
��

kebikeç / �5 • �008

Marius Bauer’in Mektupları*

Konstantinopol**,1Çarşamba 16 Ekim 1888  

�	 Amsterdam	/	Mechelen:	De	Spieghel	/	Het	Kompas	Yayınları’ndan	çeviren)	Mustafa	Güleç		–		Nevin	
Özkan

��	 Bauer,	şehirden	söz	ederken,	Konstantinopol	ve	İstanbul	(Stamboul	biçiminde)	sözcüklerinin	ikisini	de	
kullanıyor	(ç.n.).

Bu andan yararlanarak mektubuna yanıt veriyorum. Padişahı akşam 
yemeğinden sonra nerede bulabileceğime ilişkin verdiğin bilgilere rağmen, 
henüz Majestelerini görebilmiş değilim. Yalnızca Cuma günleri bu mümkün, 
ancak o gün oraya gitmemi engelleyen bir manim vardı. Yani o zaman Padişah, 
alışılageldiği üzere, programı gereği namaz kılmak üzere camiye gider. O töreni 
gördüğümde sana yazacağım, ancak henüz Padişahı göremedim, onun yerine 
gözümde cazibesinden hiçbir şey kaybetmemiş olan şehri sıkça geziyorum. Bir 
dünya şehrine özgü hareketliliğe sahip, bilhassa İstanbul’u Pera ile birleştiren 
köprü türlü türlü giysileriyle gidip gelen insanlarla dolu. İstanbul, Eyüp ve 
Üsküdar benim için en cazip yerler, zira oralarda her şey hâlâ tam anlamıyla 
Türk, orada kıvrımlı dönemeçlerle birbirini kesen ve sürekli şaşırtıcı görüntüler 
ortaya çıkaran yüzlerce cadde ve dar sokak var. Sokaklarda kocaman, rengarenk 
ilanlar asılı, güneş vurdukça altlarında kımıldayan insan güruhu üzerinde 
harikulade ışık efektleri yaratıyorlar. İnsanın kendini birdenbire bir kilise 
avlusunda veya yıkık duvarları arasında pratik bir Türk’ün ufak bir dükkan 

Sevgili F.,
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açmış olduğu, yangından harap olmuş bir evin kalıntıları önünde bulması, 
işten bile değil. Türk kadınları herkesin dediği kadar güzel değil. İçlerinde 
ancak birkaç tane güzele rastlayabildim. Çoğu büyük ayaklı çirkin kadınlar 
ve bu kadınların örtülü gezmesi gerektiğini söylediğinde Muhammed’in haksız 
olmadığına inanıyorum. Ancak, çoğunun ağzıyla burnundan başka bir yerini 
görmediğimi de itiraf etmeliyim. Burada Avrupalı kadınlar korkunç derecede 
pudralanıyorlar, ancak giyim kuşamlarına çok özen gösteriyorlar. Akşamları 
Konstantinopol’ün muhteşem bir manzarasının seyredilebildiği Asya tarafına 
bir gezinti yapıyorum. Gün batımında sis hep şehrin üstünde adeta asılı 
gibi duruyor, şehri ince bir sis perdesi ile örtercesine, nefis tonlar ve çizgiler 
oluşturuyor. Önünde küçük kayıkların gidip geldiği Marmara denizi, kıyıya 
vurup çarpan dalgalardan yoksun, bir ırmak misali sakin. 

şehirde son derece fazla köpek var ve görüntüleri içler acısı. Çok kötü 
davranışlara maruz kalıyorlar. Sokakta bir gencin ya da adamın yanından 
yürümeyeversinler, tekmeyi yiyorlar ve sopa görünce o denli korkuyorlar ki, 
uzaklardan birilerinin benzeri bir nesneyle onlara doğru geldiğini görürlerse, 
hemen kaçıveriyorlar. Kuduz değiller, yine de su içtiklerini hiç görmedim. Oysa 
özellikle buradaki yüksek ısı yüzünden bir köpeğin en çok ihtiyaç duyacağı 
şey. Kendim hakkında yeterince yazdım. şu anda başka ne diyebileceğimi 
bilemiyorum, yaptığım çizim kururken bunları yazmaya başladığım için, 
şimdi yeniden işe koyuluyorum. Ufaklık nasıl, eşin nasıl? Amsterdam’da her 
şey eskisi gibi mi? Yeğenin hâlâ rahatsız mı? Yorgunluk bitince, senin işler 
sakinleşmiştir. Çabuk yaz. Okuyacak bir şeyler olunca seviniyorum. Burada 
Het Nieuws van den Dag1 okuyorum, böylece Hollanda’da olup bitenlerden 
haberim oluyor. Evet Fré, sana ve Reind’e içten selamlar ve küçük Reindje’yi 
benim için öp.

