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XIX-XX. yüzyıllarda birçok alanda görülen gelişme
ve yenileşmeler, Rusya Türklerini de es geçmemiş ve
onların arasında da bir takım müspet gelişme ve ilerlemelere sebep olmuştur. Eğitim alanında olduğu gibi
sosyal, sağlık ve kültürel alanlarda imkân ölçüsünde
birtakım güzel gelişmeler olmuştur.
Bilindiği gibi Çarlık Rusya’sı idaresi altındaki Türklerin eğitim kurumlarına karışmadıkları gibi yardım ve
destekte de bulunmuyordu; bunlar kendi kendine gelişiyordu. Daha sonra usûl-i cedîd dediğimiz yeni tarz eğitim metoduyla eğitimde bir hayli ilerleme ve gelişmeler
kaydedilmiştir (Devlet 1999: 167-185).
Ancak bu gelişmelere rağmen eğitimlilerin sayısı
yeterli seviyede değildi. Eğitim alanında olduğu gibi
özellikle sağlık alanında da bu eksiklik göze çarpmaktaydı. Ayrıca bilindiği gibi o dönemde hastalıklar eski
usûlle tedavi ediliyordu. Bu da dönemin şartlarına göre
istenilen düzeyde değildi. Bu yüzden de birçok hastalık
ya teşhis ya da sağlıklı bir şekilde tedavi edilemiyordu.
Ömer Faik Numanzade’nin bu bölümde inceleyeceğimiz yazıları, o dönemde sağlık alanında görülen
birtakım sorunlara dikkat çekmektedir. Bu yazılar Arap
harfli Türkçe yazıdan Latin harflerine aktararak değerlendireceğiz. Böylece o dönemde sağlık alanında görülen ve yaşananlarla ilgili Ömer Faik’in değerlendirmelerini öğrenmiş olacağız.
Söz konusu yazılar, 1904 yılında Şark-ı Rus gazetesinde çıkmış, “Felyeton, Kabirden Hortlayan Adam/
Söz Yalan Olmaz Yanlış Olur” başlığıyla yayımlanmıştır. (Türkyılmaz 2010: 197, 198). Yazar, iki bölüm
hâlinde çıkan bu yazısında, o dönemde bazı insanların
ölüm gibi ağır bir uykuya dalarak ölü sanıldıkları için
diri diri gömüldüklerini ve bu durumun Avrupa’daki
örnekleriyle karşılaştırıp bununla ilgili yeni gelişme ve
bilgileri kaynaklardan aktararak bu sorunların çözümünde yapılması gerekenleri güzel bir dille anlatmıştır.
Felyeton
Kabirden Hortlayan Adam
“Söz Yalan Olmaz Yanlış Olur”
20 İyun 1904 / 19 Rebiyülahir 1322
[3 Temmuz 1904], No: 79
Evvelki günkü Şark-ı Rus’da, “Ayelita” adındaki
hanım kızın “Litarki” nahoşluğuna dûçar olup uzun
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müddet yuhlamakta, uyumakta olduğu yazılmıştı.1
O meraklı, garibe vaka elbette henüz yâdımızdadır.
“Ayelita”nın vakasını ohurken bu nahoşluğa ait
hayli yıl evvel ohuduğum eserler hatırıma geldi.

1

Ö. F. Numanzade’nin bahsettiği yazı Şark-ı Rus gazetesinin 1904 yılının
76. sayısında “Litarki” başlığıyla imzasız olarak yayınlanmıştır. Söz
konusu yazı şöyledir:
“Bugünlerde Tiflis’te “Ayelita” adında bir kız “Litarki” yani ölüm gibi
ağır olan yuhuya (uykuya) gidip indiye (şimdiye) dek ayılmak bilmiyor.
