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ÖNSÖZ 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1889-1974 yılları arasında yaşamış, 

Tanzimattan Meşrutiyete Millî Mücadeleden Cumhuriyete ve sonrasına vâkıf olmuş, 

fikir ve sanat açısından değişimler yaşamış, değişimlerini eserlerine de yansıtmış, 

çok yönlü bir yazardır. 

Çalışmamızda, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun hayatını, sanat anlayışını, 

eserlerini fazla derinine inmeden; romanlarında hangi tipte kadınların varolduğunu 

ve bu kadınların sahip oldukları özellikleri en ince ayrıntılarına kadar incelemeyi ve 

aktarmayı amaçladık. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun romanlarındaki kadın kahramanları 

incelememizin en önemli sebeplerinden biri, yazarın yaşam sürecinin, edebiyat 

tarihinin önemli kısımlarını kapsamasıdır. Böylelikle yazarın değişik devrelere ait 

gözlemleri, geniş bir birikimin sunulmasını sağlayacaktır. 

Diğer bir sebepse, eserlerinde sayıları az olmasına rağmen kadınların ön 

planda yer almalarıdır. Yazık ki, ümitleri, hayalleri peşinde koşan bu kadınlar, 

değişimler yaşayarak düşmüşler ya da ölmüşlerdir. 

Çalışmamızı oluştururken, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun romanlarını 

yayımlanış sırasına göre [Kiralık Konak (1922), Nur Baba (1922), Hüküm Gecesi 

(1927), Sodom ve Gomore (1928), Yaban (1932), Ankara (1934), Bir Sürgün (1937), 

Panorama (2 cilt, 1953-1954), Hep O Şarkı (1956)] ele alınarak, bütün kadın 

tiplerini bilgi fişlerine aktardık ve onların konumlarını belirlemeye çalıştık. Yazarın 

kadına bakış açısını tespit edip, kişilerin toplumda hangi karakterleri canlandırdığını 

ifade etmeye gayret ettik. 

Çalışmanın “Giriş” bölümünde, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun romancı 

kimliğini belirlemeye çalıştık. Yazarımızın romana bakış açısını, eserlerini nasıl 

yazdığını, nasıl değerlendirdiğini aktarmak için uğraştık. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun hayatı ve eserlerini işlediğimiz bölümde, 

yazarın yaşamını, hangi eserleri hangi dönemlerde ürettiğini, yazarlık dışındaki 

görevlerini, eserlerinin konularını, özelliklerini anlatmayı amaçladık. 
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Çalışmamızın romanlara dayalı bölümünde eserleri yayımlanış sırasıyla ele 

alarak kadın tiplerini birinci, ikinci, üçüncü derecedeki ve dekoratif konumdaki 

kadınlar olarak ayrıntılı bir biçimde inceledik. 

Sonuç bölümünde ise, incelenen romanların ışığında, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu’nun romanlarında hangi tipte kadınların varolduğunu ve bu 

kadınların ne tür özelliklere sahip olduklarını belirlemeye çalıştık. 

Bibliyografya kısmında yararlandığımız kaynakları aktardık. 

Böyle bir konunun seçiminde ve hazırlamamasında yardımlarını ve 

desteğini esirgemeyen pek kıymetli hocam Prof. Dr. Mehmet Tekin’e teşekkür eder, 

sonsuz saygılarımı sunarım. 

Konya - 2006 Ayşegül GAZEL 
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GĐRĐŞ 

Cumhuriyet dönemine Fecr-i Âti ve Millî Edebiyat dönemlerinden geçerek 

gelen Yakup Kadri Karaosmanoğlu, gazetelerde makale ve öyküler yazmış, edebiyat 

ve felsefe öğretmenliği yapmış, romanlar kaleme almış, zaferden sonra 

milletvekillikleri yapmış ve büyük elçiliklerde bulunmuştur. 

Nihat Sami Banarlı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun tarzıyla ilgili şunları 

yazmıştır: 

“Yakup Kadri, yeni Türk edebiyatında bir roman san’atkârı sıfatiyle 

tanınmaktadır. Edebiyatımızın birinci sınıf romancıları arasında bulunmakla 

beraber Yakub Kadri, hakikatte, yeni Türk edebiyatına varlıklar ötesi bir duygu 

ve düşünce aleminden esrarlı terennümler getiren bir artistik nesir 

san’atkârı’dır; ve bir bakından Fecr-i âtî nesline, Servet-i Fünun devrinden 

miras kalan san’atkârane nesir, hattâ mensur şiir tarzının Meşrutiyet 

yıllarındaki en kuvvetli mümessili sayılır. Cumhuriyet yıllarında ise, ayni 

muharrir daha ziyade hemen hemen böyle bir nesir anlayışiyle bir takım 

cemiyet romanları yazmayı tecrübe etmiştir.” 1 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, II. Abdülhamit yönetiminin sıkıntılarını, 

Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi toplumumuzu derinden 

etkileyen olayları yaşamış bir kişidir. Önce Batıya hayranken, “Sanat için sanat” 

anlayışını benimserken, işgalle değişim geçirmiş, Batıya küsmüş, milli değerlere 

sarılmıştır. Cumhuriyetle birlikte Atatürk inkılâplarının getireceği değişiklikleri 

merakla, şevkle beklemiş; ama sonuç onu tatmin etmemiştir. Hep hayal kırıklıkları 

yaşadığı için hayatı boyunca mutlu olamamıştır. Bu yönünü de eserlerindeki tiplere 

yansıtmıştır. 

Olcay Önertoy, yazarın roman anlayışını, yazarın cümleleriyle aktarır: 

“Roman bir hayat tecrübesinin ürünü… muayyen bir mizacın ve şahsî bir 

görüşün bir sanat eseri halinde tecellisidir… roman yaratıcı muhayyilenin 

yavrusudur…. romanlarım çocukluğumdan beri üzerimde tesir bırakmış 

vak’aların, insan tiplerinin kendi mizacıma ve kendi hayat telakkime göre 

1 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2. cilt, s. 1201. 
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hikâye ve tahlilidir. Fakat bundan bir sanat eserinin alelâde bir tabiat ve 

cemiyet kopyası olduğu manasını çıkarmamalıdır. Demin söylediğim gibi 

romanın, iyi bir romanın, birinci vasfı, bir şahsiyetin, bir mizacın, bir hayat 

telakkisinin ifadesi olmaktır. Đyi bir romanda tipler, vak’alar, tamamı 

tamamına hayatta oldukları gibi değil, sanatkârın kafasındaki kompozisyon 

hususiyetlerine göre şekil ve mahiyet alır… romancı insani unsurları 

hayattan alıp kendi benliğinin potasında bir nevi kimyevi tahlil ve terkipten 

geçirerek kalıplara döker.”2 

Yakup Kadri, duygu yüklü bir insan olduğundan, buhranlar, değişimler 

geçirmiştir. Ahmet Kabaklı, bu değişimleri yazarın cümleleriyle aktarmıştır: 

“18 yaşımda iken şeyda bir anarşist idim. Yüksek bir makam sahibini, 

bir kudretli adamı yere sermek en büyük gayemdi. Sonradan bir ihtilâl’in 

başına geçmek ve halk kütlelerini bir rüzgârın bir ormanı dalgalandırışı gibi 

harekete getirmek istedim. 