Marius

willem’e ve yeğenime de lütfen selamlarımı ilet. Z. Ed.’e ve tüm tanıdıklara 
en iyi dilekler. Bir dahaki sefer daha uzun yazarım.

(kızkardeşine)
 

***

1	 Het Nieuws van den Dag	(Günün	Haberi)	eski	bir	Hollanda	gazetesinin	adı	(ç.n.).
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Konstantinopol, Çarşamba 21 Kasım 1888

Sevgili Fré,
Senin ve George’un bu özel gününü yürekten tebrik ederim; umarım esenlik 

içinde eşin ve oğlunla kutlarsınız. Ufaklık nasıl? Epeyce kilo aldı, değil mi? 
Olsun, sırtında taşımıyorsun ya, buradaki kadınlar gibi! Çocukları sırtlarında, 
pek fazla hareket edemiyorlar. Yumurcaklar, koca bir bez parçasına sarılı, öylece 
oturuyor, ya da analarının sırtında asılı duruyor; yalnızca başları gözüküyor.

Burada bizde olduğu gibi, örneğin Amsterdam’daki gibi, çok sayıda çocuk 
sokaklarda görülmüyor; ancak içeride olup biteni pek yansıtmayan pencereli 
dar sokaklardan geçerken, çocukların boğuşup oynaşmaları hep kulağa geliyor. 
Ama, yine bizde olduğu gibi, hır gür filan sırasında, hemen ortalıkta bitiveriyor, 
bol giysileri ve ufak tefek yapıları ile hoş bir görüntü oluşturuyorlar. Sonunda 
Selamlık’ta (resmî olarak kılınan Cuma namazında) Padişahı görebildim; bu 
törenin kısa bir anlatımını yapıp eve gönderdim, okumuşsundur kesin, ancak 
içinde namaz kıldığını gördüğüm camiyi o mektupta anlatmayı unuttum. 
Yani, durduğum yerden, pencerenin birinden caminin içine bakabiliyordum; 
Majestelerinin üzerinde namaz kıldığı seccadeyi gördüm. Hasırların üzerinde, 
daire biçiminde dervişler oturmuştu (bu, dervişlerin camisiydi), herhalde 
Allah’ı olacaklara hazırlamaktaydılar; en azından dua etmeye kendilerini 
öylesine kaptırmışlardı ki, birçoğunun başı yerdeydi.

Ne var ki Padişah gelince, muhafızlar beni olduğum yerden uzaklaştırdılar 
ve yalnızca Padişahın içeri girdiğini görebildim.

İnsan burada Türk örf adetlerinden hoş örnekler görüyor; örneğin, birbirine 
rastlayınca el öpen kadınlar veya, en son gördüğüm gibi, herkesin boynuna 
atladığı bir Türk, büyük ihtimalle üst düzey bir yetkili (ulema). Hatta, sırf onu 
selamlayabilmek için bazı insanlar evlerinden dışarı çıktı.

Erkekler yollarda çoğunlukla el ele yürüyor. Bir de ateş vermeye hep hazırlar. 
Ben genellikle İstanbul’da elimde sigara ile dolaşıyorum, ateşim olmadığını 
görür görmez insanlar hemen ateş sunuyor.

Hatta, bana yanan bir kömür parçası sunabilmek için dükkanından gelen 
bir delikanlı bile oldu.

Bak işte, mektubum harflerden çok çizimlerle doldu. Umarım buralarda 
gördüklerimden sen de bir şeyler anlayabilirsin. 

Amsterdam’dan haberler gerçekten o kadar az da mı, bana hiç yazmıyorsun? 
Evet, Fré, tanıdıklar ve dostlarla bu günü neş’e içinde kutla ve kardeşinin seni 
kucakladığını düşün.