Böyle malûm olur ki kız ruhanî eziyeti Tanrı’dan bu halete müptelâ
olmuş. Hemin kız nice vakit bundan ireli (ileri) bir evde kulluk
(hizmetçilik) edermiş. Geceler yatan vakit lampanı (lambayı) yandırıp
yanına koyarmış ki ışık olsun. Bir defa “Ayelita” yuhudan (uykudan)
ayılıp ve lampanı sönmüş görüp şiddetli korhur (korkar). Sabahı gün
(Ertesi gün) anasının yanına gelip ahvalatı (durumu) nakleder. Anası
kızını artık gamgin (hüzünlü) görüp sebebini haber alır, ama kız
elleriyle yüzünü gizleyip gamgin olmağının sebebini söylemez. Ve
ancak hardan bir diyor ki “Ayıptır.” Dahi kızın başına geleni tahkik
etmek mümkün olmuyor. Çünkü kız yuhuya gidiyor ve ayılmak
istemiyor. Lâ-ilaç (ilâçsız) kalandan sonra anası kızı marizhaneye
aparır (hastaneye götürür) ve orada da bir nice müddet kalıp kız
ayılmıyor. Sonra anası kızı dubâre (tekrar) öz evine götürür. Hemin
yuhlamış halette kalıp kız ne yiyip içmek ve ne sayir tabii zaruratını
def etmek (diğer tabiî ihtiyaçlarını gidermek) istiyor. Lâkin kız şiddetle
zayıf düşüp arıhlıyor (zayıflıyor). Bir nice defa kızın ağzına kaşıkla süt
dökmek isteyipler (istiyorlar), ama o çömce kaşığın sütünü kız geri
kaytarmış (çıkarmış). Hardan bir kız öz özüne hareket edip o tarafa
bu tarafa çevrilir, ama ayılmak bilmiyor. Şimdi kızı “Mihayilovskiy”
marizhanesine aparmışlar (hastanesine görürmüşler).”
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Onlarda yazılan vakalar, hikâyeler hayalimi tekrar
işgale başladı. Tahayyülüm, gittikçe arttı. O derecedeki
küçüklükte işittiğim hortlayan, cin, peri gulyabani,
dev, ejder, sihir, tılsım…. hikâyeleri, masal (mesel)
leri hayalimde tekrar canlandılar. Özlerini yâda
saldırdılar (kendilerini hatırlattılar): Ah o sözler. O
korhulu sözlerin küçüklükte, hayalimde hâsıl ettiği
vakalar, tasavvurlar hâlâ yâdımdadır. Beli (Evet)!
Ahşamleyin komşum nenemden dinlediğim yedi başlı
ejderler, dağ büyüklüğündeki devler, ildırım (yıldırım)
gibi süratle giden (kesik baş)ların korhusuyla sehere
kadar yuhlayamadığım geceleri yâd edirem. Ne tavır
yâd etmiyem ki küçüklükte kulaklarımızı en ziyade
dolduran bu korkunç sözler idi. Cüret ve cesaretimizi
yoh eden bunlar idi. Fikir ve hayal levhamıza en
ziyade nakşolan bunlar idi. En ziyade bildiğimiz
ezberlediğimiz, gündüzleri dilimize, geceleri zihnimize
gelen hep bunlar idi. O vakitlerden beri tamam
yiğirmi yıl geçti. Lâkin o hikâyeler, onların tesiriyle
vücuduma düşen titremeler bugünkü gibi yâdımdadır.
Bu da yâdımdadır ki, bir gün cemaat arasında böyle
danışırdılar (konuşurlardı):
“Taşdemir Ağa’nın öldüğü ancak bir hafta oldu.
Hani o Taşdemir Ağa ki bir ay evvel Koçali’nin iki üç
uşak (çocuk) anası olan gelinini zorla kapıp meşeye
götürmüştü de ..… Bah, Allah onun ettiği zulmü
bu dünyada iken de yanına bırahmadı: Diyorlar ki
dün gece mezarından hortlamış, yarı gecede evine
gelmiş, kapıyı vurmuş, oğlu Aslan konak (misafir)
sanarak kapıyı açmış, kefenli hortlağın kapıda dimdik
durduğunu görmüş, hançerini almak için derhâl içeri
yügürmüş (koşmuş), babası öyle sanmış ki oğlum
anasına haber verecek, içeri girmeğe başlamış. Oğlu fikr
etmiş ki bu hortlak içeri girip hepimizi boğacak. O saat
hançer ile babasını parça parça etmiş…” İşte böyle ve
buna ohşayan (benzeyen) hortlak hikâyelerini herkes az
çok işitmiştir sanıram. Bugünkü felyetonda yukarıdaki
sözlerden yalnız hortlaktan danışmak isterim: Görek
hortlak hakikaten olabilir mi, yohsa böyle sözler
bütün bütün kökünden yalandır? Hortlağın ilim ve fen
nazarınca vücudu mümkün müdür ya yoh?
Burasını anlatmadan evvel, buna ait olan bir iki
hakiki vakayı zikretmek isterim. Söyleyeceğim vakalar
Paris’te, Hindistan’da yüzlerce âlimlerin, doktorların,
binlerce adamların gözleri karşısında olmuş,
görülmüştür. Maksadım hiçbir vakit boş bir hikâye,
esassız bir hayal anlatmak değil. Fen ve aklın kabul
ettiği herkesin gördüğü vakalardan burada ancak bir
ikisini yazmaktır:
1880 tarihinde Paris’te Doktor “La” öz başına geleni
böyle yazır: “Bir hafta kadar “Litarki” denilen derin
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yuhuya, deprenmek ve hareket hislerini iptal eden
nahoşluğa tutuldum. Bir hafta kadar ne yedim, ne içtim,
ne de teprendim. Kanım yavaş yavaş hareketten kaldı.