Yirmi yaşımıza geldiğimiz zaman artık hiçbir şeye, hiçbir kimseye 

inanmıyorduk… Birçok Frenkçe kitapların yardımiyle bu ruh ve iman iflâsını, 

bir nevi ilmi fikir sistemi hâline sokmaya çalışıyorduk. Kafamızda, yükseklerde 

dolaşan kimselerin sarhoşluğunu hissederdik. 

Otuzumda bunların hepsinden vazgeçmiş hiçbir şeye inanmaz olmuş ve 

kendimi cismanî hazlara terketmiştim. Fakat etin bu iltihabından ruhun başka 

türlü bir iltihabı ile uyandım. Mistik bir sevda, canevimi bir yangın alevi gibi 

sarmıştı. Bu alevle tutuştukça hayat buluyordum. Đşte millet aşkına ben, bunlar 

arasında vâsıl oldum. Ve bu aşk yolunda can vermeği o vakit cana minnet 

bildim.” 3 

Hikâyecilikten romancılığa geçen Yakup Kadri romanlarını ele aldığı 

dönemler açısından tarihsel bir sıralamayla kaleme almıştır. Ancak bu 

sıralamayı Hep O Şarkı ve Bir Sürgün romanları bozar 

2 Olcay Önertoy, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Cumhuriyet Dizisi: 13, Genel Yayın 
No: 250, Ankara: Tisa Matbaası, 1984, s. 15. 
3 Ahmet Kabaklı, “Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974)”, Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı Vakfı 
Yayınları, 3. Cilt, s. 729. 
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Roman tekniğine önem veren yazar, en çok Kiralık Konak ve Yaban 

romanlarını beğenir. 

Eserde üslûba da önem veren yazar, romanlarında, sağlam gözlemciliği ile, 

toplumsal sorunları, tarihî olayları kronolojik olarak işler. Aşk da vardır. 

Tiplerinde değişme ve yenileşme arayışları sürekli karşımıza çıkar. 

Romanlarında hayatın heyecanını verebilmeyi ve canlı tipler yaratmayı 

amaçlayan Yakup Kadri’nin kendine has bir kişi ve tip kadrosu vardır. Yazar, 

kahramanlarının bilhassa iç yüzlerini tanıtmak için derinlemesine ruh 

çözümlemeleri yapar. Çeşitli devir, kıyafet ve sosyal durumların insanda farklı 

ruh hâlleri oluşturacağına inanır. 

Yakup Kadri, romanlarının çoğunda kendine benzer tipleri işlemiştir. 

Kiralık Konak’ taki Hakkı Celis, Nur Baba’daki Macit, Yaban’daki Ahmet 

Celâl’daki, Bir Sürgün’ deki Doktor Hikmet v.b genellikle Yakup Kadri gibi 

duyar, düşünür ve hareket ederler. Bu gerçeği Ahmet Kabaklı yazarın 

cümleleriyile bize aktarır: 

“Gerçi romanın kahramanı ben değilim… Onların başlarından geçen 

benim başımdan geçmemiştir. Fakat bu olay olarak değilse de duygu olarak ben 

o devirleri tâ içimde yaşadım ve romanda yaşatmağa çalıştım.”4 

Yine Ahmet Kabaklı, yazarın romanlarında aydın kişiler yaşattığını 

vurgularken, bu kişilerin özelliklerini şöyle açıklar: 

“Bunlar, bir fikrin, bir ülkünün veya ruh hâlinin sanki kişileştirilmi ş 

örnekleridir. Hepsi tasarlanmış zihnî tiplerdir. Bunlar geniş bir zümreyi veya 

bir sınıfı âdeta özetleyerek, temsil ederler. Kadınlarının da çoğu okumuş fakat 

arzu ve heveslerine daha düşkün olurlar. Aydın tiplerin yanında, köylü ve halk 

tipleri, ikinci derecede, silik ve sönük kalmaktadır.”5 

Kişileri de yazar gibi karamsardır. Hayalleri, ümitleri peşinde koşarlarken, 

gerçek onları yılgınlığa sürükler. Ancak Millî Mücadele sonrasındaki eserlerinin 

kişilerinde girişimcilik ve mücadele göze çarpar. 

4 Kabaklı, s. 737. 
5 Kabaklı, s. 737. 
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Yakup Kadri, pek çok eser okumuş, yerli yabancı birçok kişiden 

etkilenmiştir. Hikâye anlayışına Maupassant, dünya görüşüne Schopenhauer, 

Nietzche gibi filozoflar tesir etmiştir. Yazar klasikleri incelemiş, Đbsen, Barrés, 

Maeterlinck, Proust gibi çağdaşı yazarları da takip etmiştir. Edebiyat anlayışının 

gelişmesinde Türk halk şiirleri, Yunus Emre, Servet-i Fünûncular, Ziya Gökalp, 

Yahya Kemal katkıda bulunmuştur.6 

Değişimler, buhranlar yaşamış, pek çok eser incelemiş, eserler vermiş, pek 

çok görevde bulunmuş yazarımızın en önemli yönünü Şerif Aktaş şu satırlarla dile 

getirmiştir: 

“Gördüğü, okuduğu, beğendiği her şeyin çabucak tesiri altına giren bir 

mizacın adamı Yakup Kadri, ne bir filozof, ne bir sosyolog, ne de tam bir 

politikacıdır. O, edebiyatımızda mensur şiir, hikâye, tiyatro, roman, hatıra, 

biyografi, makale gibi çeşitli nevilerde verdiği eserlerle yaşayacak olan bir 

Türk büyüğüdür.”7 

Geniş bir edebî döneme imzasını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 

tipleriyle, konularıyla, üslûbuyla kendisini kanıtlamıştır. Çalışmamızla Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu’nun romanlarındaki kadın tiplerini dikkatlere sunmaya çalıştık. 

Sınırlı imkânlarla ortaya konulan bu çalışma, büyük yazarımızı tanımaya yetmez. 

Ancak onun kadın tiplerini biraz da olsa ortaya çıkarmak hedefine ulaştığımızı 

sanıyoruz. 

6 “Karaosmanoğlu Yakup Kadri”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Devirler / Đsimler / Eserler / 
Terimler, Đstanbul: Dergâh Yayınları, s. 187. 
7 Şerif Aktaş, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 816, 
1987, s. 176. 
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HAYATI  

27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu. 17. yüzyıldan itibaren Akhisar, Manisa, 

Đzmir ve çevresinde önemli bir siyasi güç haline gelmiş ve sonradan Osmanlılaşmış 

Karaosmanoğulları ailesindendir. Babası Kadri Bey, annesi Đkbal Hanım’dır. 