Marius
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westerholts’lara ve w.’a ve diğer tanıdıklara selamlar.
willem mektubumu aldı mı?  

***
 Konstantinopol, 3 Aralık 1888

Sevgili Anneciğim,
Odanın düzene girdiğini, mektubunuzdan dün öğlen büyük bir memnuniyetle 

okudum; ne hoş vecizeler kullanmışsınız. Cennetin ta kendisi olmalı; Tanrı 
adil biçimde kutsar böyle bir yeri. Yuvarlak aynanın gittiğine sevindim, 
şimdiki daha çok yakışmıştır, kuşkusuz. Babama atölyedeki diğer ayna için, 
boya yapan beylere de iyi dilekleri için teşekkür ederim. Bu sabah İstanbul’un 
bitmek tükenmek bilmeyen cadde ve dar sokaklarında dolandım durdum; 
gece yağan yağmur yüzünden yollar feci derecede pisti; şansıma, birkaç eşek 
kenara çekiliverince, içinde ölü kedilerin olduğu bir çamur deryasında buldum 
kendimi. Aslında böyle şeylere alışığım ve artık beni yıldırmıyorlar. Karşıma 
sürekli yeni bir sokak veya meydan çıkıyor, İstanbul’un ne kadar geniş bir 
alana yayılmış olduğunu insanın aklı almıyor. İki yanı sütunlu bir yoldan 
geçtim, bizdeki Binnenhof misali, beyaz sütunlu ve duvarları sarı-mavi boyalı; 
kemerler arasında tenteler asılıydı. Başı örtülü kadınların oluşturduğu yün 
yumağını andıran bir kalabalık vardı, alışveriş yapıyorlardı, ortada at üstünde 
Türkler, çok sayıda hamal yolu kapamıştı.

Bir de deve gördüm. Dün, bir meydanda elli kadar deve yatıyordu ve bazı dar 
sokaklarda küçük öbekler oluşturmuşlardı. Boyunlarında koca koca çanlar var 
ve sessiz adımlarla, mağrur boyunlarını uzata uzata ilerliyorlar. İstanbul’un 
ancak belirli bir bölgesinde develere rastlamak mümkün, onları görebilmek 
için bir saatten fazla yol yürümem lazım. Aslında yazdığımdan çok fazlasını 
görüyorum, bu yüzden bu kadar az sayıda çizim yapabildim. Çizdiklerim, 
çoğunlukla taslaktan ibaret, sayıları çok da olsa, yine de beni tatmin edecek 
kadar değil. Umarım bu ay bazıları üzerinde belirleme yapabilirim, bu konuda 
sözümü tutamayacağımdan korkmuyor da değilim. Sürekli olarak daha güzel 
bir şeyler gözüme çarpıyor. Taslaklar benim her şeyi gerçek gibi gözümde 
canlandırmamı sağlıyor; sonradan, dönünce, üzerlerinde çok çalışabileceğim. 
Lahey’i özlemiyor değilim, ancak yolculuk o kadar uzun ki, bir de sanırım bu 
toprakları bırakıp gitmekte zorlanacağım; bu yüzden ne zaman döneceğimi 
kestiremiyorum. van den Marel’den bir mektup aldım; o da çok şey görmüş 
ve o da bir yıl evinden uzak kalmış gibi. Burada günler gittikçe kısalıyor; 
saat beşte güneş batıyor, yani saat dört olunca artık çalışmama yetecek ışık 
olmuyor. Ancak, arada bir gökyüzü kapanıp biraz yağmur indirse de, hava 
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güzel. Fré’den bir mektup aldım, Burgwal’den kendisine mektup gönderilmediği 
için hiç haber alamadığından yakınıyor. Suze yola çıktı mı, uzun kalacak mı? 
Aziz Nikolas günü burda kutlanmıyor, yalnızca Noel ve Yılbaşı kutlanıyor, 
daha doğrusu, bir tek Avrupalılar kutluyor, zira Türklerin yeni yılı ne zaman, 
bilmiyorum; sanırım şimdi 1304 yılındalar, ya da öyle bir şey. Bernhard için 
bir şeyler bakmama rağmen, Türklere özgü oyuncaklar bulamıyorum. Küçük 
Türkler yere yatıp mavi gökyüzünü seyre dalıyor, ya da birkaç köpek yavrusu 
ile oynuyor; ama, daha ziyade, bir bez parçasına sarılı olarak analarının 
sırtından aşağı sallanıyorlar; evin içindeyse, geçenlerde açık bir pencereden 
gördüğüm üzere, onları bir hamağa koyup sallıyorlar. Scheveningen’deki gemi 
hakkındaki haberleri ‘t Nieuws’da okudum. Herkese selamlar, hayallerimde 
sizi kucaklıyorum,

