffehen memleketine i zam  emr itdi.

100. ACABA CENNET-  ALÂDA MIYIM?

Bekri Mustafa gece ve gündüz arap almakla beraber Ramazan- erifte

orucunu tutar. ftardan sonra bir kaç kadeh atar, onun bu h linden haberi olan

Dördüncü Murat Ramazan günleri Bekri’yi maiyetine alarak tebdilik yafetle

camileri dola r ve âlimlerin vaazlar  dinler, muhtaçlara ve fakirlere yard m eder.

Bunlardan birinde Dördüncü Murat ile Bekri ö le namaz nda Beyaz t

Camisi’ne gelip edadan sonra vaazlar  dinleme e ba larlar. Minberin sa  taraf nda

epeyce bir cemaate vaaz etmekte olan genç bir hoca dikkatlerini çekti inden orada

durup kulak verirler. Tam o s rada hoca efendi cemaate cennet-i âlây  tarif

etmektedir.

Bunun tarifine bakarak cennet-i âlân n saray kadar süslü ve gösteri li (s.64)

olmad  gören Dördüncü Murat gülerek der:
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– Bekri, çaresiz hoca, dünyan n ihti am ve zenginliklerini görmedi i ve akl

bu gibi eylere ermedi i için cennet-i âlây  tarif ederken ne kadar yan yor. Bunun

tarifine göre benim saray n cennetten daha mükemmel ve müzeyyen olmas

gerekir. De il mi?

– Evet, efendim, çaresiz fakir hoca için ziynet ve ihti am n büyüklü ünün

 söyledi i kadard r. Ondan fazlas na akl  ermedi inden tabii cenneti böyle

anlat yor.

– Hat ma bir ey geldi. u hocaya dünyadaki ziynet ve ihti am  göstersen.

– Peki efendim, hocay  saraya davet edip her taraf  gezdirelim.

– Yok, öyle de il. Bir çare bul da hoca anlamadan saray  görsün. Biraz

leniriz.

– Ba üstüne. Yar n icab na bakar m.

Bekri, hoca hakk nda tahkikat yapmak ve o günden onunla münasebet

kurmak için Dördüncü Murat ayr larak camide kal r. Cami hademesinden hocan n

Konyal  oldu unu, Ramazan- erif için gelip Beyaz t Medresesi’nde bir odada

ikamet etti ini ö renir. Vaaz n bitiminde camiden ç karken hocan n yan na

sokularak der:

– Selamün aleyküm Ahmet Efendi, in allah afiyettesiniz.

– Hamdolsun. Fakat ben sizi tan yamad m.

– Hem eri oldu umuz hâlde beni tan mad z ha? Lakin hakk z (s.65) var.

Siz ulemadan ve ehrimizin me hur hocalar ndan oldu unuz için ben sizi

tan yorum. Tabii siz bütün Konya fukaras  tan yamazs z.

– Â! Demek ki sen Konyal n? Ne zaman geldin?

– Henüz bugün geldim. Fakir oldu um için ikamet edecek bir yer ar yordum.

Namaz için camiye girdim. Sizi görünce “Tamam i te hocay  buldum, ona hizmet

edip duas  al m. Hem de odas nda yatar m” diyerek vaaz n bitimini bekledim.

er münasip görürseniz beni hizmetinize al z bir ücret falan istemem.

– Pekâlâ olur. sminiz nedir?

– smim Mustafa’d r. Biraz ders de gördüm.

– Pekâlâ. Hadi bizim oday  gör de yata  oraya getir.
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Bekri, hoca ile oday  gördükten sonra evine gidip bir ilte ve bir yorgan

alarak medreseye gelir ve orada kal r. Ertesi gün tedarik etti i uyutucu bir ilac

ak am yeme inde hocaya yedirir.

Yar m saat sonra derin bir uykuya dalan hocay  önceden haz rlad  bir

sedyeye yat rarak do ruca saraya var p padi ah taraf ndan verilen emir gere ince

hareme en müzeyyen bir salonun ortas na kurulmu  mükemmel bir karyolaya

yat r. Salondaki birçok avizenin hepsi parlar. Mefru at n parlakl  ve ziyneti

gözleri kama racak bir hâle gelir. Bekri ile Dördüncü Murat bir perdenin arkas na

gizlenerek hocan n uyanmas  beklerler. Bir saat kadar sonra hoca efendi gözlerini

açarak etraf na bak r. Rengârenk avizelerden yay lan yüzlerce mumun 

oras  âdeta gündüz gibi nurland rmaktad r. Bu yay lan nurlar (s.66) alt nda

tavanlar n ve duvarlar n yald zlar , parlak boyalar , ipekli ve s rmal  perdeleri ve

mefru at gayet dikkat çekici bir ekil almaktad r.

Hoca efendi kendini medrese odas nda, fakirane yata  içinde ve karanl kta

bulaca  zannederken böyle hiç bilmedi i hatta dü ünemedi i ihti am aras nda

görünce son derece rarak yatt  yerden do rulur. Ku  tüyünden kar gibi beyaz

ipekli ve i lemeli çar aflarla müzeyyen yatakta oturarak dört taraf na n n

bak r. Kendi kendine ve fakat perdenin arkas ndan seyreden Dördüncü Murat

nediminin duyaca  tarzda der ki:

– Acaba buras  neresi?

Yine kendi kendine cevap verir:

– üphesiz cennet  âlâ olacak. Fakat ben buraya nas l geldim? Demek ki

vefat ettim. Cenab hak bu kulunu cennet-i âlâs na buyurdu. Evet, bunda üphe yok.

O s rada önceden yap lan tertip gere ince tam kar ya gelen kap  aç larak

içeriye gayet güzel ve beyaz elbiseleri giymi  yirmi kadar cariye girer. Birbirinden

güzel olan bu k zlar ko arak ve gülerek hocan n etraf na toplan rlar. Bu hâle bütün

bütün ran hoca efendi yerinden k ldayamayarak titrek bir sesle sorar:

– Han mlar buras  neresidir?

– Buras  cenneti âlâd r. Biz de sana ihsan olunan hurileriz. Art k senin

hizmetinde bulunaca z.
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Hoca k zlar n bu cevab  üzerine a  sevincinden a lamaya ba lar. Huriler

onu sakinle tirerek imdi a layacak zaman olmay p (s.67) bu nimetlerden

yararlanmak gerekti ini söylerler. O s rada cariyelerden biri hoca efendiye bir

bardak erbet sunar. Hoca:

– Bu nedir?

– Kevser arab

– Oh ne âlâ! Art k Kevser arab  da içece im.

Diyerek barda  al p erbeti tamam yla içer. K zlarla korka korka utanarak

ve s larak akaya ba lar. erbeti içtikten be  dakika sonrayd  ki hocan n gözleri

kapanarak yata a dü er. Derin bir uykuya dalar, çünkü erbette uyutucu bir ilaç

vard r.

Hoca uyuyunca Bekri Mustafa perdenin arkas ndan ç karak d ar dan

getirilen sedye ile onu do ruca medrese odas na götürüp kendi yata na yat r.

Bekri de di er yatakta yatar. Sabah olunca hoca uyan r. Kendini cennet-i âlâda

bulaca m zannederken medrese odas nda ve fakirane yata nda görünce son

derece üzülür, dü ünmeye ba lar. Nihayet bir rüya görmü  ve mana âleminde

cennet-i âlâya girerek hûrilerle görü mü  ve Kevser arab  içmi  oldu una karar

verir.

O s rada yataktan kalkan Bekri Mustafa’ya rüyas  bir fas l anlatt ktan

sonra kalk p abdest al r ve camiye gider.

Bekri, bir i i oldu unu söyleyerek daha önceden d ar  ç kar ve tebdil-i

yafetle hazret Dördüncü Murat’la bulu arak beraberce camiye gelir. Namazdan

sonra hoca vaaz kürsüsüne ç karak der ki:

– Ey cemaati Müslimîn! Ben dün burada size cennet-i âlây  anlat yordum.

Cenab hak bu aciz kuluna lütfedip dün (s.68) gece mana âleminde cennet-i âlâs na

girdirdi. Orada hurilerle görü tüm, Kevser arab  içtim. Benim size dün tarif etti im

eyler gördü üm eylerin yan nda hiçtir. Tarif ve özelliklerini saymak mümkün

de ildir. Hemen Allahutala hepimizi cennet ve cemaliyle mü erref buyursun.

Dördüncü Murat ile nedimi, hocan n a  sulanarak anlatt  bu olay

gülerek dinlerler. Vaaz n bitimine yak n bir zamanda camiden ç karlar. Dördüncü
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Murat Bekri Mustafa arac yla hocaya yüz alt n ihsan gönderir. Ve rahat bir

ekilde memleketine dönmesini emreder.
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101. DURMA BEKR  MU AFA

erifüñ biri Bekri Mu afa’nuñ stanbuldaki öhret ü yia ndan istif de

fikrine dü erek kendine Bekri Mu afa n  virir v v-  n m ile öteye beriye

mür ca at iderek aylice olablar çevirme e ba lar.

Bekri Mu afa öyle yapm , Bekri Mu afa böyle yapm  gibi devr n iden

yi alar  a l Bekri Mu afa uydu ca hayret idiyor. Kendünüñ bunlardan aberi

olmad ndan buña bir ma  viremeyorm . Nih yet bir gün bi’t-tes düf kendini

en an mlad lar  bir ma allede bulunan Bekri Mu afa hazardan bir iki tuñ

betine i tir k itmi  ve söz sev  kel m ile Bekri Mu tafa’ya inti l eylemi .

Bu atuñ Bekri Mu afa’nuñ a z-  a bas ndan old  iddi a ider, ve oñla

leyl ü neh r ber ber bulunmalar  bi’l-bey n bir m men b- ar besini ik ye

idiyord . Bunu i iden Bekri Mu afa stanbulda kendi gibi di er birinüñ de mevc d

olmad  bildi i  cihetle söze ar ara  dir ki:

– Bir der bu söyledi iñüz hangi Bekri Mu afadur? (s.69)

– Tu af su l, stanbulda aç Bekri Mu afa vardur ki onlardan birini

oruyorsuñuz!

– Evet ben de Bekri Mu afa’nuñ bir tek old  biliyorum anca  benüm

bildi üm Bekri Mu afa sizüñ söyledi iñüz eyleri yapmam dur. att  sizi hiç

an maz nerde  ald  ki sizüñle gice gündüz ber ber bulunur biri olsun.

– Ne dimek isteyorsuñuz? Ben yalan m  söylüyorum, Bekri Mu afa didi üm

gibi eñ az z  a bum ve d i’m  ref kum ve  ar ada mdur.

– Bu mümkün de il. Siz her lde yañ yorsuñuz. Çünkü bi at Bekri

Mu afa’ya ordum sizi an yor.

– Ne arib iddi ! Siz beni imdi burada gördüñüz, Bekri Mu afa’ya beni

an yub tan mad ; nerde ve ne va it orduñuz! Böyle sözler sizüñ if ne

mis firlerinden old za del let ider.

– ay r bir der, benüm sözümde an itd ñüz gibi ar b bir ey yo dur.

Çünkü stanbulda mevc d yeg ne Bekri Mu afa u  da ada ar uñuzda  duran

benim.

– (Med d ve ed d bir ah aha al virdi) Bu da pek tu af! Siz Bekri

Mu afa’s ñuz öyle mi? Haydi bir der haydi! Kendini pabucu büyü e o ut!
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– aten  ru söylüyorum, Bekri Mu afa benim.

– Bu mümkün de il! Siz Bekri Mu afa olamazs ñuz. Çünkü ben ayli

zam ndan beri Bekri Mu afa’y an yorum, o da siz de ilsiñüz.

Bekri Mu afa kendisinüñ kendi old  añladamayaca  görerek  sük t

ider ise de di er t bunuñ Bekri  Mu afal  iddi  bir dürlü ha m  idemez ve

dir: (s.70)

– Bekri  Mu afa imdi amatyada Onnik’ün mey nesindedür. Bende

oraya gidece üm, kendisini gördü üm zam n sizüñ bu iddi añuz  oña aber

virece üm, em nüm ki ço  gülecek ve belki de t mar neye müs feretinüzi te’m n

idecek.

– M demki imdi Bekri Mu afa’y  görmek üzere gideceksiñüz ben de

sizüñle ber ber gelir u z  görürüm.

Bunuñ üzerine Bekri Mu afa ile mu al ara amatyaya gider ve

Onnik’ün mey nesine girerler. Dükk nuñ bir kö esinde  iki ki i ile ber ber o uran

bir  görünce Bekri Mu afa’nuñ mu  hem n yan na giderek dir:

– A a retleri (A l Bekri Mu afa’y  göstererek) Bu adam kendisinüñ

Bekri Mu afa  old  ve sizüñ o n   z ñuz   iddi  idiyor buña ne

dirsiñüz?

Bu sözü birdenbire i iden ve hiç beklemedi i  lde bir aç kere uza dan

görmi  ve  an  old  a l Bekr  Mu afa’y ar nda gören düzme Bekri,

beñzi atara  d r- avf ü tel  olur ise de der l endisini oplar ve cev b virür:

– Ne diyorsuñuz? Bu  derece  ces ret mümkün mü? Bir ins n '  ba nda

old   lde na l falanum diye yalan bir iddi' ya al ar? (Bekri Mu afa’ya

ba ara ) Belki efendi vey ud a a if neden yeñi ç km dur.

Düzme Bekrinüñ gösterdi i bu ces retden d r- ayret olan a l Bekri

Mu afa  kendi kendine:

– Acab   öyle mi? Ben mi yañ yorum.