Vücudum buz gibi oldu. Bir haftadan sonra tamam ölü
hâline düştüm. Hekimlerin biri gelip öbürü gidiyordu.
Hamısı (hepsi) bende ölüm alametlerini, nişanelerini
taptılar (buldular). Ahırda (Sonunda) mutlak öldüğüme
kara verdiler. Evimde bir ağlaşma, bir feryat ve naledir
(inilti) koptu. Ben bunların hamısını duyurdum.
Öldüğüme karar verildiğini de işittim. İsterdim ki
gözümü açam (açayım), elimi ayağımı biraz olsun
tepredem. Bildirem ki ben ölmemişim. Lakin kabil
mi? Fikren ne kadar çalıştım, istedim ki biraz gözümü
açam.
Hayır, hayır mümkün olmadı. Hayli vakit sonra
ağlaşma kesildi. Yâd sesler, işitmediğim avazlar
otağımı doldurdu. Kulak verdim: Dünyada hiç
sevmediklerimin sesleri, cenap keşişler, bu ahiret
müjdecileri, bu ölüm kuzgunları, beni otağımdan
çıkarmağa başladılar. Bu defa daha şiddetli bir ağlaşma
peyda oldu. Bildim ki mezarın dibacesi (girişi) olan
kiliseye gidiriz. Küçelerden (caddelerden), yollardan
geçiriz. Fayton seslerini bile işitirim. Küçe sesleri
kesildi. Kandım (Anladım) ki kiliseye götürdüler.
Ömrümde belki hiç gitmediğim kilisede hayli durdum.
Keşiş ağaların bir ağızdan okudukları dua avazeleri
(sesleri) işitilmeğe başlandı. Kiliseden çıktık. Uzun
küçelerle gidiriz. Diri diri mezara gediriz. Öz özüme
deyirem: “O yan bu yan yoh, mezara gireceğiz. Biraz
gayret edem, belki gözümü açabilem ha.. gayret..
ha…” Hayır mümkün olmuyor. Mezara gidiriz. Şehrin
hay huyu kesildi. Keşişlerin acı acı gelen seslerinden
özge daha bir şey işidilmirdi (işitilmiyordu). Anladım
ki mezara yahlaşmışız. Bir vakit sonra gene bir ah ve
naleler koptu. Arvadın, uşaklarımın seslerini az buz
seçtim. Ama ben onların derdinde miyim. Mezara
girirem (giriyorum).
Hayır, onun bunun vakti değil. Ha biraz gayret.
Zarafet, latife değil. Mezara, ahiretin, manevi âlemin
kapısı, mebdei (başlangıç noktası) olan o dar, karanlık
döşeğe giririz. Aman dakika bu dakikadır, diyorum.
Fikre çalışıyorum, çabalıyorum ki biraz gözümü
açem (açayım), bildirem ki ben ölmemişim, mezara
bırahmayın. Hiç kabil mi? İstiyorum ki özümü
parçalayam biraz parmağımı da olsa tepredem,
mümkün mü? Bu sa’y (çaba) ve telaşla biraz vakit geçti.
Kulak verdim, daha ses yoh. Âlem sükût içinde meğer
ben de mezar içinde imişim. Heyhat kaldık. Diri diri
basıldık, gömüldük. Aman Ya Rabbi imdi (şimdi) ne
etmeli? Aradan hayli vakit geçti, sükûtluk gittikçe arttı.
Tahmin ettim ki gece olmuş. Bu vakit mezarın yanından
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geçen yoldan tek tük sesler gelmeğe başladı. Bildim
ki gündüze çıktık. İki gün iki gece böylece mezarda
kaldım. Üçüncü gece tahminime göre tamam yarı
gece idi. Kulağıma uzaktan kesik, kesik sesler gelirdi.
Geldikçe arttı. Yavaş yavaş yahınlaştı. Mezarımın
üzerinde dayandı. Dikkat ettim, iki sesti. Hesap ettim,
sevindim ki arvadım ölmediğimi imdi hissetmiş. Beni
çıkarmağa gelmişler. Bu sırada sesin biri: “Yoldaş!