sizi çok seven Marius
***

Konstantinopol, 12 Aralık 1888 Çarşamba

Sevgili anneciğim,
İçinde o yangınla ilgili olanların da bulunduğu son mektuplarım kesin 

elinize geçmiştir. Ateş, hâlâ kor halde için için yanarak devam ediyor ve 
akşamları görüntüsü bir kratere benziyor. Her bir küçük delikten yalaz dışarı 
çıkıyor ve yıkıntılardan hâlâ kocaman duman bulutları yükseliyor. Kaçak mal 
muamelesi görmemeleri için, bakanlığa gönderilecek posta arasına eklenen 
çizimlerimi dün sandığa koyarak, konsolosluğa götürdüm. Bundan dolayı 
ve özellikle de bugün öğle yemeğine, ardından Türk Resim Akademisi’ndeki 
sergiyi görmeye beni davet ettikleri için Bay van Tets’e çok müteşekkirim. Yani 
bugün öğle yemeğini konsolos ve konsolos yardımcısıyla birlikte yedim. Daha 
sonra, van Tets ve ben, Bay Khein ile beraber oraya götürüldük. Akademi, Eski 
Saray’ın2 içinde ve binayı Yunan ve Bizans kökenli en muhteşem heykeller ve 
lâhitlerin süslediği bahçeler çevreliyor. Ayrıca bir çok heykel ve anıt kalıntıları 
var burada. Çok güzel. Akademi, büyük olmayan fakat yeterince geniş ve iyi 
ışık alan sınıflarıyla çok kullanışlı biçimde tasarlanmış. Eğitim, yalnızca 
Türkler tarafından veriliyor ve ders alanlar, birkaç Yunan3 öğrenci dışında, 
çoğunlukla Türk. Orada çok basit, ilkel şeyler göreceğimi sanmıştım, ancak 
Lahey Sanat Akademisi’nin buradakinden ders alabileceği bazı yönler var. 
İlk olarak, buranın önde olduğu bir nokta, öğrencilerin, çıkartılmış o kuru 
kalıpları değil, tam tersine, heykellerin asıllarını görüp inceleyebilmeleri. 