Diye dü ünme e ba lar. Bekrinüñ sük neti kendisi  içün fal- ayr (s.71)

ad iden düzme daha büyük bir cür’et göstererek oyunu azanaca  dü ünerek dir

ki:
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– stanbulda Bekri Mu afa bir d ne olub o  da ben isem de ba  e suñ bu

muñ öhret ü yi as ndan istif de ile geçmek istememizi müstebe ad de ildür.

Belki bu da onlardan biridür.

Kendinüñ Bekri  Mu afa old , bundan yañ lmad  dü ünerek an at-i

ataya l iden a l Bekri dü menüñ gösterdi i bu cür’ete  ta ammül  idemeyerek

dir ki:

– Baña ba  be erif! Art  bu yalanlar yeti ür.  Kendi fi lini di erine isn d

itmek derecesinde gösterdi ün küsta  k dür. Y imdi kendinüñ Bekri Mu afa

old  isb t idersüñ y d yalanc  old  itiraf ile ö ür dileyerek def  olub

gidersüñ.

Bekri Mu afay sen tan mayan bir  mu e bulund na em n old

cihetle düzme Bekri aya a al ara  a l Bekrinüñ üzerine ru yürür ve iddetle

ba rara :

– Bunu saña ben tekl f iderüm. Benüm Bekri Mu afa old  burada herkes

bilir. Sen bir tek adam göster.

Bu mün zaray  e rafdan seyr iden gür h-   ayy n ile mey neci araya

girerek bir mü rabeyi men  içün a l Bekriyi apu ar  iderler. Bunuñ üzerine

Bekri Mu afa kendi hüviyetine übhe iderek yava  yava um apuda A obuñ

mey nesine gelir ve içeri girince ba r:

– Y ! All h içün söyleyüñ! Ben Bekri Mu afa de il miyüm!

ld raca um be!

Bekrinüñ bu su’ li   ürküdür, cümlesi Bekrinüñ ç ld rm  old na

hib olurlar.  Nih yet Bekri Mu afa vak ay ukk ik ye ider. Oradakilerüñ

ta  ü eh detleriyle Bekri Mu afa old na ana at- l eyleyerek  yirine

gelir.

101. DURMA BEKR  MUSTAFA

Herifin biri Bekri Mustafa’n n stanbul’daki öhretinden yararlanma fikrine

dü erek kendine Bekri Mustafa nam  verir. Onun nam yla öteye beriye müracaat

ederek haylice dolaplar çevirmeye ba lar.
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Bekri Mustafa öyle yapar, Bekri Mustafa böyle yapar gibi a zdan a za

dola an söylentileri as l Bekri Mustafa duydukça hayret eder. Kendinin bunlardan

haberi olmad ndan buna bir mana veremez. Nihayet bir gün tesadüf eseri kendini

ahsen tan mad klar  bir mahallede bulunan Bekri Mustafa mahalle sakinlerinden

bir iki ki inin sohbetine kat r ve söz Bekri Mustafa’ya gelir.

Bu ki i Bekri Mustafa’n n sohbet etti i dostlar ndan oldu unu iddia eder.

Onunla gece gündüz beraber bulunduklar  söyleyerek bir tak m garip menk beler

anlat r. Bunu i iten Bekri Mustafa stanbul’da kendi gibi di er birinin de mevcut

olmad  bildi i için söze kar arak der ki:

– Birader bu söyledi iniz hangi Bekri Mustafa’d r? (s.69)

– Tuhaf soru, stanbul’da kaç Bekri Mustafa vard r ki onlardan birini

soruyorsunuz!

– Evet, ben de Bekri Mustafa’n n bir tek oldu unu biliyorum. Ancak benim

bildi im Bekri Mustafa sizin söyledi iniz eyleri yapmam r. Hatta sizi hiç

tan maz. Nerde  kald  ki sizinle gece gündüz beraber bulunur biri olsun.

– Ne demek istiyorsunuz? Ben yalan m  söylüyorum? Bekri Mustafa

dedi im gibi en aziz dostum ve daimi arkada md r.

– Bu mümkün de il. Siz herhâlde yan yorsunuz. Çünkü bizzat Bekri

Mustafa’ya sordum sizi tan yor.

– Ne garip iddia! Siz beni imdi burada gördünüz, Bekri Mustafa’ya beni

tan p tan mad ; nerde ve ne zaman sordunuz! Böyle sözler sizin ifahane

misafirlerinden oldu unuzu gösterir.

– Hay r, birader, benim sözümde zannetti iniz gibi garip bir ey yoktur.

Çünkü stanbul’da mevcut tek Bekri Mustafa u dakikada kar zda duran benim.

Çok iddetli bir kahkaha sal verir:

– Bu da pek tuhaf! Siz Bekri Mustafa’s z öyle mi? Haydi birader haydi!

Kendini pabucu büyü e okut!

– Hakikaten do ru söylüyorum, Bekri Mustafa benim.

– Bu mümkün de il! Siz Bekri Mustafa olamazs z. Çünkü ben hayli

zamandan beri Bekri Mustafa’y  tan yorum o da siz de ilsiniz.
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Bekri Mustafa kendisinin kendi oldu unu anlatamayaca  görerek susarsa

da di er ki i bunun Bekri Mustafal k iddias  bir türlü hazmedemez ve der ki:

(s.70)

– Bekri Mustafa imdi Samatya’da Onnik’in meyhanesindedir. Bende oraya

gidece im. Kendisini gördü üm zaman sizin bu iddian  ona haber verece im.

Eminim ki çok gülecek ve belki de t marhaneye misafirli inizi temin edecek.

– Mademki imdi Bekri Mustafa’y  görmek üzere gideceksiniz ben de

sizinle beraber gelir u zat  görürüm.

Bunun üzerine Bekri Mustafa ile ona itiraz eden ki i kalkarak Samatya’ya

gider ve Onnik’ün meyhanesine girerler. Dükkân n bir kö esinde iki ki i ile beraber

oturan bir ki iyi görünce Bekri Mustafa’n n yan ndaki ki i hemen yan na giderek:

– A a hazretleri! (As l Bekri Mustafa’y  göstererek) Bu adam kendisinin

Bekri Mustafa oldu unu ve sizin o nam  haks z ta  iddia ediyor buna ne

dersiniz?

Bu sözü birdenbire i iten ve hiç beklemedi i hâlde bir kaç kere uzaktan

görmü  ve tan  oldu u as l Bekri Mustafa’y  kar nda gören düzme Bekri,

benzi atarak korkar ve tela lan rsa da derhâl kendisini toplar ve cevap verir:

– Ne diyorsunuz? Bu derece cesaret mümkün mü? Bir insan akl  ba nda

oldu u hâlde nas l falan m diye yalan bir iddiaya kalkar? (Bekri Mustafa’ya

bakarak) Belki efendi veyahut a a ifahaneden yeni ç km r.

Düzme Bekri’nin gösterdi i bu cesarete ran as l Bekri Mustafa kendi

kendine:

– Acaba öyle mi? Ben mi yan yorum?

Diye dü ünmeye ba lar. Bekri’nin sessizli i kendisi için iyi fal (s.71) sayan

düzme, daha büyük bir cüret göstererek oyunu kazanaca  dü ünerek der ki:

– stanbul’da Bekri Mustafa bir tane olup o da ben isem de baz ah slar n bu

nam n öhret ve yayg nl ndan yararlanarak geçmek istemesi ihtimal de ildir.

Belki bu da onlardan biridir.

Kendinin Bekri Mustafa oldu unu, bunda yan lmad  dü ünerek kesin

kanaat eden as l Bekri dü man n gösterdi i bu cürete tahammül edemeyerek der ki:



550

– Bana bak be herif! Art k bu yalanlar yeter.  Kendi filini di erine isnat

etmek derecesinde gösterdi in küstahl k kâfidir. Ya imdi kendinin Bekri Mustafa

oldu unu ispat edersin yahut yalanc  oldu unu itiraf ile özür dileyerek defolup

gidersin.

Bekri Mustafa’y ahsen tan mayan bir muhitte bulundu una emin oldu u

için düzme Bekri aya a kalkarak as l Bekri’nin üzerine do ru yürür ve sinirle

ba rarak:

– Bunu sana ben teklif ederim. Benim Bekri Mustafa oldu umu burada

herkes bilir. Sen bir tek adam göster.

Bu tart may  etraftan seyreden ayya lar tak yla meyhaneci araya girerek

bir kavgay  engellemek için as l Bekri’yi kap  d ar  ederler. Bunun üzerine Bekri

Mustafa kendi hüviyetinden üphe ederek yava  yava  Kumkap ’daki Agop’un

meyhanesine gelir ve içeri girince ba r:

– Yahu! Allah için söyleyin! Ben Bekri Mustafa de il miyim! Ç ld raca m

be!

Bekri’nin bu haz r sorusu ürkütür, hepsi Bekri’nin ç ld rm  oldu unu

dü ünürler.  Nihayet Bekri Mustafa olay  anlat r. Oradakilerin tasdik ve

ahitlikleriyle Bekri Mustafa oldu una kanaat ederek akl  yerine gelir.
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102. HAN  Y  ELB SELERÜM?

Bekrinüñ bir gün Küçük Aya ofya amam nuñ öñünden geçer iken  na

anma  gelir. Der l içeri girerek oyunur pe tim li u an r avluy  omz na al r

aya na terlikleri giyerek merdivenlerden iner, önüne çevrilen na linleri giyüb içeri

girmek üzere iken so apus nuñ öñünde bir gürültü el sesleri, min nid lar

uyulur herkes so a ç ara  seyre ba larlar.

apunuñ önüne ç  olan Bekri Mu afa, ten afa tam istim bulund

cihetle, amamda oyunm  bulund  unudara  geçmekde olan mekteb-i alay yla

ber ber yürüme e ba lar. Bir müddet gitdikten oñra alay Ni anc amam nuñ

önine v l olur. Bekri e na ba nara amam  görünce içeri alar ve herkesüñ

alay  seyr ile me l old rada urnanuñ ba na geçüb y anma a ba lar.

Güzelce y and da oñra dell uñ getirdi i ç malara ar lara lu a ç ub

sedire oturur. Bir müddet  oñra giyinmek l m geldi inden n rdan bo ças nuñ

getirilmesini ister ise de bo çay  bulma  mümkün olamaz. Bekri Mu afa iddetle

ba rma a ba lar:

– Elbiseler de elbiselerüm!

Elbiselerüm meydanda yo .

Bekri Mu afa’nuñ amama gelerek oyundu (s.73) ne  te hd r ve ne

de n r görmi . Fa ubbeden dü mek mümkün olmad ndan gelmi  olaca

ab , m demki geldi te hd r  müsa demini  oplayara  aralar nda mü kere

iderler:

Te hd r:

– N r Bekri Mu afa ham ma gelince nerede oyund ?

r:

– Ne bileyim? Onuñ am ma geldi ini, oyund  görmedüm.

– Öyle ama bu adam gökden dü medi ya? Her lde buraya apudan geldi.

Böyle ç rç pla  gelmesi de mümkün olmad ndan abi i burada oyund  bu

mu . Fa  bo ças  ne oldu? n yañl la onuñ elbiselerini di er bir

mü teri giyinmi  olmasun?

– Öyle bir ey olmad . Olsa bile di erinüñ elbiseleri burada bulunmak l m

gelir. lbuki hiç bir ey yo .
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Yana ma:

– Aya ab lar  da yo .

Te hd r:

– Bu i  añla lmaz bir ey? Bir kere daha aray ñuz.

Bütün müsta dem n am muñ her araf  tekrar arad lar ise de bir ey

bulamad lar ndan te hdar bo çanuñ bir aç kgöz araf ndan a lm  old na

hib  olara  keyfiyeti ezile büzüle Bekri Mu afa’ya açar. Dir ki:

– Af idersüñüz a a retleri! Sizüñ bo çay  birisi çalm  olaca am muñ

her araf  defa atle aradu  bir ey bulamadu . Ç re yo  ta n idece üz. Siz

na l emr ider  iseñüz öyle yaparuz.

– Peka ! Ta n ideceksiñüz bun  añladuk. Fa  çar uya gidüb elbise

atun alara avdet itmek epeyce zam na müteva fdur. Ben ise a ma adar

burada bekleyemem.

– Ne  yapalum efendüm? Ba a bir ç remüz yok. (s.74)

– Bir eydür olm , b  eñ  a yol  ta b idelüm bir metk r gönderüñ

de urada bizüm evden baña bir m çama r ve elbise getirsün. Ben giyinüb

üme giderüm. Siz de çal nan elbisenüñ yirine di erini ted rik idersiñüz.

– O lde neñüzi ta f idiñüz de birini gönderelüm.

ayretle:

– Bu ne dimek? Benümle e leniyor m suñ? Benüm nemi burada bilmeyen

kimse var m dur? ki ad m bir yirde, birinci so uñ kö esinde.

Te hdar rarak:

– Aman a a! Sizüñ bu ma allede oturd ñuzdan aberimüz yo dur. Bizüm

metk rlardan da neñüzi kimse bilmiyor. B  birinci so uñ kö esinde

ne yo  f run var.

ayreti iddete mün alib olma a ba layara :

– Ne diyorsuñ be? aç def a metk rlar  bizüm eve gönderdüm.

Bilmiyorlar dimek de ne ma  var! Bir de sen mu la a rm suñ! am mdan

nca birinci so un kö esinde f run ne gezer?

– Af idersiñüz a a retleri! alib  yañ yors ñuz! Ni anc  F run  orada

de il mi?
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Büyük bir ayretle:

– Ni anc  F run  m ? Buras  Ni anc am .