Daha durmanın vakti değil. Sesli danışma. Kazmayı
yavaş vur. Kazalım. Aman uslu, yavaş edek…..”
Heyhat! Meğer mezar uğruları (hırsızları) imiş.
Fikr ettim: Bu da yaman değil. Belki mezarımda
kıymetli eşya ihtiyarlarken (ararken) bana da sebep
olurlar: Nahoşluğum kurtarır, uyanaram. Mezarımı
kazdılar, beni mezardan dışarı attılar. Bir çuvalın içine
koyup arkalarına aldılar. Öz özüme dedim: Hayrola!
Bu ne iş? Meğer bunlar mezar uğruları değilmiş.
Aldanmışım. Çok yahşi. Ya kimdirler, beni haraya
aparıyorlar (nereye götürüyorlar). Buna bir türlü aklım
ermedi. Uzun yollardan geçirdik (geçiyorduk). Beni
götürenlerden biri dedi: Bu yoldan gitmiyek. Belki
garadovoy (şehir polisi) rast gelir. Öbürü: Aman yavaş
danış, eşitmiyeler, görmiyeler. Yahşi, oradan gidek.
Gittik uzun gittik. Nihayet büyük bir kapı gıcırdadı.
Beni içeri götürüp berk (sert) bir şeyin üstüne tulladılar
(attılar). Biri dedi: Allah belasını versin, tamam
yorulduk. Kapıyı örtüp gittiler. Fikr ettim ki acaba
burası hara (neresi) olacak. Hayli vakit yalnız kaldım.
Birden kapı açıldı. Birçok ses otağımı doldurdu.
İçlerinden biri böyle demeğe başladı:
“Efendiler! Teşrih (ölünün bedenin kesip bakmak
ilmi) dersindesiz. Söylemiştim: İnsanın yüreği sol
memenin tamam altındadır. Yürek kanla dolmuş bir
ev gibidir. Onda duygu, his, bir zad (şey) yohdur.
Bunun vazifesi buraya gelen kara ve kırmızı kanları
bedene paylamaktır. Yürek evinin dört otağı (bölümü)
var. Dördü de kanla dolu. Bunun kimi kırmızı, kimi
karadır. Mideden gelen kara kan damarı sol otağa
gelir. Akciğere giden kırmızı kan yolu yukarıdaki
sağ otağdan gidir. İmdi, bıçağı bu ölünün boynunun
altından batıracağım. Döşünü, karnını yaracağım.
Yüreğin, ciğerlerin yerlerini, oraya giden damarları
bir bir göstereceğim, dikkat ediniz…” Ben bu sırada
anladım ki hara (nereye) gelmişim, beni ne edecekler.
Mezarda olsa idim daha yahşiydi. Belki bu yuhudan,
nahoşluktan ayılanda gene bir tavır (şekilde) mezarın
üstünü kaldırıp çıkardım. İmdi ne edeceğim: Beni cenap
doktor kesecek, parçalayacak, iç aletlerimi tıp talebesine
gösterecek. Demek ki imdi doğrudan öleceğim. Aman
ölüm dirim vaktidir. Ne kadar kuvvetim varsa sarf
ettim. Gözümü biraz açmak istedim. Beynime kesilmek,
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parçalanmak korkusu öyle tesir etti ki tasviri mümkün
değil. Otağ sükût içinde, talebelerin hamısı muallim
doktorun bıçağının hareketine nazar derken, keskin
bıçak boynuma dayandı. Bendeki haleti fikr etseniz.
Doktor bıçağı taze (yeni) sürmeğe başlamıştı ki şiddet-i
tesirimden biraz gözlerim açıldı. Korhak talebeler geri
kaçtılar. Doktor bir nice saniye şaştı, mat (dondu) kaldı.
Kesmekten el götürdü. Biraz sonra işi anladı. Derhâl
ilaç getirip beni bir iki saat ovdular. Nihayet ayağa
kalktım, özüme geldim. Bir nice vakit sonra doktorla
faytona mindik (bindik). Üç gün evvel tabutla mezara
gittiğim yollardan imdi faytonda celal ve azametle
geçirem (geçiyorum). Nihayet evime çattım (vardım).
Arvadım, uşaklarım kapıya çıktılar. Mezardan bu celal
ile geri geldiğimi gördüler. Birbirlerinin yüzlerine baha
baha kaldılar.