Đlköğrenimine ailesiyle birlikte gittiği Manisa’da, Fevziye Mekteb-i 

Đptidaisi’nde başladı. Đki yıl sonra, 1903’te Đzmir Đdadisi’ne gönderildi; ama 

öğrenimini tamamlayamadı. Babasının ölümünden sonra annesiyle yeniden Mısır’a 

dönünce Đskenderiye’deki Fréres’ ler Fransız Okuluna girdi bir yıl okudu. Đdadî 

özlemi onu Đzmir’e çektiyse de tatilini geçirmek için geldiği Mısır’da (1906) Jön 

Türkler’le tanıştı. Đzmir’e dönmekten vazgeçti. Sınavla yeniden girdiği Fréres’ ler 

Fransız Okulunda iki yıl sonra bakaloryasını vererek ortaöğrenimi tamamladı. 

1908’de ailece yurda döndüler, Đstanbul’a yerleştiler. Yakup Kadri, Mektebi 

Hukuk’a girdi. Ama, bitirmeden, üçüncü sınıftan ayrıldı. Bu sırada Đbsen’den 

esinlenerek yazdığı Nirvana adlı tek perdelik oyunu yayınlandı. Đdadiden arkadaşı 

Şahabettin Süleyman aracılığıyla Fecr-i Âti topluluğuna katıldı. Bir yandan da Fecr-i 

Âticiler’e yönelik eleştirilere cevap verirken, bir yandan da Servet-i Fünûn’da küçük 

hikâyeler yayımladı. Bu dönemde mensur şiirlerini yazdı. 

1912’de tüberküloza yakalandığını öğrendi. Ama, ancak 1916’da tedavi için 

Đsviçre’ye gidebildi ve üç buçuk yıl orada kaldı. Aynı yıllarda, Đsviçre’ye gitmeden 

önce Bektaşilikle ilgilendi. O sıralarda Paris’ten yeni dönmüş olan Yahya Kemal’in 

de etkisi ile Yunan ve Latin kaynaklarına dayalı yeni bir sanat anlayışını savunmaya 

başladı. Ayrıca Doğu mitolojisiyle de ilgilendi, mistisizme yöneldi. Bu eğilim onu 

Bektaşî tekkesine itti. Gözlemlerine dayanarak Nur Baba romanını yazdı. Ama hem 

karşılaşacağı tepkiler, hem Đsviçre’ye gidişi romanın yayımlanmasını engelledi. 

1913’te ilk hikâye kitabı Bir Serencam’ı çıkardı. Önce Balkan, ardından da 

I. Dünya Savaşları, bu savaşlarla gelen yıkım, Yakup Kadri’de bir değişime yol açtı. 

Yakup Kadri, Fecri Âticiler’le paylaştığı “Sanat şahsî ve muhteremdir.” 

düşüncesinden yavaş yavaş uzaklaştı. Mondros Antlaşması’ndan sonra Đkdam 

gazetesindeki yazılarıyla (1919) Kurtuluş Savaşı’nı destekledi. Hikâyelerinde milli 
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mücadeleyi işledi. Daha sonra o günlerin ürünü olan makalelerini Ergenekon’da 

topladı. 

1921’de Ankara’nın çağrısı üzerine Anadolu’ya geçti. Görevli olarak 

Kütahya, Simav, Gediz, Eskişehir, Sakarya yörelerini dolaştı. Önce Mardin (1923 -

1931), sonra Manisa milletvekili oldu (1931 - 1934). Bu dönemde, Mutasarrıf Asaf 

Beyin kızı, Burhan Asaf Belge’nin kız kardeşi Leman Hanımla evlendi (11 Ekim 

1923). Aynı dönemde Kiralık Konak, Nur Baba adlı romanlarını yayımladı. 

Cumhuriyet ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde makaleler yazdı (1923 - 25). 

Tedavi için ikinci kez gittiği (1926) Đsviçre’de “Alp Dağları’ından” başlığıyla 

izlenimlerini kaleme aldı. 

Yakup Kadri, kendisi için ayrı bir önem taşıyan 1932 yılında, Vedat Nedim 

Tör, Burhan Asaf Belge, Đsmail Hüsrev Tökin ve Şevket Süreyya Aydemir’le birlikte 

Kadro dergisini çıkardı. Büyük yankı uyandıran ve tartışmalara yol açan romanı 

Yaban da aynı yıl yayımlandı. 

Başlangıçta ilgiyle karşılanan Kadro’da savunulan düşünceler zararlı 

bulunarak, derginin imtiyaz sahibi Yakup Kadri, Tiran elçiliğine atanınca (1934) 

dergi de kapandı. Bunu Prag (1935) La Heye (1939), Bern (1942) elçilikleri izledi. 

1949’da Tahran ve 1951’de yine Bern elçiliklerine getirildi. Bu yıllarda Zoraki 

Diplomat adlı anılarını yazdı. 

1955’te emekli olunca yurda dönerek çeşitli dergi ve gazetelerde yazılarını 

sürdürdü. 1957’de Ulus gazetesinin başyazarlığını üstlendi. 27 Mayıs 1960’tan sonra 

Kurucu Meclis üyeliğine seçildi. 1961 – 1965 yılları arasında Manisa milletvekilliği 

yaptı. 1962’de Atatürk ilkelerine ters düşüldüğünü ileri sürerek CHP’den istifa etti. 

1965’ten sonra ise politikadan çekildi. Son görevi Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu 

Başkanlığıydı. 13 Aralık 1974’te Ankara’da öldü. Đstanbul’da, Beşiktaş’ta, Yahya 

Efendi Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedildi. 

ESERLERĐ 

Tanzimattan Meşrutiyete, Millî Mücadeleden Cumhuriyete ve sonrasına 

vâkıf olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu önceleri Fecr-i Âti topluluğunun etkisiyle 

sanatın şahsî ve muhterem olduğu görüşünü benimsemiştir. Sonraları Yahya Kemal 
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Beyatlı’nın etkisiyle Yunan ve Latin kaynaklarına dayalı yeni bir sanat anlayışını 

savunmaya başlamıştır. Ayrıca Doğu mitolojisiyle ilgilenmiş, mistisizme 

yönelmiştir. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin durumu yazarın 

sanat anlayışını değiştirmiştir. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Türk toplumunun çeşitli dönemlerindeki 

gerçeklerini sergilemek istediği için bir ikisi dışında eserlerinde belli tarihî dönemleri 

ele almıştır. Romanları arasında en ünlüleri Nur Baba, Kiralık Konak ve Yaban’dır. 

Đşledikleri dönemlere göre romanları ve konularını şöyle sıralayabiliriz: 

Hep O Şarkı, Abdülmecit’in tahta çıkışının onuncu yılı, Abdülaziz saltanatı, 

V. Murat dönemi, II. Abdülhamid döneminin yirmi yılında yaşanmış bir hayatın, 

Münire’nin hayatının, aşkının, dramının romanıdır. Tanzimat ve Đstibdat devirlerini 

kapsar. 