Bekri Mu afa Ni anc am nda old  añlay nca dü ünme e ba lar ve

kendinüñ biraz evvel Küçük Aya ofya Ham na girdi ini te ür idiyor ise de

imdi Ni anc am nda ne retle bul yor bun  bir dürlü añlayamaz. Dü ünür,

dü ünür.

Küçük Aya ofya am na girüb peygede oyundu dan oñra apunuñ

öñinden geçen mekteb alay  seyre  ç at rlar. Fa  Küçük Aya ofya

am ndan Ni anc am na na l geldi? Bun  ta ür idemez. her lde bunda

bir s r old na arar virerek bil are  ke ife me l olma   üzere nesini ta f

ider ve elbise getirmek üzere bir hidmetk r gönderilür.

Ni anc am nda bu va a cery n eyledi i  rada Küçük Aya ofya

am nda di er bir ne  cery n idiyord .

Küçük Aya ofya am nda y anan mü terilerüñ kafesi birer birer ç ub

gitdikden oñra peygede alan bir bo ça n ur ñ na ar-  di atini celb  idüb bi’l-

mu yene bunuñ Bekri Mu afa’ya ’id  old  añlay nca tezg hdara aber virür.

Biraz evvel amama gelmi , oyunub içeri girmi  olan Bekrinüñ  henüz

mad , içeride bir arafda zub alm  olmas  i tim lini derp  iden te hd r

ile n r içeri girerek her ciheti ararlar. Kimseyi bulamazlar. Fa  elbisenüñ, att

aya ab lar nuñ orada bulunmas  Bekrinüñ de orada olmas  istilz m eyledi inden

oca bir adamuñ am mda s rra adem ba  old   bir  dürlü añlayamazlar.

Burada da te hd r, n r, yana ma ves ’ire  oplanara  mü akereye

ba larlar.  Net ce-i mü kerede Bekri Mu afa’nuñ oraya gelüb oyund  ve içeri

girdi i mu  old ndan beheme l imdi am mda bulunmas  l m

gelece ine arar virilerek tekrar her arafda  ta riy ta ba larlar. Fa  bundan da bir

emere l olmaz.

r te hd ra:

 – Mu la  biz görmeden gitmi  olmal .

– Mümkün de il, ç rç pla  gidecek de il ya? (s.76)

– O da ! Fa  nerde?

– n sar lu la kendini u az nesine atub  inti ar itmesün.
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Bunuñ üzerine az nede de aranur. Herkes büyük bir tel  içinde, bu

mu ammanuñ lini dü ünmekde iken Ni ahc am ndan Bekri Mu afa’nuñ

nesine a m nan idmetk r içeri girer. Kendi am mlar nda Bekri

Mu afa’nuñ bo ças yla aya ab lar nuñ çal nd  cihetle elbise alma   içün  m

ileyh nesine gitdi ini, evinüñ kendisine gösterilmesini söyler.

Bu aber üzerine te hd r geni  bir nefes alarak dir:

– Bekri Mu afa imdi nerde?

– Bizüm am mda.

–  m  söylüyorsuñ?

– Pek  ru söylüyorum. Neden orduñ?

– Çünkü iki s at evvel buraya gelüb oyund . oñra ortadan a’ib old . Biz

de bir s atdür onu arayorduk. Bo ças  ile aya ab lar  burada, kendisi yo .

– Kendisi de bizde, bo ças  ile aya ab lar  meydanda  yo .

– O lde nesine gitme e lüz m yo . Buradaki bo ças  alub götürelüm.

ayretle:

– Ne diyorsuñuz? Bekri Mu afanuñ elbiseleri burada m ? Küçük Aya ofya

am  te hd  o gün Bekri Mu afanuñ oraya gelerek oyund  ve oñradan

ortadan ’ib olara  kendilerini tel a dü ürdü üni bir taf l ik ye eyledi. Anca

  ileyh Küçük Aya ofya  am ndan ç pla  olara  Ni anc am na

adar na l gitdi ini añlayam yorlard . Bun iddetle mera  iden te hd r ademe

ile ber ber (s.77) bo çay  ve aya ab lar  alara  Ni anc am na giderler ve

elbiseleri Bekriye tesl m iderler.

Bekri Mu afa bunlar  görünce oñ derecede d r- ayret olara  bu

mu amm al içün dü ünme e ba lar. Nih yet mekteb alay  seyr  içün ç

der r eyledi inden alay ile ber ber geldi ini ta  ider.

102. HAN  YA ELB SELER M?

Bekri’nin bir gün Küçük Ayasofya Hamam ’n n önünden geçerken akl na

kanmak gelir. Hemen içeri girerek soyunur pe tamal  ku an r, havluyu omzuna

al r, aya na terlikleri giyerek merdivenlerden iner. Önüne çevrilen nal nlar  giyip

içeri girmek üzereyken sokak kap n önünde bir gürültü, el sesleri, âmin nidalar

duyulur herkes soka a ç karak seyre ba lar.
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Kap n önüne ç km  olan Bekri Mustafa,  zaten sarho  oldu u için,

hamamda soyunmu  oldu unu unutarak geçmekte olan Mektep alay yla beraber

yürümeye ba lar. Bir süre gittikten sonra alay Ni anc  Hamam ’n n önüne var r.

Bekri etraf na bak narak hamam  görünce içeri dalar. Herkesin alay  seyretmekle

me gul oldu u s rada kurnan n ba na geçip y kanmaya ba lar. Güzelce y kand ktan

sonra tella n getirdi i ç kmalara sar larak so uklu a ç p sedire oturur. Bir süre

sonra giyinmek gerekti inden nat rdan bohças n getirilmesini isterse de bohçay

bulmak mümkün olamaz. Bekri Mustafa sinirle ba rmaya ba lar:

– Elbiseler de elbiselerim! Elbiselerim meydanda yok!

Bekri Mustafa’n n hamama gelerek soyundu unu (s.73) ne tezgâhtar ne de

nat r görmü tür. Fakat kubbeden dü mek mümkün olmad ndan gelmi  olaca

kesin, mademki geldi, tezgahtar müstahdemleri toplayarak aralar nda müzakere

ederler:

Tezgâhtar:

– Nat r Bekri Mustafa hamama gelince nerede soyundu?

Nat r:

– Ne bileyim? Onun hamama geldi ini, soyundu unu görmedim.

– Öyle ama bu adam gökten dü medi ya? Herhâlde buraya kap dan geldi.

Böyle ç lç plak gelmesi de mümkün olmad ndan tabii burada soyundu u

muhakkak. Fakat bohças  ne oldu? Sak n yanl kla onun elbiselerini di er bir

mü teri giyinmi  olmas n?

– Öyle bir ey olmad . Olsa bile di erinin elbiseleri burada bulunmas

gerekir. Hâlbuki hiç bir ey yok.

Yana ma:

– Ayakkab lar  da yok.

Tezgâhtar:

– Bu i  anla lmaz bir ey? Bir kere daha aray z.

Bütün müstahdemler hamam n her taraf  tekrar arad larsa da bir ey

bulamad klar ndan tezgâhtar bohçan n bir aç kgöz taraf ndan a lm  oldu una

ihtimal vererek durumu ezile büzüle Bekri Mustafa’ya açar. Der ki:
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–Affedersiniz a a hazretleri! Sizin bohçay  birisi çalm  olmal . Hamam n

her taraf  dikkatle arad k bir ey bulamad k. Çare yok zarar  ödeyece iz. Siz nas l

emrederseniz öyle yapar z.

– Pekâlâ! Zarar  ödeyeceksiniz bunu anlad k. Fakat çar ya gidip elbise sat n

alarak dönmek epeyce zaman al r. Bense ak ama kadar burada bekleyemem.

– Ne yapal m efendim? Ba ka bir çaremiz yok. (s.74)

– Bir eydir olmu , bari en k sa yolu takip edelim bir hizmetkâr gönderin de

urada bizim evden bana bir tak m çama r ve elbise getirsin. Ben giyinip i ime

giderim. Siz de çal nan elbisenin yerine di erini tedarik edersiniz.

– O hâlde evinizi tarif ediniz de birini gönderelim.

Hayretle:

– Bu ne demek? Benimle e leniyor musun? Benim evimi burada bilmeyen

kimse var m r? ki ad m bir yerde, birinci soka n kö esinde.

Tezgâhtar rarak:

– Aman A a! Sizin bu mahallede oturdu unuzdan haberimiz yoktur. Bizim

hizmetkârlardan da evinizi kimse bilmiyor. Ayr ca birinci soka n kö esinde ev yok

n var.

Hayreti sinire dönü meye ba layarak:

– Ne diyorsun be? Kaç defa hizmetk rlar  bizim eve gönderdim. Bilmiyorlar

demek de ne mana var! Bir de sen mutlaka rm n! Hamamdan ç nca birinci

soka n kö esinde f n ne gezer?

–Affedersiniz a a hazretleri! Galiba yan yorsunuz! Ni anc  F  orada

de il mi?

Büyük bir hayretle:

– Ni anc  F  m ? Buras  Ni anc  Hamam .

Bekri Mustafa Ni anc  Hamam ’nda oldu unu anlay nca dü ünmeye ba lar.

Kendinin biraz önce Küçük Ayasofya Hamam ’na girdi ini hat rlarsa da imdi

Ni anc  Hamam ’nda nas l bulunuyor, bunu bir türlü anlayamaz. Dü ünür, dü ünür.

Küçük Ayasofya Hamam ’na girip peykede soyunduktan sonra kap n

önünden geçen mektep alay  seyre ç kt  hat rlar. Fakat Küçük Ayasofya

Hamam ’ndan Ni anc  Hamam ’na nas l geldi? Bunu hat rlayamaz. Herhâlde bunda
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bir s r oldu una karar vererek ayr ca ke fetmek üzere evini tarif eder. Elbise

getirmek üzere bir hizmetk r gönderilir.

Ni anc  Hamam ’nda bu olay oldu u s rada Küçük Ayasofya Hamam ’nda

di er bir sahne olmaktad r.

Küçük Ayasofya Hamam ’nda y kanan mü terilerin kafesi birer birer ç p

gittikten sonra peykede kalan bir bohça nat n dikkatini çeker. Bunun Bekri

Mustafa’ya ait oldu unu anlay nca tezgâhtara haber verir. Biraz önce hamama

gelip, soyunup içeri girmi  olan Bekri’nin henüz ç kmad , içeride bir tarafta

p kalm  olmas  ihtimalini dü ünen tezgâhtarla nat r içeri girerek her taraf

ararlar. Kimseyi bulamazlar. Fakat elbisenin, hatta ayakkab lar n orada bulunmas

Bekri’nin de orada olmas  gerektirdi inden koskoca bir adam n hamamda s rra

kadem basm  oldu unu bir türlü anlayamazlar.

Burada da tezgâhtar, nat r, yana ma vesaire toplanarak müzakereye ba larlar.

Müzakerenin sonucunda Bekri Mustafa’n n oraya gelip soyundu u ve içeri girdi i

muhakkak oldu undan behmehâl imdi hamamda bulunmas  gerekti ine karar

verilerek tekrar her tarafta ara rmalara ba larlar. Fakat bundan da bir sonuç

kmaz.

Nat r tezgâhtara:

–  Mutlaka biz görmeden gitmi  olmal .

– Mümkün de il, ç lç plak gidecek de il ya? (s.76)

– O da do ru! Fakat nerde?

– Sak n sarho lukla kendini su hazinesine at p intihar etmesin.

Bunun üzerine hazinede de aran r. Herkes büyük bir tela  içinde, bu

muamman n çözümünü dü ünmekteyken Ni anc  Hamam ’ndan Bekri Mustafa’n n

evine gönderilen hizmetkâr içeri girer. Kendi hamamlar nda Bekri Mustafa’n n

bohças yla ayakkab lar  çal nd ndan elbise almak için onun evine gitti ini, evinin

kendisine gösterilmesini söyler.

Bu haber üzerine tezgâhtar geni  bir nefes alarak der:

– Bekri Mustafa imdi nerde?

– Bizim hamamda.

– Do ru mu söylüyorsun?
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– Pek do ru söylüyorum. Neden sordun?

– Çünkü iki saat önce buraya gelip soyundu. Sonra ortadan kayboldu. Biz de

bir saattir onu ar yorduk. Bohças  ile ayakkab lar  burada, kendisi yok.

– Kendisi de bizde, bohças  ile ayakkab lar  meydanda yok.

– O hâlde evine gitmeye lüzum yok. Buradaki bohças  al p götürelim.

Hayretle:

– Ne diyorsunuz? Bekri Mustafa’n n elbiseleri burada m ? Küçük Ayasofya

Hamam  tezgâhtar  o gün Bekri Mustafa’n n oraya gelerek soyundu unu ve

sonradan ortadan kaybolarak kendilerini tela land rd  bir fas l anlat r. Ancak

onun Küçük Ayasofya Hamam ’ndan ç plak olarak Ni anc  Hamam ’na kadar nas l

gitti ini anlayamazlar. Bunu iddetle merak eden tezgâhtar hademe ile beraber

(s.77) bohçay  ve ayakkab lar  alarak Ni anc  Hamam ’na giderler ve elbiseleri

Bekri’ye teslim ederler.

Bekri Mustafa bunlar  görünce son derece rarak bu muammay  çözmek

için dü ünmeye ba lar. Nihayet mektep alay  seyir için ç kt  hat rlad ndan

alayla beraber geldi ini dü ünür.
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103. IRK GÜN ÜKÜMDARLI

Mur d-  R bi a zam n henüz genc ve yeñi cül s itmi  old  bir s rada

kimsenüñ aberi  olma n bir müddet muva ata  içün  stanbuldan ayb bet

itmek istedi inden pek em n buluhd  bendg ndan bir iki ta kendisine mü be

birinüñ bulunmas  emr ider.