(İlerisi var)
Numanzade
Görüldüğü gibi Ömer Faik Numanzade “Kabirden
Hortlayan Adam” başlıklı yazısında Tiflis’te “Ayelita”
adında bir kızın “Litarki” yani ölüm gibi ağır olan
uykuya gidip ayılmadığına dair yaşanmış bir olaydan
hareketle ve özellikle de çocukluğunda anlatılan korku
veren hikâye ve olayları da hatırlayıp karşılaştırarak bu
hastalığın aslının ve ne olduğunun Avrupa’da yaşanmış
gerçek olayı güzel bir dille anlatarak okuyucuları bu
hastalık hakkında bilgilendirmek istemiştir.
Felyeton
Mabad (devamı):
Kabirden Hortlayan Adam
“Söz Yalan Olmaz Yanlış Olar”
22 İyun 1904 / 21 Rebiyülahir 1322
[5 Temmuz 1904], No: 81
Aşağıda söyleyeceğim ikinci vaka gene Paris’te olur.
Kabir azabını sınayıp hortlayan Doktor “La”nın bir
nice gün konak (misafir) olduğu o kabristanda vukua
gelir. Bu vakayı söylemeden önce evvel Frengistan
kabristanlarından bir iki söz danışmak münasip
(konuşmak uygun) görüldü: Frenkler öz şahıslarını,
hayatlarını gayet kıymetli tutarlar.
Sıhhatlerine,
güzeranlarına,
vakitlerine,
rahatlıklarına ziyade dikkat ederler. Dünya ve ahiret
umurunun cümlesini (işlerinin hepsini) öz rahatlıkları
için bilirler. Bunca ihtiraları (buluşları), icatlar, keşifler,
daimi sa’y ve gayretler…. hep .. hep rahatlıkları içindir.
Bizlere göre mucizeden hesap edilen, âdetten hariç
sayılan onların bu rahatlıkları yalnız bu dünyada değil,
öbür dünyanın, o manevi âlemin kapısı demek olan
kabristanlarında da görülür. Kabristanlar umumiyetle
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gayet güzel bir suretle duvar veya demir parmaklıkla
çevrilmiştir. İçerileri sanki kabristan değil, ferahefza
(ferah katan) yer ve gülistan, lalezardır. Kabristanda
daimi surette, geceli gündüzlü nöbetçiler, karavullar
(bekçiler) var. Bunlar içinde gayet güzel dikilmiş binalar
bulunur. Nöbetçiler ekseri geceler hususiyle taze ölü
olanda her vakit mezarları dolaşırlar. –(Burada, her
hamiyet sahibinin, her millet dostunun yüreğini
parçalayan, biz Müslümanların, mezhep hususunda
biz büyük yüreklilerin, kimseyi beğenmezlerin
kabristanlarını, oraların mezellet (düşkünlük), mezbele
(çöplük), murdar, çirkin, mensup olduğu din ve
millete bin tavır (türlü) lanet ohudacak hâllerini……
yazmayacağım. Çünkü eşeklerin, itlerin, donguzların
(domuzların) cevelângâhları (dolaşma yerleri), her türlü
hayvan yiyenlerinin, ahpunlarının mecmuları (hayvan
atıklarının toplamı), hatta birçok alçak insanların
rahathaneleri, birçok dairelerin zibil (çöp) yerleri olan
kabristanlarımızın hâllerini anlatmak için bir nice kitap
lazımdır. Hâlbuki o uzun bahsin burada münasebeti
yok)– Gelek (Gelelim) asıl hikâyemize:
“Bir gece yarısı kabristanın nöbetçileri taze kabirleri
gezirmiş. Yarı geceden biraz geçmiş, derinden bir ses
eşidir. Derhâl sesin geldiği yere, üç dört günlük taze
bir mezara çatar (varır). Kulak verir, kesik, kesik
gelen yanıklı sesleri dinler, sonra şiddetli bir feryat
duyar. Nöbetçi hayret ve dehşete duçar olur. Özünü
toplar, kabristan nazırının talimleri, emirleri yâdına
gelir. Derhâl nöbetçihanesine gelir. Kazmayı, küreği
götürür, mezarı kazmak, o biçareni çıkarmak ister.
Lakin ne tavır olursa işe yalnız cesaret edemez. Süratle
mezarın yanına varar. Nömresini (Numarasını) alır,
defterine bahar, kim olduğunu ve sahibini tapar
(bulur). Sahibine haber vermek için mezaristandan
uzaklaşar. Bir saat sonra ölü sahibini tapar. Haber
verir. Ölü sahibi sevincinden yerinde duramaz.