2	 		Bauer,	Eski Saray	sözcüğüyle	Topkapı	Sarayı’nı	kastediyor	(ç.n.).	
�	 		Yazar,	burada	Yunan	sıfatıyla	Rum	kökenli	öğrencilerden	bahsediyor	olmalı	(ç.n.).
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İkinci sırada, tarihsel bakımdan en eski zamanlara kadar uzanabilen en 
görkemli Yunan vazo ve heykellerinin, Hintli bir Buda’nın (eşsiz bir güzellikte) 
ve mumyaların görülebileceği bir müzenin varlığı sayılabilir. Diğer taraftan, 
çizimden alçıya aktarma genel anlamda bizdekinden daha iyi tarzda yapıldığı 
için, buradaki öğrencilerin çok sıkı ve disiplinli çalıştırıldıkları izlenimi 
doğuyor. Ayrıca, gerçeğine uygun kalıplama, modelini çıkarma işi4 de çok iyi 
yapılmış. Okulda bir de, on kadar kişinin bir hamal çizimi üzerinde çalıştığı bir 
ressam grubu var. Fakat bu, her akademide olduğu gibi, fazla önemli addedilen 
bir durum değil. Ancak, içlerinden ikisinde, bünyesinde kesinlikle çok güzel 
öğeler barındıran çok özgün bir düşünce var. Bütün bunları görmüş olmaktan 
dolayı çok mutlu oldum. Aya Sofya’nın yakınından geçtiğimiz için, Bay T. beni, 
hepsi çeşit çeşit desenleri olan muhteşem İran çinileriyle kaplanmış duvarlı 
bilmem ne padişahlar türbesine (ismi şimdi aklıma gelmiyor) götürdü. Türbe, 
ölünce padişahların defnedildiği yer. Burada, üç karısı ve 46 çocuğuyla birlikte 
padişah yatıyor. Hepsi, başucunda bir tülbent ve yeşil kumaşla kaplanmış 
tabutların içinde. Padişahın tabutunun önündeki bir rahlede bir Türk’ün 
açıp bize gösterdiği Kuran vardı. Keşiş İncil’i gibi bir şey, ama ondan çok 
daha zengin bir tarzda. Yaldızlı süslemelerin yanı sıra çeşitli renklerdeki 
harflerle tamamen yazıyla kaplı durumda. Hemen tahmin edebileceğiniz gibi, 
dokunmamıza izin verilmedi. Bay Spakler, gelecek Cuma günü, üç aylık izinle 
Hollanda’ya gidiyor. Bu yüzden, Het Nieuws van den Dag’i artık alamayacağım 
ve onun arkadaşlığını da özleyeceğim. Arada bir yemek yerdik birlikte. 
Çizimlerim, Marsilya üzerinden gönderiliyormuş. Yani yolda tam dört hafta 
geçecek. Benimle neredeyse aynı zamanda Hollanda’ya ulaşırlar. şu anda 
çizmekte olduklarımı kendim getireceğim.

şimdi Bay w.’den bu ayın parasını bekliyorum. Ancak, çizimler –size 
daha önce yazdığım gibi- çoğunlukla taslak halde olduğu için, Bay van 
wisselingh’den ziyade benim işime yarayacak durumda diye düşünüyorum ve 
çizimlerden çok alacağını sanmıyorum. Yüzden fazla çizim var ve benim için 
değerleri çok yüksek, çünkü bunları kullanarak resim yapabileceğim. Geriye 
dönüş parası istemek için şimdi ona mektup yazmak istemiyorum, çünkü 
bana her ay başlangıçta anlaştığımızdan fazla para gönderdi. Babam bana 
bir az gönderemez mi? Örneğin, 100 ya da 150 Fransız frangı. O zaman, o 
kredi mektubuyla beraber, sadece dönüş yolculuğu için değil, aynı zamanda 
gerektiğinde cepte hazır olması bakımından da yeterli param olur.

Ancak, buradan yolculuğumun başarısız geçtiği sonucunu çıkarmamalısınız, 
çünkü o kadar çok izlenim, deneyim edindim ki paletimin başına geçmek için 

�	 kil,	alçı	vb.	maddeler	kullanarak	bir	nesnenin	modelini	çıkarma	işlemi	(ç.n.)
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can atıyorum. şimdi aklımda sabit bir amaç var. Seyahate çıkmadan önce 
ulaşamadığım bir şey. şimdi özellikle van wisselingh’le de bağlantı kurmuş 
iken, avantajlı bir zamanın yaklaştığını görüyorum. şu ana kadar olandan 
daha az para harcayacağımı ummuştum, ama mümkün değil, zira örneğin 
ikinci çift çizmemi ve üzerine giyilen lastik ayakkabımı almak zorunda kaldım. 
Çizim gereçleri ve kağıt için yapılan harcamalar da oldukça artıyor. Dönüşte 
yine gemiyle gelmeyi düşünüyorum. Messagéries’den 10 gulden5 daha ucuza, 
ama Atina üzerinden getiren Frysenet’le. Değer (miktar) belirtilmeden para 
gönderilirse, zamanında alabilirim, yoksa elime geçmesi çok uzun sürüyor. 
Hava kötüleşiyor burada, şimdi canım yalnızca geri dönmeyi istemeye başladı. 
Odamı bu ay haftalık olarak kiraladım, çünkü 27si ya da 28inde muhtemelen 
yola çıkacağım. Büyük bir moralle, bir sürü deneyim ve artırılmış bilgiyle 
işe koyulacağım! Sizleri daima seven, sizi bütün evdekiler vs. ile birlikte 
selamlıyor.