Bir aç günler icr  ol nan ta riy t-   net cesinde  Mur d-  R bi a eklen

beñzer olma  üzere Bekri Mu afay  bulurlar. O zam nlarda Bekri genc olub henüz

ned m-i  zümresinde de ildi. Kendisine beñzer olara  Bekriyi buldu lar

aber virmeleri üzerine Mur d-  R bi a bun is  itdirmeyerek bir münevvem-i a

içirüb uyudara  sar ya getirmelerini emr ider.

Bu a me’m r olan t  ruca um apuda A abuñ mey nesine

giderek Bekriyi uyudub sar ya götürece ini ve bunuñ kimseye aber virilmemesi

lüz  tenbiye ve tav iye eyledikden oñra Mu afanuñ o a m içece i ra ya

bir mi dar lac oyar.

Hav ararma  üzere iken oraya gelen Bekri ma l-i ma na oturub

ça ma a ba lar. Yar m s at oñra der n bir uy uya alar. Me r-  ma a

der l bir sedye celb iderek Bekriyi yat rub götürür ve keyfiyeti Mur d-  R bi a

ar  ider. (s.78)

di h, mer muñ en mükemmel mefr  o alardan birinde müzeyyen ve

mükemmel bir yata a yat lmas  ve kendisine  ar det  bir ükümdar gibi

mu mele olunmas  emr  ider ve bundan yalñuz o me’m r-  ma añ aberi

olub herkes Bekriyi bi t ükmüdar an itmesi lüz  ifh m eyler. Bu emir

der l inf   ol nur ve Bekri ne bir yata a yat lur.

Bir müddet oñra ilacuñ te’ ri z ’i old ndan Bekri  uyan r. Bu yata

yüzlerce mumlu vizelerüñ parla iy ndan gözleri ama  cihetle tekrar

apar ve rü’y  gördi ine hib olara  tekrar uyur. Biraz oñra yine  uyan r ve

kendini ayn lde o müzeyyen ü mükellef o ada görmekle d r- ayret olara  ve

gözlerini o darara  yata da oturur.

Tam o rada bir m c riyeler gelüb bir emri olub olmad orarlar.

Bekri  nerde old orma  ister ise  de bun  pek  de muv  bulamayara  bir u

getirmelerini emr ider.
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ab  ol nca yata dan  al ub önine bo ça ile getirileni ne libas  giyer

ve kendisinüñ ükümdar old  añlar, emr ü nehye ba layara  id re-i um ra

müb eret ider.  Cum a güni ol nca sel ml  resminüñ hangi c mi -i er fe icr

emr idecekleri orulma la  Küçük Aya ofyaya buyurur. Alay-  v  ile c mi -i

er fe gider iken kendi evi öninden geçer ve:

– u ne pek v n görünüyor. ibi fa r olmal . Der l mükemmel

ta r idilsün. Bir haftaya  adar ikm l olunsun.

Diye emr eyler. Der l b iden ustalar ve amele on lara  yeñiden in

gibi tam re müb eret  ol nara  alt  günde  ikm l idilür irtesi (s.79) Cum a yine

sel ml  Küçük Aya ofyada  icr  ol nur. Bekri alay ile geçer iken nesini görür ve

cidden mükemmel bir le getirilmi  old ndan memn n olara  bu def ada

fev l- de bir retde tefr ini emr ider. Bi abi  bu emri de icr  ol nur. Üçüncü

hafta ibesine  on kise a çe itdi inden  paralar virilür.

Bu retle  gün mür r ider. Mur d-  R bi a sey atden avdet idüb art

vek le lüz m almad ndan Bekri o a m bir ret ile uyud lara  ve kendi

elbiseleri giydirilerek bir sedye ile um apuda A obuñ mey nesine na l ol nur.

lacuñ te’ ri z ’il olub uyand  zam n kendisini sar yda bulaca an

iden Bekr  A ob’uñ meyh nesinde bulund  görünce r. Rüy  gördi ini

ta n ile c riyelere seslenir. Buña A ob’uñ n ed  cev b virür:

– Ne isteyorsuñ? Haydi beni ra ats z itme.

– A ob sen misüñ?

– Ya kim olaca ?

– Ben neredeyim?

– Bizüm mey nede.

– Peki ama  gündür ben sar yda idüm. Buraya na l geldüm?

– Sen e er  ç ld rduñ ise kendini pabucu büyü e o ut ak m geldüñ, atduñ

atduñ  zduñ, imdi de uyanduñ.

– Dimek ki onlar bütün rü  imi !

Diyerek A ob’uñ getirdi i ade i yuvarlar. rtesi gün ab  ol nca  al ara

ruca evine gider nenüñ mükemmel retle ta r (s.80)  idilmi  old
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görünce A obuñ didi i gibi rü’y  görmedi ini añlar apuy  çalar. Zevcesi gelüb

açd  zam n Bekrinüñ içeri girmesine meydan virmeyerek dir:

– Haydi   gündür nerde zub yatduñ ise oraya git. Benüm arum var,

çocu um var bunlar ne yir içerler diye dü ünmedüñ. Ben de imdi bir ey istemem

All h ömürler virsün Mur d-  R bi a evimizi ta r itdirdi. Mükemmelen dö etdi.

Baña kiselerler de para virdi senüñ gibi serseri ocaya hiç i tiy cum yo .

– ar ! Evi ben ta r itdirdüm, ben dö etdüm, paralar  da ben virdüm.

– Aman ñ d stlar. ocam ç ld rm .

– ay r ar  ç ld rmadum.  söylüyorum.

– Bu na l la rd er f! Sen kim oluyorsuñ? Ben bilmem mi? Mur d-

bi a yapd rd .

– Evet fa at o Mur d-  R bi a ben idüm.

ad n ocas nuñ bu sözin i idince onuñ aten tecennün itmi  old

an iderek or ub açd . Bekri de bundan bi’l-istif de nesine girdi. Mefr

görünce bütün bütün rü’y  görmedi ine an at- l iderek bir müddet dü ündi.

Her lde bir ey vard  fa at na l olm ? Bunu bir dürlü añlayam yordu.

al ub ruca mey neye gitdi. çeri girince ba rara :

– A ob  söylüyorum. Ben   gün p di hl  itdüm.

Bekrinüñ sözlerini i idenler b renüñ ç ld rm  old na hib old lar. Bekri

oturd . E na oplanan ayya n ord lar:

– Ey Mu afa A a na l p di h olduñ? (s.81)

– Na l olaca um. Basbaya  oldum. Küçük Aya ofyaya sel ml  yapdum

evimi ta r ü tefr  itdirdüm ar ma da on kise i n virdüm.

– A a imdi ne içün buraya geldüñ?

– Onu  ben de bilmiyorum.

Ar ada lar  rü  görmü  olaca ndan ba le Bekriyi i a ne adar

çal lar ise de mümkün olamad . Mu afa her yirde  günlük

ükümdarl ndan ba  idiyor, bunuñ at old  iddi  eyliyord .

Bu keyfiyet sar ya aks eyledi inden Mur d-  R bi a Bekrinüñ t mar neye

onulmas  emr itdi. Mu afa’y  mey nede ya alayara asta neye atd lar.
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Orada Bekri d ’ima ükümdarl  itdi ini iddia a devam idiyord . Böylece  gün

geçdi. Bir gün sar ydan biri gelerek onuñla görü di ve didi ki:

– Mu afa A a senüñ sözüñ ru,  gün ükümdarl  itdüñ. Fa  ba

eyler vardur ki do ru olma la ber ber söylenmez. te bu da o eylerdendür. Bu

iddi da dev m itdikçe burada al rsun. Yaz   de il mi?

– O lde ne yapay m?

– Yar n buraya me’m rlar gelecek. Saña orarlar sen de bu  iddi dan

vazgeç. ükümdarl k kim ben kim! Hiç öyle ey mi olur diye cev b vir. Fil a

irtesi gün sar ydan iki ki i gelerek Bekri ile görü erek ord lar:

– Ey Bekri A a aç gün ükümdarl  itdüñ?

– Siz ne diyors ñuz? Ç ld rd ñuz m ? Benüm gibi bir fa r hiç ükümdar olur

?  Öyle sözler söylemeyiñüz, oñra sizi ç ld rm  diyerek buraya oyarlar. (s.82)

Bekrinüñ  ba na gelmi  old ndan t mar neden ç ar lur. Mu afa

ruca mey neye gider, orada ayya lar bun  görünce “  günlük ükümdar

geldi” diye sel mlarlar. Bekri iddetle:

– uñuz be! Siz ç ld rd ñuz m ? Öyle ey mi olur?

Diyerek bunlar   isk t ider. Fa ruca destg ha gidüb A obuñ ula na

ilerek:

– A ob  gün ükümdarl  itdüm. Bun  bir sen bir ben bileyim. Sa n

ba bo azl  idüb de kimseye söyleme oñra yine  gün if ne mis firli i

vardur, dir. O günden i tib ren Bekri bu iddi dan tamamen f ri  olur.

103. KIRK GÜN HÜKÜMDARLIK

Dördüncü Murat henüz genç ve yeni tahta ç kt  bir s rada kimsenin haberi

olmadan geçici bir süre içün stanbul’dan ayr lmak ister. Pek emin oldu u

emrindeki bir iki ki iye kendisine benzeyen birinin bulunmas  emreder.

Birkaç gün yap lan ara rma sonucunda Dördüncü Murat’a eklen benzer

olmak üzere Bekri Mustafa’y  bulurlar. O zamanlarda Bekri genç olup henüz has

nedim zümresinden de ildir. Kendisine benzer olarak Bekri’yi bulduklar  haber

vermeleri üzerine Dördüncü Murat bunu hissettirmeyerek bir uyutucu ilaç içirip

uyutarak saraya getirmelerini emreder.
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Bu konuda memur olan ki i do ruca Kumkap ’da Agop’un meyhanesine

giderek Bekri’yi uyutup saraya götürece ini ve bunun kimseye haber verilmemesi

gerekti ini s  s ya tembih ve tavsiye eder. Sonra Mustafa’n n o ak am içece i

rak ya bir miktar ilaç koyar.

Hava kararmak üzereyken oraya gelen Bekri özel yerine oturup içmeye

ba lar. Yar m saat sonra derin bir uykuya dalar. Özel memur hemen bir sedye

getirerek Bekri’yi yat p götürür ve durumu Dördüncü Murat’a arz eder. (s.78)

Padi ah, onun en mükemmel dö enmi  odalardan birinde müzeyyen ve

mükemmel bir yata a yat lmas  ve kendisine kar  âdeta bir hükümdar gibi

muamele edilmesini emreder. Bundan yaln z o özel memurun haberi olup herkesin

Bekri’yi bizzat hükümdar zannetmesi gerekti ini anlat r. Bu emir hemen yerine

getirilir ve Bekri ahane bir yata a yat r.

Bir süre sonra ilac n etkisi kayboldu undan Bekri uyan r. Bu yatakta

yüzlerce mumlu avizelerin parlak ndan gözleri kama  için tekrar gözlerini

kapar. Rüya gördü üne karar vererek tekrar uyur. Biraz sonra yine uyan r ve

kendini ayn  hâlde o müzeyyen ve mükellef odada görmekle rarak ve gözlerini

ovu turarak yatakta oturur.

Tam o s rada baz  cariyeler gelip bir emri olup olmad  sorarlar. Bekri

nerde oldu unu sormak isterse de bunu pek de uygun bulamayarak bir su

getirmelerini emreder.

Sabah olunca yataktan kalk p önüne bohça ile getirilen ahane elbiseyi giyer

ve kendisinin hükümdar oldu unu anlar. Emirler vermeye ba layarak i leri idareye

te ebbüs eder.  Cuma günü olunca selaml k töreninin hangi camide yap laca  emri

sorulunca Küçük Ayasofya’ya buyurur. Alay-  v  ile camiye giderken kendi evi

önünden geçer ve:

– u ev pek viran görünüyor. Sahibi fakir olmal . Derhâl mükemmel bir

ekilde tamir edilsin. Bir haftaya kadar tamamlans n.

Diye emreder. Derhâl laz m olan ustalar ve ameleler konularak yeniden

yap yormu  gibi tamire ba lanarak alt  günde tamamlan r. Ertesi (s.79) Cuma yine

selaml k Küçük Ayasofya’da yap r. Bekri alayla geçerken evini görür ve cidden

mükemmel bir hâle getirilmi  oldu undan memnun olarak bu defa da mükemmel
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bir ekilde dö enmesini emreder. Tabi ki bu emri de yerine getirilir. Üçüncü hafta

sahibesine on kese akçe eden paralar verilir.

Böylece k rk gün geçer. Dördüncü Murat seyahatten dönüp art k vekile

gerek kalmad ndan Bekri o ak am bir ekilde uyutularak ve kendi elbiseleri

giydirilerek bir sedye ile Kumkap ’da Agop’un meyhanesine getirilir.

lac n etkisi geçip uyand  zaman kendisini sarayda bulaca  zanneden

Bekri Agop’un meyhanesinde bulundu unu görünce r. Rüya gördü ünü

dü ünerek cariyelere seslenir. Buna Agop’un ha in sesi cevap verir:

– Ne istiyorsun? Hadi beni rahats z etme.

– Agop sen misin?

– Ya kim olacak?

– Ben neredeyim?

– Bizim meyhanede.