Doktor çağırıplar. Faytonla kabristana doğru revan
olurlar. Faytonun süratini sormayınız: Sanki yerden
getmir, havadan uçur. Atların ayaklarının sesi süratle
işleyen bir maşinanın (arabanın) hareketine ohşuyordu
(benziyordu). Lakin ölü sahibi gene yerinde rahat
edemir. Faytoncuya kışgırır (bağırır): Böyle yavaş
olmaz, tevakku’ ederim (rica ederim), ziyade tevakku’
ederim biraz tez … tez sürünüz. Az zaman sonra
kabristana çattılar (vardılar). Orada her vakit hazır
olan kabir kazmak hacetlerini (aletlerini) götürdüler.
Kabre vardılar. Ömründe kazmayı eline almayan
ölü sahibi ağa nöbetçinin kazmağına sabredemedi.
Kazmayı özü götürdü. Tarif edilmez bir telaş ve suratla
kazmağa başladı. Üç dört ay evvel evine getirdiği
taze gelini, arvadını çıkarmak istedi. Hüsnü cemal ve
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kemalinin meftunu olduğu mahbubesini halas etmek
(sevgilisini kurtarmak) istedi. Uzun bir hasret, manevi
bir maşukanın neticesi olarak min (bin) zahmetle
özüne daimî bir yoldaş bulduğu vefadar maşukasına
inanılmaz bir yolda kavuşmak istedi.
Öpmeğe esirgediği nurefşan (nur saçan) kara
saçlarını, incinmeyesin diye bir defa bulsa kuvvetli sıka
bilmediği ak, nazik bedenini yılanlardan akreplerden
kurtarmak istedi. Mahbubesinin ebedi olan iftirak
(ayrılık) ve hicretinden ötürü üç dört günden beri
parçalanacak mertebesine gelen damağına, beynine
ilaç tapmak (bulmak) istedi. İstedi ki kazmayı bırahıp
elleriyle kazsın. Kazdı, yarıya indi. Lakin mezardan
eskisi gibi daha ses, bir şey işidilmir (işitilmiyor).
Nihayet kazdı, kurtardı. Cep elektrik lambası mezarın
içerisini, mahbubenin hâlini nazarlarına arz etti.
Hasretzede, mahbubesine sarıldı. Yalvarmağa başladı:
“Mariya, Mariya! Sevgilim Mariya! Gözlerini aç, bir
bana bah! Korhma, Mariya korhma, benim! Mariya
iki gözüm, ruhum Mariya! Biraz su iç!...” Heyhat!
Mariya son nefesinde, can teslimde: Biçare kız bu
gece, kabre koyulduğunun bu dördüncü gecesinde
duçar olduğu “Litarki” nahoşluğundan ayılır, ayağa
durmak ister, başını tabutun kapağına vurar, ellerini
uzatmak, yol tapmak ister, tabutun kenarları koymaz,
düşür (bırakmaz, düşer): Her tarafta derin bir sükûnet.
Kimseden kömek (yardım) yok. Karanlık, tek ve tenha,
dar bir yer. Zavallı ahirde (sonunda) anlar, kanar ki
mezara konulmuşum. Korhusundan ne edeceğini
bilmez. Çıkmağa çalışar. Zayıf elleriyle tabutun
kapağını kaldırır, tırnakları ile mezarı kazmağa başlar.
Heyhat mümkün mü? Az zaman sonra tırnakları
kopar. Nazik parmakları soyular, kanar. Bir mertebeye
gelir ki parmaklarının uçları hep yaralanar, kopar. Yine
bir şeye muvaffak olamaz. Kazmaktan ümidini keser.
Gücü çattığı derece feryat ve naleye başlar. Saçlarını
yolar. Yüzünü, gözünü dider. Korhusundan gözleri
döner. Ahirde sabredemeyip korhudan özünden gider,
bayılar. Nihayet ihtizar (can çekişme) hâline düşer. İşte
bu sırada, bu anda mezar kazılmağa başlar. Sevgilisi
son nefesine çatar:
Mezar kan içinde, mahbubesinin saçları yolunmuş,
yüzü didilmiş, parmakları parçalanmış. Narenç gibi
memeleri göyermiş. Gümüş gibi döşü mise (pahre)
dönmüş. Ay gibi yüzü tanınmaz bir hâle girmiş.
Vücudu henüz isti (sıcak). Bedeni daha soğumamış.
Lakin can vermede. Bir taraftan eri (sevgilisi) sarılmış.
Diğer taraftan hekim burnuna ilaç verir, derman sürtür
(ilaç sürüyor), ayıltmağa çalışırlar. Heyhat! Bir daha
teprene bilecek mi? Vakit geçti. Çoktan atladı. Lakin
mahbube hele ölmemiş. Ama ölmeğe, öbür âleme
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gitmeğe ciddi hazırlanmış. Nihayet beş on dakika sonra
başı sevgilisinin kucağında, eli doktorun avucu içinde
olduğu hâlde kömeğine, muavenetine (yardımına)
vakitsiz gelen aşığına veda etti….”