Marius
***

Pera, 22 Ağustos 1892
Değerli F.
Muhakkak seyahatimle ilgili bir şeyler duymuşsundur. Sana söz verdiğim 

gibi, şimdi bu mektupta, yaşadıklarım, edindiğim izlenimler hakkında bilgi 
alacaksın. Burası son günlerde çok sıcak, ama akşamları oldukça serin oluyor. 
Perşembe günü Boğaz’da şahane bir gezinti yaptım. İlk önce Büyükdere’ye 
kadar (bir bak, belki bu yeri haritada bulabilirsin) gemiyle gittim. Karadeniz’e 
çok yakın. Deniz orada çok engin ve içinde binlerce balığın yüzdüğünü kolayca 
görecek kadar berrak. Sonra, sahil boyunca Boğaz’ın ortalarına kadar geri 
yürüdüm. Muhteşem bir yürüyüştü. Konstantinopol’ün en ucunda bütün 
Boğaz boyunca uzanan bir rıhtım var; bir tarafta şahane masmavi su, karşı 
tarafta yalılar ve camilerle dolu köyler, bu tarafta yani rıhtımda saraylar ve 
zengin paşaların, büyükelçilerin şehir dışındaki ikametgahları. Bazıları beyaz 
mermerden ve gösterişli biçimde yaldızlanmış, bir çoğu ahşap ve kocaman. 
Rengarenk boyanmış, dışa çıkıntılı odaları ve tahta kafesli pencereleri olan 
evler. Bazen haremlerden gelen müziğin ve şarkı söyleyenlerin sesleri duyulur. 
Harem ağaları, alımlı Arap atlarına binerek geçer, zavallı dilenciler pencere 
önlerinde şarkı söyler, küfeleri meyve dolu köylüler küçücük eşeklerine biner, 
yaşlı Türkler nargilelerini içerler ve küçük çocuklar suya işerler. Kürekleri 
bembeyaz kayıklar devamlı gidip gelir ya da bir sarayın merdiven ucunda, 
haremdeki hanımları İstanbul’a götürmek için hazır halde bekler.

5	 Gulden,	Avro	öncesi	Hollanda	resmi	para	birimi	olan	Hollanda	Florini’nin	halk	dilindeki	adı.
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Dün Kasımpaşa’ya gittim. Ağlayan dervişlerin6 gösteri yaptığı Pera’nın 
bir mahallesi. Dans edenini gördüm, fakat ağlayanını hiç görmedim. Oraya 
gelince, caminin avlusundaki küçük ahşap bir evin içinden müzik sesi 
geldiğini duydum ve ayinin ne zaman başlayacağını sormak için içeri girdim. 
Biraz şaşırmış halde bana bakan üç derviş oturuyordu içeride. İçlerinden biri 
biraz Fransızca konuşuyordu. Camide tadilât çalışması olduğunu ve yeniden 

“ağlamaya” başlamalarının üç ay alacağını söyledi. Oturmam için, çok nazik 
bir biçimde bana bir sandalye verdi ve buz gibi su ikram etti. Sonra hepsi şarkı 
söyleyip müzik yaptı. Ne kadar keyif aldığımı tahmin edemezsin. Özgün Türk iç 
mekanı ve Türk müziği! Çok basit döşenmiş bir oda düşün: beyaz duvarlarında 
birkaç müzik enstrümanının asılı olduğu, güneşin bir an şöyle bir içeriye 
parladığı pencerenin bir tarafında çerçevelenmiş halde Türkçe yazılar7 olan bir 
oda. Yerler hasır örtülü ve kapının önünde de birkaç terlik var. Pencere altında 
pembe kumaş kaplı büyük, geniş divan ve üstünde beyaz giysili, uzun açık 
kahverengi şapkalı dervişler. Bir tanesi flüt8, biri tef ve diğeri de bizim oralarda 
tanınmayan, ama en iyi piyanoyla karşılaştırabileceğimiz bir enstrüman, en 
azından çıkardığı ses bakımından. Üzerine sopalarla vurularak ses çıkarılan 
bakırdan telleri var.9