– Peki ama k rk gündür ben saraydayd m. Buraya nas l geldim?

– Sen e er ç ld rd nsa kendini pabucu büyü e okut. Ak am geldin, att n att n

zd n, imdi de uyand n.

– Demek ki onlar hep rüyaym ! diyerek Agop’un getirdi i kadehi yuvarlar.

Ertesi gün sabah olunca kalkarak do ruca evine gider. Evinin mükemmel bir

ekilde tamir (s.80)  edilmi  oldu unu görünce Agop’un dedi i gibi rüya

görmedi ini anlar, kap  çalar. Kar  gelip açt  zaman Bekri’nin içeri girmesine

meydan vermeyerek der ki:

– Hadi k rk gündür nerde s p yatt nsa oraya git. Benim kar m var, çocu um

var bunlar ne yer içerler diye dü ünmedin. Ben de imdi bir ey istemem. Allah

ömürler versin. Dördüncü Murat evimizi tamir ettirdi. Mükemmel bir ekilde

dö etti. Bana keselerler de para verdi. Senin gibi serseri kocaya hiç ihtiyac m yok.

– Kar ! Evi ben tamir ettirdim, ben dö ettim, paralar  da ben verdim.

– Aman n dostlar. Kocam ç ld rm .

– Hay r, kar  ç ld rmad m. Do ru söylüyorum.

– Bu nas l lak rd  herif! Sen kim oluyorsun? Ben bilmem mi? Dördüncü

Murat yapt rd .

– Evet, fakat o Dördüncü Murat bendim.
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Kad n kocas n bu sözünü i itince onun gerçekten ç ld rm  oldu unu

zannederek korkup kaçar. Bekri de bundan yararlanarak evine girer. Mefru at

görünce bütün bütün rüya görmedi ine kanaat getirerek bir süre dü ünür. Herhâlde

bir ey vard , fakat nas l olmu tu? Bunu bir türlü anlayamaz.

Kalk p do ruca meyhaneye gider. çeri girince ba rarak:

– Agop gerçek söylüyorum. Ben k rk gün padi ahl k ettim.

Bekri’nin sözlerini i itenler biçarenin ç ld rm  oldu una inan rlar. Bekri

oturur. Etraf na toplanan ayya lar sorarlar:

– Ey Mustafa A a nas l padi ah oldun? (s.81)

– Nas l olaca m. Basbaya  oldum. Küçük Ayasofya’y  selaml k yapt m.

Evimi tamir ettirdim ve dö ettim. Kar ma da on kese ihsan verdim.

– A a imdi niçin buraya geldin?

– Onu ben de bilmiyorum.

Arkada lar  rüya görmü  olaca ndan bahsederek Bekri’yi iknaya ne kadar

çal larsa da bu mümkün olmaz. Mustafa her yerde k rk günlük hükümdarl ndan

bahsedip bunun gerçek oldu unu iddia etmektedir.

Bu durum saraya aksetti inden Dördüncü Murat Bekri’nin t marhaneye

konulmas  emreder. Mustafa’y  meyhanede yakalayarak hastaneye atarlar. Orada

Bekri daima hükümdarl k etti ini iddiaya devam eder. Böylece k rk gün geçer. Bir

gün saraydan biri gelerek onunla görü ür ve der ki:

– Mustafa A a senin sözün do ru, k rk gün hükümdarl k ettin. Fakat baz

eyler vard r ki do ru olmakla beraber söylenmez. te bu da o eylerdendir. Bu

iddiada devam ettikçe burada kal rs n. Yaz k de il mi?

– O hâlde ne yapay m?

– Yar n buraya memurlar gelecek. Sana sorarlar, sen de bu iddiadan vazgeç.

Hükümdarl k kim ben kim! Hiç öyle ey mi olur diye cevap ver.

Gerçekten ertesi gün saraydan iki ki i gelip Bekri ile görü erek sorarlar:

– Ey Bekri A a kaç gün hükümdarl k ettin?

– Siz ne diyorsunuz? Ç ld rd z m ? Benim gibi bir fakir hiç hükümdar olur

mu?  Öyle sözler söylemeyiniz, sonra sizi ç ld rm  diyerek buraya koyarlar. (s.82)
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Bekri’nin akl  ba na geldi inden t marhaneden ç kar r. Mustafa do ruca

meyhaneye gider. Orada sarho lar bunu görünce “K rk günlük hükümdar geldi”

diye selamlarlar. Bekri hiddetle:

– Susunuz be! Siz ç ld rd z m ? Öyle ey mi olur?

Diyerek bunlar  susturur. Fakat do ruca tezgâha gidip Agop’un kula na

ilerek:

– Agop k rk gün hükümdarl k ettim. Bunu bir sen bir ben bileyim. Sak n

bo bo azl k edip de kimseye söyleme. Sonra yine k rk gün ifahane misafirli i

vard r.

O günden itibaren Bekri bu iddiadan tamamen vazgeçer.
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104. ARADA O DA YO  YA!

Bir gün Bekri Mu afa mühim bir i  içün Üsküdara geçme e mecb r olur. O

va itlerde imdiki gibi vapurlar olmayub sekiz on ki i, yigirmi otuz ki i ist b ider

büyük ay larla  Üsküdara  icr -y  seyr-i sefer idilür ve bu ay lara yolc lara

adam ba na bir ücret-i mu ayyine virirlerdi.

Bekri Eminönine gelüb bu ay lardan areket itmek üzere olan birine vakib

olur. Üç çift küre üñ kuvvetiyle manda  arabas adar sür atle areket iden ay

Sarayburnu lar  geçer geçmez iddetli lodos dal alar yla müc deleye ba lar.

Birbirini ta b iden dal alar üzerinde ceviz abu  gibi oynamaya ba layan

ay daki mu telif  a ma mensub e  tel a dü erek herkes kendi avim ve

me hebine id du lar o uyor, aman All h sen bizi urtar diye ayk yorlard . Bu

tel um (s.83) e nda Bekri Mu afa oturd  yirden hiç ldamayara

ve a  açmayara  kem l-i sük net ile bekliyor. heste haste çubu  içiyorm

ay lar, mü terileri bir araftan tesk ne u ra ara  ve di er arafdan küreklere

ar lur dal alara ar  çal ara  nih yet s limen Üsküdara v l olurlar. Ek erisi

m-mürde bir lde bul nan yolc lar araya ç nca kimi yatub opra  öper ve

kimi de ço ükür urtuldu  diye i r-  memnun yet eyler. Bu rada Bekri de

iskeleye ç ar.

 ileyh ay da ve tehlikede bul nd lar rada hiç tetkini bozmayara

ra at ra at oturd na, a  açmad na di at itmi  olan biri orar:

– A a ay da siz hiç bir ey söylemediñüz, or mad ñuz.

– Neden or acak idüm ki ne vard  ki.

– Cañum görmedüñ mi? Ne adar büyük tehlike geçirdük det  ölümle

aram zda bir ta ta vard .

– Evet ama arada o da yo  ya!

Cevab  virmi  ve ölümden or manuñ f ’idesi olmad  bu retle

añlatm dur.
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104. KARADA O DA YOK YA!

Bir gün Bekri Mustafa mühim bir i  için Üsküdar’a geçmeye mecbur kal r.

O zamanlarda imdiki gibi vapurlar olmay p sekiz on ki i, yirmi otuz ki inin içine

abilece i büyük kay klarla Üsküdar’a gidilir ve bu kay klarda yolculara adam

ba na belirlenmi  bir ücret verirlerdi.

Bekri Eminönü’ne gelip bu kay klardan hareket etmek üzere olan birine

biner. Üç çift küre in kuvvetiyle manda arabas  kadar h zla hareket eden kay k

Sarayburnu hizalar  geçer geçmez iddetli lodos dalgalar yla mücadeleye ba lar.

Birbirini takip eden dalgalar üzerinde ceviz kabu u gibi oynamaya ba layan

kay ktaki belli bir toplulu a mensup ki iler tela lanarak herkes kendi kavim ve

mezhebine ait dualar okurlar. Aman Allah sen bizi kurtar diye hayk rlar. Bu ortak

tela (s.83) s ras nda Bekri Mustafa oturdu u yerden hiç k ldamayarak ve a

açmayarak sessizce bekler. Aheste aheste çubu unu içer. Kay kç lar, mü terileri bir

taraftan sakinle tirmeye u ra rlar di er taraftan da küreklere sar rlar. Dalgalara

kar  çal arak nihayet sa  salim Üsküdar’a ula rlar. Ço unlu u yar  ölü bir hâlde

bulunan yolculardan kimi karaya ç nca; yat p topra  öper, kimi de çok ükür

kurtulduk diye memnuniyetlerini belli eder. Bu s rada Bekri de iskeleye ç kar.

Onun kay kta ve tehlikede bulunduklar  s rada hiç korkmadan rahat rahat

oturdu una, a  açmad  dikkat etmi  olan biri sorar:

– A a kay kta siz hiç bir ey söylemediniz, korkmad z.

– Neden korkacakt m ki ne vard  ki.

– Can m görmedin mi? Ne kadar büyük tehlike geçirdik, âdeta ölümle

aram zda bir tahta vard .

– Evet, ama karada o da yok ya!

Cevab  verir ve ölümden korkman n faydas  olmad  böylece anlat r.
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105. BEKR  MU AFA VE YAH LER

Bekri Mu afa Yah lerden hiç ho lanmaz, onlarla görü mez ve  bir

sev nin bulund  ma alde oturmaz imi . Bu nefretinüñ sebebi u va a olm :

Bir gün a m üzeri um apudan geçer iken bir ak m alkuñ toplanara

aralar na aldu lar  bir Ya yi dö mekde oldu lar  görmi  b reye (s.84)

ac yara  araya girüb al  tesk ne ve mün za aya bert raf itme e çal ara

muvaffa  olm . Me er Yah  oradan geçer iken biri:

– Gördüñüz mi? te bu Yah  gene bir çocu  çald . imdi de yine çocu

çalma  içün burada ola yor.

Diye ba rm  ve c hil al  da b reyi ortaya alara  dö me e ba lam lar

imi . Bekri mu  bir ölümden urtard  Yah yi o gice nesine götürerek

mis fir itdükden ve elinden geldi i adar i z ü ikr m eyledikten oñra irtesi gün

Bala daki nesine adar götürmi .

Bekrinüñ bu mu mele-i ins niyetg riyesinden olay  medy n-u ükr n

old  söyleyen meys n iki gün oñra ufa  tefek hediye ile Bekrinüñ nesine

gelerek bir kere daha ar  te ekkür itmi .

O günden oñra Bekri giceleri uyuyamaz olm  o zam na adar nesinde

ta ta urus  olmad lde ondan oñra bu men s ayvanlar evi tamam yla  istil

itmi ler. Bekri bunuñ sebebini bir dürlü añlayamam . Yah  ara ra geliyor ve

pek  d st old  Bekriyi ziy ret idiyorm . Mu afa bir gün buña orm :

– Senüñle bir seneye ya ndur d stuz. sterdüm ki siz di er me heb

liklerinden olanlara mu la  bir fen  itmek detinde imi siñüz, bu sizce ev b

imi . Sen baña bir fen  itdüñ mi?

– Aman Mu afa A a! Hiç ben saña fen  ider miyim? Sen beni ölümden

urtarduñ, bu adar eyilik itdüñ.

– Evet hirde bir fen  görmedüm. Fa  her lde bir az zlik (s.85)

itmi  olaca uñ mu temel ric  iderüm dar lmam söyle baña ne yapduñ.

– M demki dar lmayacaksuñ söyleyeyim. Beni urtard un gice neñde

mis fir itdi üñ zam n orada hiç ta ta urus  olmad  görmi  idüm. ki gün oñra

geldi üm va t bir küçük uda be  alt  d ne ta ta urus  getirerek gizlice o ada

ra dum. Bundan ba a bir ey yapma um. Buda fen  de il de il mi?
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– imdi añla ld . Bizüm evde ta ta urus  nerden türedi diye dü ünüyordum.

Belki benüm saña yapd um eyüli e ar  bu fen  yapara  ölünceye adar

ra ats z  olma um  m cib olduñ. Ric  iderüm bundan oñra baña gelme.

Diyerek Yah yi yan ndan ko  ve o günden i tib ren Yah dilerle

onu ma a, onlarla mün sebetde bulunmama a yemin itmi .

sev lerden bu nefreti oranlara:

– orma bir der, bunlar ek eriyetle çok m ib ma lu lardur. Eyüli e ar

fen  iderler. Filv a um m insanlar böyledür. Lakin Yah ler pek urnaza

yap yorlar. Gözüm or .

Dir imi .

105. BEKR  MUSTAFA VE YAHUD LER

Bekri Mustafa Yahudilerden hiç ho lanmaz, onlarla görü mez ve hatta bir

Musevi’nin bulundu u yerde oturmaz. Bu nefretinin de sebebi u olayd r:

Bir gün ak amüzeri Kumkap ’dan geçerken bir kalabal n toplanarak

aralar na ald klar  bir Yahudi’yi dövdüklerini görür. Biçareye (s.84) ac yarak araya

girip kalabal  sakinle tirir ve kavgay  engeller. Me er Yahudi oradan geçerken

biri:

– Gördünüz mü? te bu Yahudi gene bir çocuk çald . imdi de yine çocuk

çalmak için burada dola yor.

Diye ba r ve cahil kalabal k da biçareyi ortaya alarak dövmeye

ba lam lard r. Bekri muhakkak bir ölümden kurtard  Yahudi’yi o gece evine

götürerek misafir eder. Elinden geldi i kadar izzetüikram ettikten sonra ertesi gün

Balat’taki evine kadar götürür.