Yazarın romanları arasında ayrı bir yere sahip olan Hep O Şarkı, sıradan bir 

aşk hikâyesi gibi görünmekle birlikte olayların geliştiği ortam içinde romancının 

daha önce yazdığı eserlerden izler, belirtiler taşır. Kiralık Konak’ta dile getirilen 

konak yaşamındaki çöküşün değişik bir dille anlatıldığı Hep O Şarkı’da dönemin 

toplumsal değişimleri söz konusu edilirken; basit, sıradan öykülerin ardındaki 

insanların psikolojisi ustalıkla anlatılır. Hep O Şarkı bu yanıyla Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu’nun en usta romanlarından biri olarak nitelendirilmektedir. 

Bir Sürgün, Yakup Kadri’nin bir anlamda Hüküm Gecesi’ne temel 

oluşturmak için yazdığı bir roman sayılır. Eserde Paris’e kaçan bir doktorun yaşadığı 

olayların çerçevesi içinde Jön Türkler’in sürgündeki ili şkileri, II. Abdülhamid’e karşı 

yürüttükleri muhalefet sırasındaki iç çekişmeleri, çıkar çatışmaları, bölünmeleri, 

biçimlenemeyen düşünce yapıları anlatılır. Yani Đstibdatın koyu zamanlarını işler. 

Romanın baş kişisi Dr. Hikmet, bir bakıma Yakup Kadri’nin kendisidir. 

Fiziki özellikleri, tüberküloz tedavisi görmesi, kendinden hiç memnun olmaması 

Yakup Kadri’yle benzeşen yönlerindendir. 

Bireyci sanattan vazgeçtikten sonra yazdığı ilk roman olan Kiralık Konak’ta 

Yakup Kadri, Tanzimat, Đstibdat ve Meşrutiyet nesillerini, çatışmalarını konu edinir. 

II. Meşrutiyet yıllarında Batılılaşma hareketinin yol açtığı değer kargaşasını, 
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geleneklerden ve eski yaşam biçiminden ayrılışı ve kuşaklar arasındaki kopukluğu 

sergiler. 

Romanda Seniha dejenere olmuş, Avrupa sevdalısı, zenginlik budalası, 

saygısız, züppe, sevgiye ulaşamayan, birey olarak varolmaya çalışan bir tiptir. Yazar 

adına konuşan Hakkı, Celis, başlangıçta yurt sorunlarına karşı ilgisiz, âşık, içli bir 

şairken, sonradan bilinçlenerek değişir. Bireyin değil, toplumun önemli olduğunu 

anlar ve “millî ideal” denen bir sevdaya tutulur. Bu ideal geleceğin Türkiye’si ve 

ulusudur. Yakup Kadri, romanın öbür kişilerini ve dolayısıyla toplumu, bu yeni 

bilince ulaşmış hakkı Celis’in gözleriyle değerlendirir ve yargılar. Ona göre, 

geleceğin Türkiye’sinde ne geçmişin Osmanlı’sının, ne Batı hayranlarının, ne de yurt 

sorunlarından habersiz, yalnızca sanata tapan bireyci aydınların yeri vardır. Gerçi 

romanın baş kişileri belli tiplere örnek olarak sunulmuşlardır; ama Yakup Kadri 

bunları çok yönlü bireyler olarak yaşatmayı amaçlar. 

Nur Baba, Yakup Kadri’nin ilk romanıdır. Romanda Meşrutiyette önemli 

bir din ve kültür kurumu olan Bektaşî dergâhlarındaki çözülme, bozulma aktarılır. 

Nur Baba 1922’de kitap olarak çıkmadan önce gazetede yayımlanmıştır. 

Ama yazılışı sekiz dokuz yıl öncesine gider. O yıllar Yakup Kadri’nin Eski Yunan ve 

Latin edebiyatıyla ilgilendiği ve Çamlıca’daki bir Bektaşî tekkesine devam ettiği 

dönemdir. Yakup Kadri, Nur Baba’yı Euripides’in Bakkhalar’ından esinlenerek ve 

tekkedeki gözlemlerine dayanarak yazmıştır. Roman, tekkenin şeyhiyle, evli bir 

kadın arasındaki tutkulu bir aşkın öyküsünü anlatır. Đçki, müzik ve sevişmeyle 

sabahlara değin süren ayinler, Bektaşî töreleri ve tekke yaşamı kitapta büyük yer 

tutar. Bu ayinlerle Bakkhalar’ın ayinleri arasında benzerlik bulan Yakup Kadri, 

romanın kadın kahramanı Nigâr’da cinsel aşktan mistik bir aşka geçişi göstermek 

istemiştir. Ancak okur için romanın ilginç yönü Bektaşîliğe ilişkin bilgiler olmuş ve 

bu yönü, yapıtın çok satılmasını sağladığı gibi Yakup Kadri’nin ününü de 

yaygınlaştırmıştır. Ancak yazar Bektaşîliğin sırlarını açıklamak ve üstelik Bektaşili ği 

küçük düşürmekle suçlandığı için romanın ilk ve ikinci baskılarına yazdığı izahlarla 

bu suçlamalara karşı kendini savunma gereğini duymuştur. 
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Hüküm Gecesi, Đttihat ve Terakki dönemini; Meşrutiyet, Balkan Harbi ve 

Büyük Harp yıllarını, bir muhalifin (Ahmet Kerim) yok edilmesi için düzenlenen 

oyunu işleyen siyasî bir romandır. Ancak bu oyunun başrolündeki Samiye, Ahmet 

Kerim’e âşık olur. Ahmet Kerim de onu sever; ama oyuna alet olduğu için Samiye’yi 

affetmez. Gönül sancısına yenik düşen Samiye intihar eder. Ahmet Kerim’in payına 

da pişmanlık düşer. 

Sodom ve Gomore’de, işgal yılları, savaşın sona erişi ve bu sona erişle biten 

bir aşk; yani Mütareke devri Đstanbul’u anlatılır. 

Yazar, Sodom ve Gomore’yi Tevrat’tan etkilenerek yazmıştır. Tevrat’taki 

bilgilere göre Sodom ve Gomore, Lût ve Đbrahim devrinde, Filistin diyarının türlü 

ahlâk bozukluklarıyla Tanrı’nın gazabına uğramış iki büyük şehridir. Đstanbul da 

işgal altındayken Yakup Kadri’ye böyle görünmüştür. Yazar bu yüzden romanına 

Sodom ve Gomore adını seçmiştir. Bu benzerlik, romanın her bölümünün başına, 

kutsal kitaplardan seçilmiş bölümler konularak pekiştirilmi ştir. Bu sözler, bir bakıma 

ilgili oldukları bölümün özeti gibidirler. 

Romanın ana konusu, Đstanbul’da işgalci milletlerin çevresinde dolanan 

insanların sürdürdüğü Sodom ve Gomore’dekine benzer yaşama biçimidir. Bu 

yaşama biçiminde insanlar cinselliklerini işgalcilerle bütünleşerek aşağılık bir 

biçimde yaşarlar. 

Đkinci konu Necdet’le Leylâ arasındaki aşktır. Leylâ kurtuluşu Batıda 

ararken, Necdet millî duygulara sarılır. 