Bu şehirde tuhaf ama aynı zamanda komik şeyler görebilirsin. Bir düşün, 
onlardan ayrılınca, topluca faytonlara binmiş halde hazır bekleyen Ermenilerin 
düğün alayına denk geldim. Önde gelin, bir çok turuncu çiçeklerle bezenmiş 
çok alımlı beyaz bir gelinlik giymiş, sonra gelinin sağdıcı olan ve hepsi son 
modaya göre giyinip kuşanmış kızlar ve kaynanalar; her gruba bir fayton 
ayarlanmış, toplam dokuz adet. Ailenin geriye kalan bölümü ve erkekler arkada 
üstü açık araçlara binmiş. Ancak burada böyle bir gelin alayı, artık bizdeki 
fayton taksilerden daha fazla ilgi çekmiyor. Bu şehirde devamlı görülen bütün 
bu karşıtlıkları taçlandırırcasına, başka bir caddeden bir Ermeni’nin cenaze 
tören alayı geliyordu. En önde birkaç koro delikanlısı10, sonra tabut kapağını 
dik biçimde tutarak taşıyan bir adam, ardından ellerinde büyük altın haç olan 
birkaç koro delikanlısı daha ve arkada uzun kara sakallı, beyaz kostümlü 
dua okuyarak yürüyen rahipler. İçlerinden biri, ak sakallı ve siyah başlıklı, 
kenarları gösterişli biçimde sırma işli tamamen eflatun renkli bir kıyafet 

�	 	 	 Mevlevihane	 ya	 da	 Dergahtaki	 çile	 (çilehane),	 sıkıntı	 ve	 tekamül	 kavramlarının	 etkisiyle	 Batı’da	
dervişlerin	ağladığı,	sıkıntı	çektiği	imgesi	oluşmuştur	(ç.n.).

7	 		Türkçe	yazıdan	kastedilen	eski	alfabe	kullanılarak	Osmanlıca	yazılmış	hat	sanatlı	levhalar.
8	 		Ney	biçimsel	olarak	flüte	benzediği	için	böyle	bir	ifade	kullanılmış	olmalı	(ç.n.).
9	 		Kastedilen	müzik	aleti	santur	olmalı	(ç.n.).
10	 		Koro	delikanlısı,	kilisede	ayin	dualarını	okuyan	koronun	üyesi	ve	beyaz	ayin	kıyafetiyle	ayin	esnasında	

papaza	yardımcı	olan	genç	erkeklere	verilen	ad.
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giymiş. Kıyafetin kuyruğunu bir delikanlı taşıyor. Herkesin elinde ince mumlar 
var. Sonunda açık tabuttaki ceset görünüyor. Yaklaşık otuzlu yaşlarda bir 
adam. Çok şık giydirilmiş, parmaklarında yüzükler, kravatında güzel bir iğne 
var, tabutun biraz dışına çıkmış tabanları yepyeni olan çizmeleri cilalanmış ve 
ağzına bir tutam pamuk sokulmuş; ve her şey, kalabalık Pera caddesinde, yakıcı 
güneş altında, yavaş yavaş ilerleyen cenaze alayında cereyan ediyor. Bütün bu 
tuhaf işlere giderek alışmaya başladım. Bunlar beni şaşırtmıyor artık. En iyi 
yöntem, her şeye hazırlıklı olmak. Bunu kesin Burgwal’a gönderirsin herhalde, 
çünkü benimle aynı evde oturan bir Peralı11 için, üzerinde willem’in kelleleri12.
ve küçük kraliçenin bulunduğu Hollanda pulları istiyorum. Evde pullarımız 
vardı, biliyorum. Bunlar, komşumun çok hoşuna gidecek. Reindje’ye henüz fes 
satın alamadım. Ona selamlarımı söyle. Diğerlerine de.

Hoşça kal.
Marius

11	 Bauer,	burada	muhtemelen	Fransızca’dan	etkilenerek	(Pérôte),	Pera	semtinde	yaşayan	kişi	anlamına	
gelen	ve	Hollandaca’da	sık	gözlemlenmeyen	bir	sıfat	türü	üretmiş:	een Peroot	(bir	tür	anlık	üretim:	
İngilizce	nonce formation).

12	 Söz	konusu	tarihteki	Hollanda	kralının	adı.