Bekri’nin bu insanca muamelesinden dolay ükran borcu oldu unu söyleyen

Yahudi iki gün sonra ufak tefek hediye ile Bekri’nin evine gelerek bir kere daha

te ekkür eder.

O günden sonra Bekri geceleri uyuyamaz olur. O zamana kadar evinde

tahtakurusu olmad  h lde ondan sonra bu u ursuz hayvanlar evi tamam yla istila

ederler. Bekri bunun sebebini bir türlü anlayamaz. Yahudi ara s ra gelir ve pek s

dost oldu u Bekri’yi ziyaret eder. Mustafa bir gün buna sorar:
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– Seninle bir seneye yak nd r dostuz. sterdim ki siz di er mezhep

mensuplar ndan olanlara mutlaka bir fenal k etmek âdetindeymi siniz, bu sizce

sevapm . Sen bana bir fenal k ettin mi?

– Aman Mustafa A a! Hiç ben sana fenal k eder miyim? Sen beni ölümden

kurtard n, bu kadar iyilik ettin.

– Evet, görünü te bir fenal k görmedim. Fakat herhâlde bir azizlik (s.85)

etmi  olaca n muhtemel, rica ederim dar lmam söyle bana ne yapt n.

– Mademki dar lmayacaks n söyleyeyim. Beni kurtard n gece evinde

misafir etti inde orada hiç tahtakurusu olmad  görmü tüm. ki gün sonra

geldi im vakit bir küçük kutuda be  alt  tane tahtakurusu getirerek gizlice odada

rakt m. Bundan ba ka bir ey yapmad m. Bu da fenal k de il, de il mi?

– imdi anla ld . Bizim evde tahtakurusu nerden türedi diye dü ünüyordum.

Belki benim sana yapt m iyili e kar  bu fenal  yaparak ölünceye kadar rahats z

olmama sebep oldun. Rica ederim bundan sonra bana gelme.

Diyerek Yahudi’yi yan ndan kovar ve o günden itibaren Yahudiler’le

konu mamaya, onlarla münasebette bulunmamaya yemin eder.

Musevilerden bu nefreti soranlara:

– Sorma birader, bunlar ço unlukla çok muzip mahluklard r. yili e kar

fenal k ederler. Gerçi bütün insanlar böyledir. Lakin Yahudiler pek kurnazca

yap yorlar. Gözüm korktu.

Diye cevap verir.

106. SEN K MSÜÑ?

Bekri Mu afa’y  bir gice sar  old lde tevk f iderler giceyi abisde

geçirir. aba  olur. O gice vu at ile gelenler epeyce old ndan birer birer

bostanc  ba nuñ na ç arlar rlar. A a mevkufiyyenün bir iki  ki i olmad

görünce hepsi bir araya oplan ncaya adar bek r (s.86) ve nih yet soñ mev f

gelir. A a bunlar raya dizer. Her ras  gelene evvel :

– Sen kimsüñ? Diye su’ l ider. Bunlardan kimisi:

– Yeñiçeriyem! Dir.

a ise “Ben de yeñiçeri a as m yat ruñ” dir. Fala aya yat rub dö er!

Kimisi alyanc  old  söyler “Ben de apudan pa ay m yat ruñ!”  dir on  da
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dö er kimi “Cebeciyim” dir, “Ben de Cebeci ba m, yat rduñ” ba ar aya !

Bekri Mu afa görür ki a anuñ elinden urtulu  yo  kendine ra gelinceye adar

bir ç re bulma a arar virerek dü ünme e ba lar. Nih yet bir tedb r bulur. Nöbet

kendisine gelir a a Bekri Mu afa’ya da:

– Sen kimsüñ? Diyince Bekri Mu afa hiç tereddüd itmeyerek:

– Ben Bala da falan avranuñ ademesindenüm!

Cevab  virür. A a Bekrinüñ bu line bel  i tiyar gülerek:

– O lan beni na l söyletmek istedi ini añladum haydi def  ol uradan!

Bekri Mu afa da  bu s retle aya  yimeden urt lur.

106. SEN K MS N?

Bekri Mustafa’y  bir gece sarho  bir hâlde tutuklarlar. Geceyi hapiste geçirir.

Sabah olur. O gece tutuklanarak gelenler epeyce oldu undan birer birer bostanc

ba n huzuruna ç kar rlar. A a tutuklananlar n bir iki ki i olmad  görünce

hepsi bir araya toplan ncaya kadar bakar (s.86) ve nihayet son tutuklu gelir. A a

bunlar  s raya dizer. Her s ras  gelene öncelikle:

– Sen kimsin? Diye sorar. Bunlardan kimisi:

– Yeniçeriyim! Der.

a ise “Ben de yeniçeri a as m, yat n” der. Falakaya yat p döver!

Kimisi kalyoncu oldu unu söyler “Ben de kaptan pa ay m, yat n!”  der onu da

döver. Kimi “Cebeciyim” der “Ben de cebeci ba m, yat n” basar daya ! Bekri

Mustafa görür ki a an n elinden kurtulu  yok. Kendine s ra gelinceye kadar bir çare

bulmaya karar vererek dü ünmeye ba lar. Nihayet bir tedbir bulur. S ra kendisine

gelir, a a Bekri Mustafa’ya da:

– Sen kimsin?

Diyince Bekri Mustafa hiç tereddüt etmeyerek:

– Ben Balat’ta falan havran n hademesindenim!

Cevab  verir. A a Bekri’nin bu hâline gayri ihtiyari gülerek:

– O lan beni nas l söyletmek istedi ini anlad m. Hadi defol uradan! Bekri

Mustafa da böylece dayak yemeden kurtulur.
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107.  LINA GELMEM

Va tiyle re dan arac al nd  ma mdur. arac ta ildarlar ndan biri

öteye beriye ola rada Bekri Mu afa’y  mey nede bas  aç , hangi

milletden old  belli olmayaca  bir lde görmekle arac k orar. Bekri

Mu afa keyf-i liyle:

– Y l oradan! Ben arac marac bilmem.

Diye cev b virür. aracc  bun uvve-i ab a ile oradan ald rur. Yolda

giderken an lar ndan biri rast gelir, orub i i añlad dan oñra:

– Niçün  Müslüman old   söylemedüñ!

Diye sorunca Bekri Mustafa: (s.87)

– Akl ma gelmedi be karde  cevab  verir.

107.  AKLINA GELMEM

Vaktiyle halktan haraç al nd  malumdur. Haraç tahsildarlar ndan biri öteye

beriye dola  s rada Bekri Mustafa’y  meyhanede ba  aç k, hangi milletten

oldu u belli olmayacak bir hâlde görmekle haraç k  sorar. Bekri Mustafa

keyfi yerinde bir ekilde cevap verir:

– Y l oradan! Ben haraç maraç bilmem.

Diye kabaca cevap verir. Haraçç  bunu zorla oradan kald r. Yolda giderken

tan klar ndan biri rast gelir, sorup i i anlad ktan sonra:

– Niçin Müslüman oldu unu söylemedin!

Diyince Bekri Mustafa: (s.87)

–Akl ma gelmedi be karde  cevab  verir.
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108. UTANUB AÇMI

Bekri Mu afa zam na göre mükemmel ta l görmi , ar f, ned m, 

ve r cev b bir t old ndan herkesüñ ve bil a a a bir ruñ teveccüh ve

iltif azanm  idi. rete fev l- de inhim  ve leyl ü neh r sar  old

lde Rama an- er f gelir gelmez der l içkiyi b rak r ve bayrama adar a na

bir yudum ra oymaz oruc udar ve nam lard .

att  Ram an- er fde sel n c mi lerinde cem atla ed -y  sel de i tiy d

idinmi  idi. Bir Rama an günü iki üç ref  ile kindi nam lma  üzre Bayezid

mi -i er fine gider. Cem at-  kibr  ile ba de ed -y ’s-s t bir arafa oturara

onu ma a ba larlar.

O rada c mi-i er f me ruñ ayy mbabas  olan, oñ derece müte b,

ad d, n, rast geldi ine lüz mlu lüz msuz çatar uysuz bir adam bulunan ara

man Efendi Bekri Mu afa ile rufe nuñ  oturub onu du lar  görerek

yanlar na gelmi  ve kendine ma s (s.88) bir avr- unetle det  ba rara :

– Bu nedür? Utanm yor m suñuz? Buras ahva ne mi? Haydi uradan def

oluñuz yo sa imdi sizi opa ile buradan atarum…

Gibi üb ayma a ve ard-  tehd de ba lam .

 ileyh bu av r ….. ve mu mele-i ….. ve b ridesine bir ma

virmeyerek rm alm  olan ar ada lar nuñ al ma a avrand lar rada

Bekri Mu afa yet n zik ne ve ürmetk r bir av rla oca efendiye:

– Efendi retleri sizden bir ey su’ l idece üm lü fen cev b virür misiñüz?

Dimesi üzerine man Efendi ayn avr- ed d ile:

– or bakay m. Su’alüñ ne imi ?

Diyince Bekri  Mu afa:

– Ma m- liyeñüzdür ki siz ne adar lim, ne adar f l, ne derece

adr, n-  i tir m, ib-i menzilet olur iseñüz oluñuz her lde ul ’l- azm-

enbiy dan bul nan ret-i M  ‘Aleyhissel mdan büyük olamazs ñuz de il mi?

dimi  ve oca efendi biraz rara :

– Pek  ne dimek istiyorsuñuz?

– imdi añlars ñuz. Bizde ne adar fen . Ne adar gün hk r, ne derece el l

olur isek olalum Fir avundan daha d n de ilüz de il mi?
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– oñra?

– oñra u ki Cen uñ M Aleyhissel ma Fir avuna mül yimetle

it b it diye emir buyurd  ma muñuzdur. Cen b-  M  gibi büyük bir

pey amber Fir avun gibi bir k fire mül yimetle söyleme e me’m r old lde

sizüñ bize böyle tu af ve iddetle ab ñuza ürmet itdüm de belki oca (s.89)

efendi ret-i M ’dan büyükdür ve belki biz de Fir avundan d nuz diye

dü ünerek bun  añlama  içün ordum.

Bekri Mu afa’nuñ bu sözleri üzerine ara man Efendi fen lde

ma b olara  ba  öñine e mi  ve bir söz söylemeden oradan avu ub gitmi .

Bekrinüñ bu dersinden mütenbih olara  bir dah  kimseye ar  öyle  n

mu mele itmekden fer at eylemi .

108. UTANIP KAÇMI

Bekri Mustafa zaman na göre mükemmel tahsil görmü , zarif, nedim,

ho sohbet ve haz rcevap bir ki i oldu undan herkesin ve özellikle a a, bir asr n

teveccüh ve iltifat  kazanm  biridir. çkiye son derece dü kün ve gece gündüz

sarho  oldu u hâlde Ramazan gelir gelmez hemen içkiyi b rak r ve bayrama kadar

na bir yudum rak  koymaz, orucunu tutar ve namaz  k lar.

Hatta Ramazan’da sultanlar ad na yapt lan büyük camilerde cemaatle

namaz k lmay  âdet edinir. Bir Ramazan günü iki üç arkada  ile ikindi namaz

lmak üzere Beyaz t Cami’ne gider. Cemaatin büyükleri ile namaz sonras  bir

tarafa oturarak konu maya ba larlar.

O s rada camiye Bekri’nin kay nbabas  olan, son derece mutaass p, sinirli,

ha in, rastgeldi ine lüzumlu lüzumsuz çatar, huysuz bir adam olan Kara Osman

Efendi Bekri Mustafa ile arkada lar n oturup konu tuklar  görerek yanlar na

gelir ve kendine mahsus (s.88) ha in bir tav rla âdeta ba rarak:

– Bu nedir? Utanm yor musunuz? Buras  kahvehane mi? Haydi uradan

defolunuz, yoksa imdi sizi sopa ile buradan atar m…

Gibi sövüp saymaya ve tehditler savurmaya ba lar.

Bekri bu sert tavr na, can s kan ve ho  olmayan bu davran na bir mana

veremeyerek rm  kalm  olan arkada lar n kalkmaya davrand klar  s rada

Bekri Mustafa gayet nazikâne ve hürmetkâr bir tav rla hoca efendiye:
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– Efendi hazretleri sizden bir ey soraca m. Lütfen cevap verir misiniz?

Demesi üzerine Osman Efendi ayn iddetli tav rla:

– Sor bakay m. Sorun neymi ?

Diyince Bekri  Mustafa:

– Malumunuzdur ki siz ne kadar âlim, ne kadar faz l, ne derece kudretli,

sayg de er, mevki sahibi olursan z olunuz herhâlde ulu’l-azm peygamberlerinden

olan Hazreti Musa aleyhisselamdan büyük olamazs z de il mi?

Hoca Efendi biraz rarak:

– Peki ne demek istiyorsunuz?

– imdi anlars z. Bizde ne kadar fena, ne kadar günahkâr, ne derece zelil

olursak olal m firavundan daha a  de iliz de il mi?

– Sonra?

– Sonra u ki Cenab hakk’ n Musa aleyhisselama firavuna ho görüyle hitap

et diye emir buyurdu u malumunuzdur. Musa gibi büyük bir peygamber Firavun

gibi bir kafire ho  görüyle söylemeye memur oldu u hâlde sizin bize böyle tuhaf ve

iddetli hitab za hürmet ettim de belki hoca (s.89) efendi Hazreti Musa’dan

büyüktür ve belki biz de firavundan a z diye dü ünerek bunu anlamak için

sordum.