1942’de CHP Roman Armağanı’nda ikinciliği kazanmış olan Yaban, Yakup 

Kadri’nin en başarılı romanı sayılır. Yaban, Sakarya Savaşı’ndan sonra, Millî 

Mücadele, Kurtuluş Savaşı döneminde bir Türk köyünü konu edinir. Roman, 

Anadolu köylüsünün gerçeklerini dile getirdiği ve Türk aydını ile köylüsü arasındaki 

uçurumu gözler önüne serdiği için övülmüştür. Ancak bazı eleştirmenler de Yakup 

Kadri’yi köylüye tepeden bakmak ve onu hor görmekle suçlamışlardır. Kiralık 

Konak ile Sodom ve Gomore’de Osmanlı düşüncesini sürdürenlerle Batı hayranı 

alafranga sınıfın toplumdaki çürüyen organlar olarak nitelenmeleri gibi, Yaban’da da 

gerici Anadolu köylüsü yoz bir sınıf olarak sunulur. Yeni ulusu oluşturmak görevi de 
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vatanı kurtaracak olan aydınlara düşmektedir. Yaban hem Anadolu’yu ve köylüyü 

konu edinen ilk önemli roman olmasıyla hem de çirkin bir gerçekliği şiirsel bir 

üslûpla dile getirmedeki başarısıyla Türk roman tarihinde saygın bir yere sahiptir. 

Yaban’da aşk da vardır. Dejenere olmuş, sapıtmış, ahlâk açısından çökmüş, 

işgal altındaki Đstanbul’dan kaçarak, kurtuluşu Anadolu’nun bir köyünde arayan, tek 

kolunu düşmanla mücadele ederken kaybetmiş olan Ahmet Celâl, emir eri Mehmet 

Ali’nin köyündeki Emine’ye âşık olur. Oysa tüm köy halkı gibi Emine de onu yaban 

olarak görmektedir. Emine başkasıyla evlenir; ancak köy işgal edilince Ahmet 

Celâl’e kayar. Fakat vuslat olmaz ve Ahmet Celâl yoluna yalnız devam eder. 

Ankara, üç bölümden oluşur. Zaman olarak da üç ayrı dönem seçilmiştir. 

Birinci bölümde, Sakarya Savaşı öncesi (1922) ve Nazif Beyle evli olan Selma 

Hanım, ikinci bölümde, Cumhuriyetin ilânını izleyen yıllar (1926) ve Hakkı Beyle 

evli olan Selma Hanım, üçüncü bölümde Cumhuriyet sonrasının on dört ve yirminci 

yılları (1937 - 1943) ve Neşet Sabit’le evli olan Selma Hanım anlatılır. Belirtilen 

dönemlerin Ankara’sı, bir kadının değişimleri ve gelişimleriyle anlatılır. 

Yakup Kadri’nin romanları arasında mutluluğa ve huzura ulaşan, olumlu 

değişimler, gelişmeler gösteren kahramanların yer aldığı tek roman Ankara’dır. 

Panorama, Cumhuriyetin onuncu yılından, 1950 sonrasına uzanan zaman 

dilimindeki Türk toplumunun panoramasını çizer. Romancı sanki bir tepeden 

toplumu ve hayatı seyreder, bulunduğu noktada başını sağa-sola çevirdiğinde 

gördüğü parçaları yan yana getirerek toplumun ve hayatın panoramik bir resmini 

verir. Böylece Yakup Kadri, Panorama’nın her bölümünde başka kişi ve çevreleri, 

onların hayatını sergiler. Kişilere bağlı olarak yer de değişir. 

Panorama bir hesaplaşmanın romanıdır. Yakup Kadri, 1933’lerden 1950 

sonrasına ait dönemde Cumhuriyetin hedeflerinden adım adım uzaklaşılmayı, siyasal 

yozlaşmayı, Atatürk inkılâplarına karşı olanların ekonomik ve toplumsal açıdan 

güçlenişlerini anlatır. Anlatırken de bu olumsuz gelişimin sorumlularını kendince 

sorgulamaktan çekinmez. Suçlu aydındır. 

Panorama, Yakup Kadri’nin romanlarının son sözü gibidir. Ama onun 

romancılığında hak ettiği yeri alamaz. 
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Đşledikleri dönemlere ve konulara göre romanları aktardıktan sonra, yazarın 

tüm eserlerini yayımlanış tarihine göre şöyle sıralayabiliriz: 

Hikâyeleri:  

Bir Serencam (1913), Rahmet (1923), Milli Savaş Hikayeleri (1947). 

Romanları: 

Kiralık Konak (1922), Nur Baba (1922), Hüküm Gecesi (1927), Sodom ve 

Gomore (1928), Yaban (1932), Ankara (1934), Bir Sürgün (1937), Panorama (2 Cilt, 

1953-1954), Hep O Şarkı (1956) 

Mensur Şiirleri:  

Erenlerin Bağından (1922), Okun Ucundan (1940). 

Anıları:  

Zoraki Diplomat (1955), Anamın Kitabı (1957), Vatan Yolunda (1958), 

Politikada 45 Yıl (1968), Gençlik ve Edebiyat Hatıraları (1969). 

Monografileri:  

Ahmet Haşim (1934), Atatürk (1946). 

Çeşitli Makaleleri:  

“ Đzmir’den Bursa’ya”(H. Edip, F. Rıfkı, M. Asım ile 1922), “Kadınlık ve 

Kadınlarımız” (1923), “Seçme Yazılar” (F. Rıfkı, R. Eşref ile, 1928), “Ergenekon” 

(2 cilt), “Alp Dağları’ndan ve Miss Chalfrin’in Albümünden” (1942). 

Kitapla şmamış Oyunları:  

“Nirvana” (Resimli Kitap, s. 9, 1909), “Veda” (Resimli Kitap, s. 11), 

“Sağanak” (Đst. Şehir Tiy. Ktp.) “Ma ğara” (Varlık, s. 12-17, 1934). 
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ROMANLARINDAK Đ KADIN  

KAHRAMANLARIN  

ĐNCELENMESĐ 



KĐRALIK KONAK  

14 



15 

I. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Seniha 

II. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Sekine Hanım Selma 

Hanımefendi Madam 

Kronski 

III. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Belkıs Hanım 

Nuriye ve Neyyire Hanımlar 

Necibe Hanımefendi 

Cenan Kalfa 

Madam Kraft 

DEKORAT ĐF KONUMDAK Đ KADINLAR  

Kadınlar 

Tepebaşı’ndaki Bardaki Kadınlar 

Nefise Hanımefendi 

Necip Beyin Haremi, Hemşiresi ve Annesi 

Hizmetçiler 

Nefise Hanımefendinin Hizmetçileri 

Şekibe Hanım 

Ragıp Efendinin Karısı 

Selma Hanımefendinin Kalfası 

Rum Kızı 

Cemil’in Metresi 

Memduha Hanım 
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Ferdiye Hanım 

Beyoğlulu Genç Kadın 

Beyoğlulu Madam 

Büyük Valide 

Viyanalı Kadınlar 

Madam Kronski’nin Annesi 

Terzi Madam 
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l. DERECEDEKĐ KADINLAR  

Seniha 

Naim Efendinin torunu, Servet Bey ile Sekine Hanımın kızı, Cemil’in kız 

kardeşidir. Seniha, Tanzimat’tan Meşrutiyet’e kadar uzanan süreçte, Batılılaşma 

etkisiyle, toplumun dejenere olmuş bir kesiminin temsilcisidir. 