İşte tarihle, isim ve resmiyle hakikaten olmuş ve
bir vaka burada tamam oldu. Bu vakalar “Hortlayan
Adam” baresinde (konusunda) bir fikir verdi sanıram.
Lakin biraz daha tekrar ve izah edek: Eski zamandan
beri aramızda “Kabirden Hortlayan Adam” sözü
işitildiği cümlemize malum. Demek ki bunun mutlak
bir vücudu, hakikati varmış. Amma eski zamanlarda,
her korhulu dehşetli yahut çok faydalı bir şeye hâşâ
sümme hâşâ (Allah) denildiği bir vakitte; âdetten dışarı
görülen her şeyden veya göze görülen bir hayalden
korkulduğu bir zamanda o şeyin o hayalin aslını,
hakikatini kim fark edecektir? O hususta o hâli kim
ilmen, fennen izah edebilecekti? Tabii de ola bilmezdi.
Buna göre her mevhum ve hayali bir şeye beden ve
vücut verdiğimiz gibi “Hortlayan Adam”, cin, peri…
gibi vücudu fennen ve hakikaten –özge tavır– mümkün
olan hususları da zamanımıza kadar hayali ve esassız
sanmışız. Daha umumiyetle diyebilirim ki eski masal
ve hikâyelerimizde tasvir edilen birçok hayali şeylerin
fennen birer türlü, özge hâlde vücutları, hakikatleri
vardır.
Ancak ilimsizlik, batıl ve cahilane itikatlar
hakikati olduğu gibi bize göstermeğe bugüne kadar
mani olmuştur. Birçoklarımızın, vücutlarına hâlâ
inanmadığımız: sihir, tılsım, fal, cin, peri….. ve sairlerin
–çoğumuzun bilmediği bir surette– mutlak ve mutlak
maddi vücutları vardır. Ama bu vücutlar şeksiz ki
imdiye kadar bizim tasavvur ettiğimiz gibi değildir.
Bilakis vücutlarına inandığımız birçok şeylerin de
asıl ve esasları yohdur. Her ne hâl ise buralarını
sonraya, özge makalelere bırahah. Gelek hortlayan
adama: Görünür ki birçok adamlar eski zamanda da
bugün “Litarki” denilen nahoşluğa duçar olmuşlar.
Diri, lakin ölü hâlinde mezara gitmişler. Bir nice gün,
bir nice hafta, belki bir nice ay sonra kabirlerinde
nahoşluklarından, derin yuhularından ayılmışlar.
Mezara basıldıklarını, gömüldüklerini anlamışlar.
Kimi korhusundan, mezarın dehşetli haletinin
tesirinden helak olmuş. Kimi de cesaretli olup veya
yumuşak toprağa rast gelip kabirlerini kazıp çıkmışlar.
Lakin çıkmışlar da sağ kalabilmişler mi? Özlerinin
ölmediklerini, nahoşluğa tutulduklarını anlatabilmişler
mi? Heyhat! Bu gibi hortlayan zavallıları komşuları,
kavimleri (akrabaları) değil en sevdiği oğlu bile vurup
öldürmüştür. “Babasının günahı, pisliği çokmuş ki
kabirden hortlamış!...” adını üstüne götürmemek için
öldürmüştür. Ne büyük cehalet, ne teessüflü hâl!....
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Nahoşluğa tutulmuş hortlayanların birçoğu da avam
kentliler tarafından tehdit olunmuşlardır, meşelere,
beyabanlara, sürülmüşler. (Gulyabani) olmuşlar. Hâlâ
dillerimizde gezen birçok efsane hikâyelere sebep
olmuşlar. Bunlar ya ahirde açlıktan helak olmuş
veyahut canavarlar tarafından telef edilmişlerdir.
Hülasa: İnsan Avrupa’da (Litarki) bizim bazı
yerlerde kan tutma ve sair adlarla adlanan nahoşluğa
tutular. Günlerce, haftalarca teprenmez. Bir şey yemez,
içmez. Bazıları o hâlette iken çok yahşi işitir, düşünür.