Bekri Mustafa’n n bu sözleri üzerine Kara Osman Efendi fena hâlde

utanarak ba  önüne e er ve bir söz söylemeden oradan savu up gider.  Bekri’nin

bu dersinden akl  ba na alm  olarak bir daha kimseye kar  öyle  ha in muamele

etmez.
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109. NANMA ULUM YALANDUR

Bekri Mu afa henüz  on sekiz on uz ya lar nda iken o zam nuñ

lüftelerinden Cünd  Meydan ’nda i met ider bir ad n ile peyd -y  mün sebet

itmi  ve ara ra mezb renün nesine, gice ortal arard dan oñra dev ma

ba lam .

ad n birço  kimselerle mün sebetd r old lde kendinü yalñuz oñunla

mün sebeti old  söylemesi ve o zam nlarda bu gibi i lerüñ fev l- de gizli

olmas  cihetiyle ta  ü ted  de bil olmamas ndan Bekri - Gencli i olay yla

- buna aldanm  ve yalñ z kendiyle görü mekde  an itdi i ad det

benimsemi .

Bir a m Bekri Mu afa mezb renüñ nesine gelmi . ad n m  ileyh

apun ar layara  ri seyet ü ürmetle yu ar ata ç arm , ar ar ya oturara

alelu l onu ma a ve mu abbete  ba lam lar. Mezb re, ems li ad nlaruñ her

zam n deti old  vechile yalñ z Bekri ile görü di ini, andan ba as yla

mün sebeti olmad  söylüyor, d st  kendi ad at ü iffetine inand rma a -

Yine bu gibilerüñ det-i me’l feleri old  vechile bir ço  yeminler ile - çal yor

iken (s.90) apu çal nm . Böyle va itsiz apunuñ çal nmas ndan tel a

dü en ad n pencereden ba  ve oñ derece mütel ne:

– Aman ocam geldi, imdi ne yapalum?

Diyerek ellerini o durub o ada ola ma a ba lam  ve nih yet buña bir

re bulm  gibi görünerek:

-Haydi Mu uf  A a gel sen avan aras na ç . On  biraz nra yat rum. O

zam n inersüñ.

Dimi  ve Bekri Mus af  da buña bilmecb riye muv fa at iderek yu ar ya

. ad n apuya gidüp gelen  içeri alm  ve biraz evvel oturdu lar  o aya

getirmi . Me er bu gelen lüftenüñ didi i gibi zevci de il di er bir d st  imi ar

ar ya oturub bete ba lam lar.

avan  aras nda aranl da alan Bekri Mu afa ta ta aral lar nda i 

göründi i cihetle o adaki li görmek üzere bir büyükce deli inden ba ma a

ba lam . ad n biraz evvel Bekri Mu afa’ya dökdü ü gibi dil döküyor ve yalñ z

kendini sevdi ini, ba as yla mün sebeti olmad  - Yine bir ço  yeminlerle -
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söylüyorm . Yeni mis fir ad nuñ bu te’m na inanma  istemiyorm  gibi ba

sem ya ald rara :

– nanay m m  Y rabbi?

Diyince Bekri Mu afa kendini utamayara  ba ma da old  delikden:

– n inanma ulum! O biraz evvel baña da öyle söylüyord .

Dimi . avandan gelen bu sesden evvel emirde d r- ayret olan ikinci

mis fir avan aras nda di er birinüñ gizli old  añlama la:

(s.91) – Art  orada almañuza bir sebeb yokdur. Lü fen a ya te f idiñüz

de görü elüm.

Diyerek ric da bulunma la Bekri Mu afa a ya inüb o aya gelmi : ki

mis fir yan yana oturara  görü me e ve e lenme e ba lam lar ve bir müddet

oñra da bir da a o neye avdet itmeme e müte adden karar virerek ç ub

gitmi ler.

109. NANMA KULUM YALANDIR

Bekri Mustafa henüz on sekiz on dokuz ya lar ndayken o zaman n

üftelerinden Cündî Meydan ’nda ikamet eden bir kad n ile ili ki kurar ve ara s ra

bu kad n evine, gece ortal k karard ktan sonra gitmeye ba lar.

Kad n birçok kimseyle ili kisi oldu u hâlde kendinin yaln z onunla ili kisi

oldu unu söylemesi ve o zamanlarda bu gibi i lerin son derece gizli olmas

nedeniyle ara p soru turmak da mümkün olmad ndan Bekri - Gençli i

dolay yla - buna aldanm  ve yaln z kendisiyle görü mekte zannetti i kad  âdeta

benimser.

Bir ak am Bekri Mustafa kad n evine gelir. Kad n onu kap da kar layarak

hürmetle yukar  kata ç kar r, kar  kar ya oturarak her zamanki gibi konu maya ve

muhabbete ba larlar. Kad n, onun gibi kad nlar n her zaman âdeti oldu u üzere

yaln z Bekri ile görü tü ünü, ondan ba kas yla ili kisi olmad  söylüyor,

dostunu kendinin sadakat ve iffetine inand rmaya - Yine bu gibilerin al lm

âdetlerinde oldu u için bir çok yeminler ile - çal yorken tak (s.90) tak kap  çal r.

Böyle vakitsiz kap n çal nmas ndan tela lanan kad n pencereden bakar ve son

derece panikle:

– Aman kocam geldi, imdi ne yapal m?
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Diyerek ellerini ovu turup odada dola maya ba lar ve nihayet buna bir çare

bulmu  gibi görünerek:

– Hadi Mustafa A a gel sen tavan aras na ç k. Onu biraz sonra yat m. O

zaman inersin.

Bekri Mustafa da buna mecburen uyarak yukar ya ç kar. Kad n kap ya gidip

gelen ki iyi içeri al r ve biraz önce oturduklar  odaya getirir. Me er bu gelen

üftenin dedi i gibi kocas  de il, di er bir dostudur. Kar  kar ya oturup sohbete

ba larlar.

Tavan aras nda karanl kta kalan Bekri Mustafa tahta aral klar ndaki k

göründü ünden odadaki hâli görmek için bir büyükçe deli inden bakmaya ba lar.

Kad n biraz önce Bekri Mustafa’ya döktü ü gibi dil döküyor ve yaln z kendisini

sevdi ini, ba kas yla ili kisi olmad  - yine birçok yeminlerle - söylemektedir.

Yeni misafir kad n bu teminat na inanmak istemiyormu  gibi ba  semaya

do ru kald rarak:

– nanay m m  Yarabbi?

Diyince Bekri Mustafa kendini tutamayarak bakmakta oldu u delikten:

– Sak n inanma kulum! O biraz evvel bana da öyle söylüyordu.

Tavandan gelen bu sese önce hayret eden ikinci misafir tavan aras nda di er

birinin gizlendi ini anlamakla:

(s.91) – Art k orada kalman za bir sebep yoktur. Lütfen a ya te rif ediniz

de görü elim.

Diyerek ricada bulununca Bekri Mustafa a ya inip odaya gelir. ki misafir

yan yana oturarak görü meye ve e lenmeye ba larlar. Bir süre sonra da bir daha o

eve dönmemeye sözle ip karar vererek ç p giderler.



580

110. ZEH RL  BÖCEK CI

Bir Rama an a  Bekri Mu afa an  akâbirden bir tuñ ona na

if ara gitmi . Mevc d yidi sekiz mis firlerle ber ber mdan oñra o ada oturub

görü me e ba lam lar. Mis firlerden her biri uym  veya görmi  old ar ibe

’ir bir ik ye na l eyledi i rada mün sebetsizli i ve sekaleti….. cihetle hib-i

nenüñ hiç sevmedi i biri de öyle bir ik ye söylemi .

– Efendim ranuñ Ba ra Körfezi s ilindeki ehirden birinde rebe beñzer

yet zehirli bir böcek vardur dir. Bu ayvan o adar ço dur ki det  gice ve

gündüz evlerde ve so larda yüzlercesine te düf olunur ve itl f idilür. yed

birini so ar ise o adam yar m s at arf nda davil gibi irek hel k olur. Bunuñ

yeg ne il   köpek tersidür. Birini böcek  m  der l bir mi dar köpek tersini

bir k seye oyub u ile ezdikden oñra astaya içirirler, if d olub ölümden

urt lur. att  bu il retde de icr -y  te’ r eyledi inden bil um m ah li ve

me r memlekete gelen yolc lar her alt  ayda bir kere bu il cdan içerler. (s.92)

c iste l idenler alt  ay müddetle böce üñ zehrinden tehlikeye ma ru

de ildürler.

Bu ik yeyi dinleyen r köpek tersinüñ bu -i if ’iyesine ayret

iderler. O rada Bekri Mu afa’nuñ yüzine ba ar g  buña siz ne dirsiñüz? u

ak l ve yalanc erife bir cev b vir dimek ister bu ba uñ ma  der l idr k

iden Bekri dir ki:

– Af idersüñüz efendi retleri bun  birinden mi i itdiñüz yo sa siz mi

gördüñüz?

– Bi t gördüm efendi çünki o ehirde iki sene i met itdüm.

– O lde bu il cuñ te’ r-i ifa ba  bi t tecrübe itmi  olaca ñuz?

Bekrinüñ arf itdi i bu söz ar  güldirmi  ve ik yeyi na l iden ma b

olm .

110. ZEH RL  BÖCEK LACI

Bir Ramazan ak am  Bekri Mustafa tan  büyüklerden birinin kona na

iftara gider. Mevcut yedi sekiz misafirle beraber yemekten sonra odada oturup

görü meye ba larlar. Misafirlerden her biri duydu u veya gördü ü garip bir hikâye
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anlatt klar  bir s rada münasebetsizli i ve kabal  nedeniyle ev sahibinin hiç

sevmedi i biri de öyle bir hikâye anlat r:

– Efendim ran’ n Basra Körfezi sahilindeki ehirlerden birinde akrebe

benzeyen gayet zehirli bir böcek vard r. Bu hayvan o kadar çoktur ki âdeta gece ve

gündüz evlerde ve sokaklarda yüzlercesine rastlan r. ayet birini sokarsa o adam

yar m saat içinde davul gibi erek helak olur. Bunun tek ilac  köpek tersidir.

Birini böcek soktu mu hemen bir miktar köpek tersini bir kaseye koyup suyla

ezdikten sonra hastaya içirirler, hasta ifa bulup ölümden kurtulur. Hatta bu ilaç

tesirli oldu u için halk n ço u ve bu memlekete gelen yolcular her alt  ayda bir kere

bu ilaçtan içerler. (s.92) lac  içenler alt  ay süreyle böce in zehrinden tehlikeye

maruz kalmazlar.

Bu hikâyeyi dinleyen di erleri köpek tersinin bu özel ifa verici özelli ine

rlar. O s rada ev sahibi Bekri Mustafa’n n yüzüne bakar, güya buna siz ne

dersiniz? u ak ll  ve yalanc  herife bir cevap ver demek ister. Bu bak n manas

hemen anlayan Bekri der ki:

– Affedersiniz efendi hazretleri bunu birinden mi i ittiniz yoksa siz mi

gördünüz?

– Bizzat gördüm efendi. Çünkü o ehirde iki sene ikamet ettim.

– O hâlde bu ilac n ifa etkisini bizzat tecrübe etmi  olacaks z?

Bekri’nin sarf etti i bu söz di erlerini güldürür ve hikâyeyi anlatan ki i

utan r.
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111. ARA ULA UYI G  RA I

Bekri Mu afa’nuñ ar ada lar ndan ber -y  ma la at Sel ni e gitmi  ve

gider iken h n-i veda da oranuñ eñ güzel ra ndan hediye gönderece ini va ad

eylemi .

Bir müddet oñra Sel nikden gelen bir yolc  Bekri Mu afanuñ ale’l-ek er

oturma da  old  bir dükk na gelerek m  ileyh tesl m olunma  üzere a

mühürli, pal  bir binlik ile bir de mekt b b ra . ede ra  old  añlayan

dükk n ibi Bekriye bir az zlik itmek ma ad yla eyi bir  arafa oyub di er

bir binlik alara  içine ara  ula uy old rm  ve a palayub mühürleyerek

rlam . (s.93)

rtesi gün Bekri Mu afa me r dükk na u rad  zam n ib-i dükk n

mekt b ile binli i tesl m eyledi inden Bekri  hediyeden pek memn n olm eyi

alub do ruca um apuya inerek müd vim bulund  mey neye b ra  ve o

m mey nede her gice ictima  itdükleri ar ada lar na böyle ymetd r bir

hediyenüñ vür aber virerek bundan çekmelerini tekl f eylemi  ise de di erleri

buña muv fa at itmemi ler, içlerinden biri söz alara  dimi  ki:

– Burada mey nede her zam n atd muz demde ataruz . ret-i ma ada

ada Sel nikden gönderilmi  olan dem içün bir meclis b ider. Bin en aleyh yar n

lev m ….. i r ile Bo aziçine gider ve orada deñize n r çemenz rda ay  ü

 bezmi  urara  e lenir  va it geçirirüz. te bu hediyeye öyle bir bezm-i 

m gelir.

Cümlesi bu re’yi muv  görmi ler ise de o zam n  Ka ne mevsimi

bulunmas na mebn  Bo aziçinden ziy de Sa da gitme i dah  ziy de merci

gördüklerinden irtesi gün isti  bilikm l dah  irtesi Ka aneye gidüb orada

bir r mes re lemi yapma   ta arrur eylemi .

rtesi gün ekmek ve et ves ’ire gibi lev m müb ye a idilüb büyük bir

sepete onulm  ve um apudan bir ay  ist r ol nara  dah  irtesi gün

alel ab  be  ref ruca Sa da gidilmi . Orada kebablar pi irilmi ,

mezeler rlanm  binlik kem l-i ta ayyüdle aç lara  küçük üra ilere old lub

urma  üzere uya onulm  el l bezm-i ret ur lara  ilk ade ler

old lub birer tek at lm . Fa  cümlesi birden ayretle: (s.94)
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– Acab  bu na l ra ? diye ba rm lar.