Romanda, onun Avrupa özentisi, merakı, arayışları, kendi başına bir birey 

olarak yaşama çabası, umutları, yıkılışları, plânladığı yaşama ulaşmak için 

sevdiğinden vazgeçişi ve sunileşmesi aktarılır. 

Yeşil gözleri, uzun kirpikleri, ince, biçimli bir vücudu vardır. 

On sekizine basmıştır. 

Seniha, 

“Frenklerin, asır sonu diye vasıflandırdıkları bir genç kızdı; asır sonu, 

yeni bir nevi içtimaî örnektir ki, haricî ve dahilî yaşayışında hale ve maziye ait 

her türlü kayıttan azade ve istikbalin henüz hazırlanan cereyanlarına 

tabidir.”(s.27) 

Okuduğu kitaplardan o kadar etkilenir ki, onlardaki tiplere göre kendini 

şekillendirmeye çalışır: 

“En ziyade zevk aldığı kitaplar Gyp’in romanları, yeni tiyatro 

piyesleri ve Paris’in mizahi gazeteleriydi. Gyp, ona bir ikinci ana, bir ikinci 

mürebbiye olmuştu. Bu muharririn romanlarındaki serbest tavırlı, yarı oğlan, 

yarı kadın genç kızlar, üzerlerinde ruhunu biçtiği modellerdir (s.27). 

Denilebilir ki sabahtan akşama kadar her gün bütün meşguliyeti bu genç kız 

tiplerini hayata tatbik etmekten ibarettir.” (s.28) 

Moda gazetelerini takip eden ve kendini onlara göre şekillendiren Seniha, 

sürekli değişim içindedir: 

“ Đçi de tıpkı dışı gibiydi; tıpkı gözlerinin rengine benzeyen bir ruhu 

vardı, kâh ihtilaçlı, kederli, bulanık ve fena, kâh berrak, rakit ve ekseriya bir 

havaî fişek gibi şenlikli idi.”(s.27) 
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Hiç değişmeyen yönü, alaycılığı ve şuhluğudur. Đnsanları terslemekten, 

aşağılamaktan hoşlanır. Nitekim, kendisine ilgisini açıklama girişiminde bulunan 

Macit Bey adındaki kişiye verdiği karşılık bunu doğrular niteliktedir. Bu karşılıkta, 

Seniha’nın sevebileceği erkek tipini de buluruz: 

“Macit Bey, siz benim tipim değilsiniz. Ben, esmer ve uzun boyluları 

severim. Siz, kısa ve beyazsınız. Ben giyinişte biraz itinasız olanları severim, 

siz ise, henüz ütüden çıkmış kostümlerinizle ve dimdik duruşlarınızla tıpkı 

elbise mağazalarının camekânlarındaki manken’lere benziyorsunuz. Sesinizin 

ahengi hoşuma gitmiyor. Sonra ben, her şeyden evvel beni beğenen erkekleri 

severim, siz ise kendinizden başka kimseyi beğenmez gibi 

görünüyorsunuz.”(s.36) 

Seniha, debdebeye düşkündür; maymun iştahlıdır: 

“ Đçin için tantana ve debdebeye, iyi kumaşlara, nadide mücevherata 

pek düşkün olmakla birlikte, haddizatında paraya büyük bir ehemmiyet 

vermezdi. Đsterdi(s.40) ki bütün bu güzel şeyler kendiliğinden önüne yığılsın. 

Nereden geldiğini, kimin aldığını bilmesin. Halbuki ömründe ilk defa böyle bir 

genişliğin tadını tatmamıştı. Gerçi, arzularının birçoğu tatmin ediliyordu. 

Fakat, o kadar ağır bir tarzda ve o kadar güçlüklerle ki, hepsinin sonunda ilk 

şevkinden eser kalmıyordu. Zaten pek maymun iştahlıydı; birçok gürültü, 

birçok inat ve ısrar ile istediği şeyler olur olmaz, kalbine derhal bir bıkkınlık 

gelir ve biraz evvelki arzusu hemen bir isteksizliğe dönüverirdi. Seniha’nın 

dolabında hiç giyilmeden modası geçmiş, sararıp solmuş ne kadar elbise, 

senelerden beri kunduracıdan geldiği gibi duran kaç çift kundura vardır.” 

(s,41) 

Büyüklerine karşı saygısız, arkadaşlarına karşı kabadır. Đlgi duyduğu erkek 

olan Faik Beye de pervasız, çalımlı davranışlar sergiler. Asabi bir yapısı vardır. 

Büyük babasının kişili ğini, annesinin çekingen, iradesiz, tembel hallerini, alafranga 

hayat düşkünü babasının düşünce ve davranışlarını benimsemez. 

Yaşadığı ev de Seniha’yı boğar. Seniha kaçmak ister: 
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“Bu ev, bazı günler, ona bir mezar gibi görünüyordu. Nefesi 

darlaşıyor ve sokağa fırlamak, koşmak, haykırmak istiyordu. Ta on dört 

yaşından beri kalbinde bilmediği yerlerin, görmediği şeylerin, tanımadığı 

kimselerin hasreti vardı. Fransızca, ‘Nereye kaçmalı?’ sözü dilinde daimi 

nakarattı. Bu memlekette ve bu konakta ona her şey dar, az ve adi 

görünüyordu. Eşya, arzusuna göre değildi. Evin nizamı her türlü ihtişamdan 

arî idi, büyük babası, annesi, hattâ bazen babası ona, lisanlarını anlamadığı, 

hareketlerinden ürktüğü başka cinsten bir takım mahlukat gibi 

geliyordu.”(s.39) 

Hiçbir şeyle avunmayan, tatmin olmayan Seniha, sürekli iç sıkıntısı çeker. 

Etrafındakilerden bıkmıştır; bütün tanıdıklarından nefret eder. 

Dört gün içinde birbirinden şiddetli iki sinir buhranı geçirir. Đyice bunalmıştır 

ve kaçmak, uzaklaşmak isteği her yerini sarmıştır. Avrupa özlemiyle yanıp 

tutuşmaktadır. Arayış içinde, yenilik peşindedir. Tekdüzelikten kurtulmak ister. 