Lakin bir söz diyemez. Gözünü veya elini zerre kadar
tepredemez. Bazısı da hiçbir şey işitemez. İşte bu gibi
zavallılar birçok yerlerde hatta Paris gibi Avrupa’nın
merkezi olan yerlerde ölmüş zannedilerek basılırlar,
mezara koyulurlar. Lakin Avrupalılar ahir vakitlerde
bu nahoşluğu çok güzel öğrenmişlerdir. Bununla
beraber gene ihtiyaten bazı şüpheli ölüleri birkaç gün
mahsusi yerlerde sahlıyorlar. Kabre koyulduklarından
sonra da üstüne haftalarca nöbetçi, karavul koyurlar.
Bizlerde ise o gibi biçareler özleri kabirlerinden
çıkabilseler bile vurulup öldürülüyor. Yahut meşelere
sürülüyor?!.. Ne yaman âdet!.. Ne küflü cehalet!...
Hakikaten ölmüş bir adam –günahı isterse deryalar
kadar olsun– kabrinden kalkıp gezmez, dirilemez.
Burası ne aklen, ne de ilmen mümkün. Gerçekten
ölmüş bir adamın hortlaması, dirilmesi (Kulli şey’in ve
ileyhi turceûn) (Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.)2 ayet
hikmet nazarına göre hiçbir türlü kabil değil, mezkûr
ve daha birçok ayetlere, hadiselere ve (Küllü şey’in
yerci’u ila aslihi) (Herşey aslına çeker/döner) kavline göre
her ölen aslına rücu edecek (geri dönecek); mebdeine,
membaına avdet edecektir (başlangıç noktasına,
kaynağına geri dönecektir). Her mahlûk (Küllü şey’in
hâlikun illâ vechehu) (O’nun zatından başka her şey yok
olacaktır.)3 ayet hakikatfeşanına muvafık (gerçekleri
söyleyene uygun) surette bugünkü şekil ve hayatından
tebeddül edecek (değişecek), helak olacaktır. Bu hayatta
bir daha dirilmeyecektir. Ancak “Litarki” nahoşluğuna
duçar olup hakikaten ölmemiş mezara giden adam
tabii kalkar, dirilebilir ki ona hortlayan adam (Hortlak
– Cadı) deriz. Demek ki söz yalan olmaz, yanlış olar.
(Son)
Numanzade
Ömer Faik, önceki yazısının devamı olan bu
yazıda “Litarki” hastalığıyla ilgili yine Avrupa’da
2

3

“Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz
yalnız ona döndürüleceksiniz.” Yasin/83.
“Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka
hiçbir ilâh yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır.
Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.”
Kasas/88.
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yaşanmış bir olayı anlatıyor ve bu olaylardan hareketle
bizim toplumumuz içinde yaşanmış hadiselerle
karşılaştırıyor. Buna göre yazar o dönemde bu hastalıkla
ilgili fazla bilginin olmamasından dolayı insanların
hortlak zannedilerek diri diri öldürüldüklerini güzel bir
dille anlatmıştır. Avrupa’da ise bu hastalığın teşhisinde
ve buna karşı alınan tedbirlerin kayda değer oranda
geliştiğini öğreniyoruz. Ayrıca Avrupa’da mezarlıkların
bizimkilerine göre daha düzgün ve bakımlı olduğunu
ve nöbetçilerin dahi bulunduğunu öğreniyoruz. Bizde
ise o dönemde mezarlıklarda olmaması gerek birçok
nahoş durum söz konusuymuş. Burada bu mezarlık
bahsinde Numanzade bir paragrafla da olsa kısaca
bahsetmiştir. Bizim Ahıska dergisinin 42. sayısında
incelediğimiz yazıda Ö. Faik Numanzade bu mezarlık
bahsi hakkında daha ayrıntılı olarak “Putperestlik mi
Müslümanlık mı?” başlıklı iki yazısında anlatmıştır.
Ayrıntılı bilgi için o yazıya bakılabilir.
Ayrıca bu yazıdan o dönemde Rusya Türkleri
arasında tıp alanındaki gelişmeler istenilen düzeyde
olmadığından birçok hastalığın ya teşhis edilemediğini
yahut da vaktinde doğru tedavi edilemediğini
görüyoruz. Özellikle kan tutulması denen “Litarki”
hastalığıyla ilgili bilginin az olmasından dolayı
insanların ölü sanılarak diri gömüldüklerinden sonra
iyileştiklerinde de hortlak zannedilerek bu sefer
gerçekten öldürüldüklerini de bu yazıda anlatılan
yaşanmış olaylardan öğreniyoruz.
Sonuç olarak bilmemek ayıp değil, öğrenmemek
ayıptır diyerek her alanda kendimizi geliştirip bilgi ve
birikimimizi artırmalıyız! Ömer Faik Numanzade’nin
dediği gibi “Söz yalan olmaz, yanlış olur…”
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