Bekri Mu afa ra da ac , ya  gibi bir ey olmad  ve u da

bulunmad  cihetle bunuñ ra  olmamas  l m gelece ine ükm idiyor ve di er

arafdan Sel nikden hediye olara uyuñ gönderilmesi i tim lden ric

bulund  cihetle  her lde ra  olmas  l m gelece ine de an at idiyord .

Nih yet bunuñ her lde ra  old na ret-i ma ada i l idilmi ayet

nef s bir ey old  cihetle böyle u gibi af ve usuz bulund na arar virerek

ra  niyetine bir binlik ara ula uy  içmi ler ve a ma adar tenezzehe iderek

avdet eylemi ler.

rtesi gün Bekri Mu afa vak ay   dükk n ibi olan a na ik ye

eyledi i zam n m  ileyh ah ahalar ile, ar as na  dürilüb bay laca  derecede

gülmesine iddet itmi  ve al ub bir dah avdet itmemek  üzere gidece i rada

kendini  oplayan dükk n bi at-  mes’eleyi ik ye ile a l ra  binli ini

tesl m eylemi .

Bekri Mu afa bu adar senelik ayy  old lde uyuñ ra  olabilmesine

tim l virdi inden olay ayret iderek al ub gitmi dür.

111. KARA KULAK SUYU G  RAKI

Bekri Mustafa’n n arkada lar ndan biri Selanik’e gider ve giderken veda

zaman  da oran n en güzel rak ndan hediye gönderece ini vaat eder.

Bir süre sonra Selanik’ten gelen bir yolcu Bekri Mustafa’n n ço unlukla

oturmakta oldu u bir dükkâna gelerek ona teslim olmak üzere a  mühürlü, t pal

bir binlik [ ki buçuk okka sulu ey alan eler hakk nda kullan r bir tabirdir. Okka

dört yüz dirhemdir. ki buçuk okka bu itibarla bin dirhem demek oldu undan binlik

bin dirhemlik demektir. Binlik a  yukar  bin kiloya tekabül eder (Pakal n 1981:

235).] ile bir de mektup b rak r. ede rak  oldu unu anlayan dükkân sahibi

Bekri’ye bir azizlik etmek amac yla eyi bir tarafa koyup di er bir binlik alarak

içine kara kulak suyu doldurur ve a  t palay p mühürleyerek haz rlar. (s.93)

Ertesi gün Bekri Mustafa bu dükkâna u rad  zaman dükkân sahibi mektup

ile binli i teslim eder. Bekri hediyeden pek memnun olur, eyi al p do ruca

Kumkap ’ya inerek müdavimi oldu u meyhaneye b rak r. O ak am meyhanede her

gece topland klar  arkada lar na böyle k ymettar bir hediyenin geldi ini haber
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vererek bundan çekmelerini teklif ederse de di erleri buna kat lmazlar. çlerinden

biri söz alarak der ki:

– Burada meyhanede her zaman att z demde atar z . Özel bir ekilde

Selanik’ten gönderilmi  olan rak  için bir meclis gerekir. Bunun için yar n gerekli

ihtiyaçlar  haz rlay p Bo aziçi’ne gider ve orada denize bakan çimenlikte e lence

meclisi kurarak e lenir,  vakit geçiririz. te bu hediyeye öyle bir özel meclis

gerekir.

Hepsi bu fikri uygun görürlerse de o zaman Kâ thane mevsimi olmas na

ra men Bo aziçi’nden ziyade Sadabat’a gitmeyi daha iyi gördüklerinden ertesi gün

haz rl klar tamamlanarak daha ertesi Kâ thane’ye gidip orada bir k r mesire âlemi

yapmay  kararla rlar.

Ertesi gün ekmek ve et vesaire gibi gerekli yiyecekler haz rlan p büyük bir

sepete konarak Kumkap ’dan bir kay k kiralanarak daha ertesi gün sabahtan be

arkada  do ruca Sadabad’a giderler. Orada kebaplar pi irilir,  mezeler haz rlan r,

binlik titizlikle aç larak küçük sürahilere doldurulup so umak üzere suya konulur.

sacas  içki meclisi kurularak ilk kadehler doldurulup birer tek at r. Fakat hepsi

birden hayretle: (s.94)

– Acaba bu nas l rak ? diye ba rlar.

Bekri Mustafa rak da ac k, yak k gibi bir ey olmad  ve koku dahi

bulunmad  için bunun rak  olmamas  gerekti ine hükmeder. Di er taraftan

Selanik’ten hediye olarak adi suyun gönderilmesi ihtimali olmad  için herhâlde

rak  oldu una da kanaat eder.

Nihayet bunun herhâlde rak  oldu una özel olarak imal edilmi  gayet nefis

bir ey oldu u için böyle su gibi saf ve kokusuz bulundu una karar vererek rak

niyetine bir binlik kara kulak suyunu içerler ve ak ama kadar uzakta kal p dönerler.

Ertesi gün Bekri Mustafa bu olay  dükkân sahibi ahbab na anlatt nda,

dostunun kahkahalarla arkas na dü üp bay lacak derecede gülmesine sinirlenir.

Kalk p bir daha dönmemek üzere gidece i s rada kendini toplayan dükkân sahibi

hakikati anlatarak as l binlik rak  teslim eder.

Bekri Mustafa bu kadar senelik ayya  oldu u hâlde suyun rak  olabilmesine

ihtimal verdi inden dolay  hayret ederek kalk p gider.
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SONUÇ

Türk mizah  özgün bir anlay  ve bu anlay n getirdi i ifade tarz  ile Türk kültür

hayat nda ayr  bir öneme sahiptir. Gücünü Türk milletinin karakterinden alan ve bu

kaynakla beslenen milli mizah z, dü ündüren ve güldüren nükteler ile devlet

yöneticilerini ince bir zekâ ile ele tiren, ak ll  geçinenlerin ak ls zl  ince bir alayla dile

getiren haz rcevap, nüktedan ve zeki diyebilece imiz birçok önemli ahsiyet

bulunmaktad r.

Türk milletinin köklü kültürel zenginli inin ayd nlat lmas nda büyük faydalar

sa layacak ve ya ad  devri gözler önüne serecek ahsiyetler, belgeler, yaz  veya sözlü

pek çok materyal bulmak mümkündür. te bu ahsiyetlerden Türk kültür hayat n

belle inde ve mizah dünyas nda Nasreddin Hoca’dan sonra en çok tan nan ncili Çavu  ve

Bekri Mustafa hakk nda tarihi belgelerden, yaz  ve sözlü kaynaklardan veya f kralar n

varl ndan onlar n kesin olarak ya am  olduklar  görmekteyiz.

Türk insan  tarihi dönemler içerisinde zaman zaman ini ler ve ç lar ya am , halk

fakirlik ve sefalet içerisinde hayat nda hep gülecek bir taraf bularak bu yoksullu unu ve

sefaletini bir an olsun unutturacak, onu umutland racak birtak m nüktedanlar n veya

kralar n varl na s nm r. Bu konuda Zafer Karaku  “Anadolu Selçuklu Devleti’nin

1243 tarihinde Köseda ’da yenilmesi sonucu ba layan ve uzun süre devam eden karga a

döneminde toplumun bu duruma dü ünün sebeplerini ince nükteleri ile anlatan, çaresiz

insanlara çare yollar  gösteren, gülmeyi unutmu  kederli yüzlere tebessümler serpen,

dü ünmeyi unutanlar  dü ünceye davet eden, Türk mizah ’n n üstad  Nasreddin Hoca ne

ise; Osmanl  Devleti’nin sosyal, siyasi, ekonomik ve dini yap nda sars nt lar n meydana

geldi i Duraklama döneminde de ncili Çavu  böyle bir ahsiyet olma özelli ine sahipti.”

(Karaku  2007:10) diyerek bu konunun önemini vurgulamaktad r.

Türk halk  kendi milli benli inde bulunan ve ezelden gelen zekâs  padi aha kar

kullanmak ve tepkisini dile getirerek saray ve çevresini ele tirmek için ncili Çavu ’u

sahiplenmi ; içki yasa na tepki olarak kabaday  ve içki tutkunlu u ile bilinen Bekri

Mustafa’y  ya atm , onlar n arac yla duygular  ve dü üncelerin dile getirmi tir.

Ara rmam za esas te kil eden nci Çavu  ve Bekri Mustafa f kralar  incelerken

kra tasnifi meselesine de girmemiz gerekti. Önceki çal malar  görmeden ve bu konudaki

yap lm  f kra tasniflerini incelenmeden tasnif meselesinin kolayca halledilemeyece ini

gördük. Bu yüzden f kra tasnifi konusundaki çal malar  inceledik, nci Çavu  ve Bekri
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Mustafa’n n f kra tiplerinin içindeki yerinin tam olarak netle tirilmedi ine kanaat getirdik.

Dolay yla ncili Çavu  ve Bekri Mustafa f kralar  Türk f kralar  içinde bir yere

yerle tirmemiz, bir çerçeveye oturtmam z gerekiyordu. Bu nedenle f kra tiplerine ba  bir

tasnif denemesine giri tik ve Türk f kra kültüründeki f kra tiplerini eldeki imkânlar

ölçüsünde tespit edip bir tasnif yapt k. Bu tasnif için ncili Çavu  ve Bekri Mustafa

kralar  tespit ve tahlil ederek onlar  “ulusal f kra tipi” olarak s fland rd k. F kra

tiplerine ba  olarak yapt z bu tasnif denememizin eksiklikleri ve ele tiri konusu

olacak noktalar  olabilir. Fakat unu kesin olarak belirtmeliyiz ki ncili Çavu  ve Bekri

Mustafa tipleri bulundu u sosyal çevreyi ele tirmek kabiliyetine ula , toplumumuzun

ortak de erlerini temsil yetene i kazanm  birer ulusal f kra tipi olarak Türk f kra ve mizah

dünyas ndaki yerini alm r. Bu iki f kra tipini basit tipler olarak görmek do ru de ildir.

Bulundu u toplumun aksak yönlerini ele tirmesi de bu gerçe i de tirmez.

ncili Çavu  ve Bekri Mustafa tipine ba  f kralar  temsil etti i sosyo-kültürel

hayat anlay lar na bakarak konular , ki ilikleri, zamanlar  ve mekânlar  aç ndan

inceledik. Bu incelemede de her iki f kra tipimizin toplumun sadece bir kesimini de il,

bütününü temsil etti ini ve gerek ya amlar yla gerek f kralar yla hemen her konu ile

ilgilenerek bir bütünlük arz ettikleri kanatine vard k.

ncili Çavu  ve Bekri Mustafa tipleri, Osmanl  Devleti içerisinde ya am ,

haz rcevapl , nükteleri ve f kralar  ile Türk insan n haf zas nda kendilerine yer etmi ,

anonim ahsiyetlerdir. Bu iki kahraman, sohbetleri tatland ran birer f kra tipi olarak kültür

hayat zda yerlerini almaktad rlar. Yer ald klar  f kralarda daha çok o devir Türk toplum

hayat nda mevcut olan çe itli ayk klar  yans rlar. mparatorluk zaman nda, toplumsal

hayat n bütün eksikliklerine idarecilerin sert ve kat  tutumlar na, kötü yönetimlerine,

insanlar n kusurlar ndan ve zaaflar ndan do an adaletsizliklere, terbiyesizliklere,

dalkavukluklara ve haks zl klara kar  halk  temsil ederek bütün bu sayd z

olumsuzluklar n önüne dikilmi ; bazen alayc , bazen aka yollu, bazen de ak l vererek

yap lan yanl klar  ele tirmi lerdir.

Bu iki f kra tipinin günümüze kadar gelmesini sa layan en önemli etkenlerin

ba nda onlar n sahip oldu u baz  yetenek ve zekâ özellikleri gelmektedir. Bu konuda

önemli çal malar  bulunan Fatma Ahsen Turan, “ ncili Çavu ’u kendisinden önceki ve

sonraki musahiblerden ay ran ve “f kra tipi” olarak ya amas  sa layan ey zeki,

haz rcevap ve nüktedan olu unun yan  s ra f kralar nda içtimai ve insani de erlerin yer

almas r.” (Turan 2008: 227) demektedir.
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Birçok önemli ki inin hayat nda bulunan sis perdesinin ncili Çavu ’un ve Bekri

Mustafa’n n hayat nda da bulundu unu görmekteyiz. Bu çal mam zla bu iki Osmanl

nüktedan n hayatlar  üzerindeki sis perdesini biraz olsun aralamaya ve bu iki kahraman n

hayatlar  etraf nda te ekkül eden f kralara dikkat çekerek bu konuda temel bir ba vuru

kayna  olu turmaya, böylece yeni çal malara da kaynakl k etmeye çal k.

Türk edebiyat nda f kra türü ile ilgili olarak malzemeye dayal  bir ekilde yapm

oldu umuz bu bilimsel çal may  ba ka çal malar n da takip edece ini ümit ediyoruz.

Böylelikle edebiyat n bu alan  için daha kesin ve gerçekçi hükümler vermek, ncili

Çavu  ve Bekri Mustafa f kralar n yap  ve içeri ini daha mükemmel bir ekilde

incelemek olana  elde edece imize inan yoruz.
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