Bunları şu satırlardan anlarız: 

“En küçük teferruatına kadar her şeyini ve her tarafını bildiği ve 

ezberlediği bu evden, doğduğu günden beri daima aynı havayı yuta yuta adeta 

bunaldığını hissettiği bu memleketten kaçmak, uzaklara, görülmemiş, 

işitilmemiş şeylere doğru gitmek istiyordu. Avrupa’nın şenlik ve aydınlık 

şehirleri, onu büyülü bir surette kendine doğru çekiyordu. Çölde yürüyene 

serap neyse, Seniha’ya Avrupa oydu. Ne yapsa, ne işlese hep oraya gitmek 

içindi; bulunduğu yerin hiçbir şeyinde gözü yoktu. Bütün gün o ziyaretlere 

gidişleri, o misafir kabul edişleri, o mağazadan mağazaya dolaşışları, 

etrafındaki gençlerle o şuhlukları, o piyano çalışları, dans edişleri, giyinişleri, 

süslenişleri, bütün o çılgınlıkları, durgunlukları hep bu hasreti avutmak; bu 

(s.55) derdi unutmak içindi. Seniha’ya göre Đstanbul’da hiçbir şey dikkate 

değmezdi; buradaki hayatın herhangi nevinde olursa olsun, gönül bulandırıcı 

bir yavanlık vardı.”(s.56) 

Geçirdiği sinir buhranlarından sonra, yer ve hava değişikli ğini öneren 

doktorların tavsiyesi üzerine, mürebbiyesi Madam Kronski ile Büyükada’daki halası 
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Necibe Hanımefendinin köşküne giderler. Yine ortama uyamaz, etrafındakileri 

beğenmez. Bunu fark eden halası, Seniha’nın kardeşi Cemil’le irtibat kurarak, 

Seniha’nın arkadaşlarını getirmesini önerir. Seniha’nın arkadaşları seve seve gelirler. 

Faik Bey de aralarındadır. 

Doğa güzellikleri, eğlence ve aşk Seniha’nın hem fizikî, hem ruhî açıdan 

değişmesini sağlamıştır: 

“Ada’daki bu son hafta, onu tamamıyle değiştirdi; ortada, 

Cihangir’deki konağın o hodbin, hırçın, soğuk ve müstehzi kızından eser 

kalmadı. Hattâ yüzüne ve gözlerine bile yeni bir mâna, yeni bir ifade 

geldi.”(s.78) 

Seniha ile Faik Beyin ilişkileri Đstanbul’da duyulur. Namus ve haysiyet davası 

hâlini alır. Büyük babası Naim Efendi, Faik Beyin babasına gidip, çözümü onların 

evlenmelerinde ararken, Faik Beyin kumara yenik düşüp, Seniha’dan yardım 

istemesi ile ilişki zedelenmiştir. Bu olay Seniha’nın hayata bakış açısını 

değiştirmiştir: 

“Ve hayatında ilk defa olarak ağır, ciddi düşündü, kaldı. Hayat bir an 

içinde, ona, en çıplak ve en kaba haliyle görünmüştü. Bu dünyada her şey ne 

bayağı, ne beyhude, ne kirliydi!.. Bu dünyada güzellik bir hayal, sezgi bir 

efsane, asalet ve zarafet, insanın üstünde hafif bir cilaydı.” (s.106) 

Seniha, ilişkisi için yaptığı fedakârlıklara ilk defa acıyarak, tekrar bir değişim 

sürecine girer. Eski alaycı, havaî, şuh ve işveli hâline döner. Eski arkadaşlarıyla 

düşüp kalkmaya başlar. Sevgisinin zedelenmesi onun, birbirini izleyen, pervasız 

flörtlere başvurmasına neden olur. Bu arada, akrabalarından oldum olası kendisine 

âşık olan Hakkı Celis’in hisleriyle oynamaya devam eder. 

Faik Bey de Seniha’daki değişikli ği fark etmiştir. Seniha’ya onun istediği gibi 

bir adam olacağını vaadetse de ilişkileri kördüğüm haline gelmiştir: 

“Aralarındaki sevgi, bir kördüğüm haline girdi, nafile yere bunu 

çözmeye uğraşıyorlardı. Seniha, kendi kendine; ‘Beni kâfi derecede sevmedi, 

onun için!’ diyordu. Faik Bey: ‘Para istediğim günkü halimi gördü ve 

soğudu!’ diye düşünüyordu. Bittabiî hakikate en yakın olan da buydu. Fakat 
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bu da zahirî ve arızî sebeplerden biriydi. Hakikatte, eren aşk, büsbütün had 

bir devreye girmek için bunların kalbinde buhranlı bir hâdise 

geçiriyordu.”(s.109) 

Faik Bey, ilk kez bir kadını kıskanır. Đlk kez bir kadın, onun haysiyetiyle, 

gururuyla oynamaktadır. Bunun neticesinde Faik Bey, Seniha’ya kin tutar ve ona 

karşı davranışlarında gittikçe kabalaşır. 

Seniha da, Faik Beyden soğumaya, uzaklaşmaya başlamıştır. Birbirlerini 

sevdikleri halde plânlarından, beklentilerinden dolayı evlenmezler. Faik Bey, seçkin 

ve zengin bir dulla evlenmek niyetini, ilişkinin evvelinden beri taşımaktadır. Seniha 

da rahat yaşayabilmek, Avrupa hevesine ulaşabilmek için zengin biriyle evlenme 

hayalini gerçekleştirmek ister. 

Seniha’nın arkadaşlarından Belkıs Hanım, eşiyle Paris’e gidecektir. Belkıs 

Hanımla bu konudaki sohbeti, Seniha’daki Avrupa hevesini, buna ulaşmak için de 

zengin koca bulma düşüncesini diriltir. 

Seniha’yı yine karamsarlık, yine nefret, yine isyankârlık sarar. Bunu dalgın, 

sinsi ve esrarlı tavırları izler. En sonunda da amacına ulaşıp, Avrupa’ya kaçar. 

Mürebbiyesi Madam Kronski, gözlemlerine dayanarak, Seniha’nın son 

zamanlarda sık görüştüğü Madam Kraft’la Trieste’ye gittiğini düşünmektedir: 

“Madam Kronski’ye göre Seniha’nın Madam Kraft’la beraber 

Trieste’ye gittiği muhakkaktı. Zira, genç kızın ortadan kayboluşu ile, bu 

kadının Đstanbul’dan ayrılışı bir güne tesadüf ediyordu.”(s.139) 

Nihayet Avrupa’sına kavuşan Seniha’nın gitmeden önce yaptığı hazırlıkları, 

kardeşi Cemil, Faik Beyden öğrenmiştir: 

“Seniha iki, aydan beri Avrupa’ya gitmek için hazırlanıyormuş; ne 

kadar elmasları varsa hepsini satmış; eline bin beş yüz liraya yakın bir para 

geçmiş; bu paranın bir kısmıyle giyime süse dair birçok eşya almış, hattâ bu 

alışverişlerin ekserisinde Faik Bey de onunla berabermiş.”(s.139) 

Faik Bey de Bürüksel’e kâtip olarak gidecektir. Münasebetleri Avrupa’da da 

sürecektir. 
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Seniha, Paris’te mütevâzı bir pansiyona yerleşmiştir ve piyano dersi 

almaktadır. Hayatından memnundur. Telgraflar, kartlar ve tek mektubuyla ailesine 

ulaşır. Mektubunda içini döker. Pişman değildir. Avrupa’ya gitmeyip, konakta 

kalmış olsa, ruh sıkıntısı onu intihara kadar sürükleyecektir. Sadece büyük babasına 

acımaktadır: 

“Baba, bir çocukluk ve bir delilik yaptım, fakat, kendi hesabıma hiç 

pişman değilim; sizi endişeye düşürmüş olmaktan başka bir elem 

hissetmiyorum. Kaç senedir beni Avrupa’ya götürmek vaadiyle avuttunuz, 

oyaladınız. Düşündüm ki, hayatımın sonuna kadar böyle boş vaatlerle avunup 

oyalanacağım ve ömrümün yegâne gayesine vasıl olmadan öleceğim. Sizin 

yapamadığınızı ben kendi kendime yaptım; zira bu arzu içimde kalmış olsaydı 

beni mutlaka zehirleyecekti. Bu muvakkat yokluğumu, ebedî bir ayrılışa tercih 

etmez misiniz? Zira, orada kalmış olsaydım, muhakkak intihar edecektim; son 

zamanlarda kalbimi ne kesif bir kasvet istila etti, beynime ne vahim, ne 

korkunç bir fikir saplandı bilmezsiniz. 

Aranızda acıdığım bir kimse varsa o da büyük babamdır…”(s. 145) 

Seniha’nın Paris’teki hayatıyla ilgili söylentiler vardır. Bunlardan birinde 

Belkıs Hanım, Seniha’yla Faik Beyin münasebetlerinin Paris’te koyulaştığını belirtir. 

Söylentilerin en kötüsü ve Seniha’nın arkadaşları Nuriye ve Neyyire 

Hanımların Hakkı Celis’e söyledikleridir: 

“Hakkı Celis Bey, doğrusu, Seniha’ya eskisi gibi sık sık gidemiyoruz. 

Bilir miyiz, bin türlü şeyler söylüyorlar. Güya Nedim Bey isminde biri varmış-

şu kendisiyle birlikte gelen sefaret memuru olacak-evden hiç çıkmıyormuş, 

vakıa Seniha(s.168) zevahiri kurtarmak için nişanlı olduklarını söylüyormuş; 

fakat bu adamı tanıyanlar var, kendine sormuşlar, katiyen inkâr 

ediyormuş:‘Ben sadece evin dostuyum!’ diyormuş. Evin dostu. Şu Fransızların 

Ami de la maison dedikleri gibi cins ahbap yok mu? Đşte öyleyim demek 

istiyor.”(s,169) 

Neyyire Hanım susunca, Nuriye Hanım konuşmaya başlar; Seniha’yla, 

yaşantısıyla ilgili söylentileri aktarmaya devam eder: 
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“Bunlara kim inanır? Herkes işin iç yüzünü pekâlâ biliyor. Seniha’nın 

bütün tuvaletlerini bu adam ödüyormuş. Geçen gün Belkıs’la bizim terzi 

madama gitmiş; kadın kendi anlattı; on beş gün evvel üç kat elbise yaptırmış, 

üç gün sonra parasını, gelmiş bizzat Nedim Bey vermiş.”(s.169) 

Zengin koca sevdalısı Seniha, Faik Beyden sonra Nedim Beyin metresi 

durumuna düşmüştür. 

Seniha nihayet Avrupa’dan döner. Yine değişmiştir. Yapmacık, sahte bir 

kimlik sergilemeye başlar. Seniha’yı akrabası Hakkı Celis şöyle değerlendirir: 

“Son senelerde türeyen yeni bir kadın neslinin muayyen bir örneği”, 

“karı şık, mayasız ve çürümüş âlem”i, oluşturanların bir parçası.(s.181) 

Seniha en sonunda plânladığı hayatı sunacak kişi olarak seçtiği mebus Necip 

Beyle evlenecektir. Ancak Faik Bey buna engel olmak niyetindedir. 

Seniha’nın eski âşığı Faik Bey, onun eski sevdalısı Hakkı Celis’e Seniha’yı-

Necip Beyle evlenme kararından sonra-şu satırlarla anlatır: 

“Canlı şeylerin hiçbirini sevmez. Ne insan, ne köpek, ne kedi, ne 

civciv. Sevdiği şeyler hep kumaş, taş, boya, rahat ve muntazam odalar, araba, 

kundura ve çoraptır. Bütün bunları kendisine temin eden adam, nazarında bir 

ilah kesilir; zira bu adam bütün taptığı putları avcunun içinde getiren 

hârikulade bir mahluktur.”(s,203) 

Böylelikle Seniha’nın niteliklerini özetlemiş olur. 

Mebus Necip Bey iş için gittiği Sofya’dan dönmeyince nikâh gerçekleşmez. 

Seniha hayal kırıklığına uğramıştır. Bunu belli etmemeye çalışsa da etrafındakilerden 

Faik Bey anlamıştır. Bu yüzden Seniha ona düşman olur. Hakkı Celis’e yanaşarak 

içini ona döker: Erkekler konusunda yanılmıştır. Kendisini sadece Hakkı Celis 

sevmiştir. Ama ruhunu açtığı andan itibaren ondaki sevginin de tükendiği 

kanaatindedir. Bunu Hakkı Celis’le paylaşır: 

“Fakat, bir saatten beri sen de beni artık sevmiyorsun. Evet, evet… 

Kalbinde bana karşı taşıdığın hislerin hepsi, demincek göz yaşları halinde 

akıp gittiler. Şimdi kendini boşalmış, rahat ve sakin hissediyorsun! Nafile, 
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başını sallama! Benden belki nefret bile ediyorsun! Sana demin vücudumun 

güzel taraflarını gösterirken beni seviyordun. Fakat, ne vakit ki hayatımın 

çirkin taraflarını göstermeye başladım; (s.224) benden tiksindin. Gençken ve 

güzelken vücudu soymak iyidir, fakat hiçbir yaşta ruhu soymaya gelmez ve 

herkes önünde, hattâ kendi önümüzde bile daima giyimli durmalıdır.”(s.225) 

Hakkı Celis onu doğrular. 

Cepheye dönecek olan Hakkı Celis’le Seniha’nın son görüşmesi bu şekilde 

gerçekleşmiştir. 

Bunun üzerinden on beş gün geçtikten sonra Servet Beylerde bir ziyafet 

düzenlenmiştir. Seniha yeni bir nişanlı bulmuştur: Türk zabitlerinden Azmi Bey. 

Bu ziyafette Seniha Hakkı Celis’in şehit olma hikayesini ayrıntılarıyla dinler. 

Etkilense de suni, soğuktur. 

Özetle, yaşadığı ortamı, ortamı paylaştığı kişileri benimsemeyen Seniha, 

Avrupa hevesi, rahat yaşam özlemi, arayışları, bireyselleşme çabası için ortamından 

kaçmıştır. Dilediği hayatı sunabilecek eş peşinde koşarken, sevgiyi iteklemiş, hor 

görmüş, reddetmiştir. Bunun bedelini de sevgisizlikle, içinden geldiği gibi 

davranamayarak, yapmacıklıkla ve kişiden kişiye koşarak ödemiştir. Birilerinin 

yanında olsa da kalbi, özü yalnızdır. 
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II. DERECEDEK Đ KADINLAR 

Sekine Hanım 

Naim Efendinin kızı, Servet Beyin eşi, Seniha ile Cemil’in annesidir. 

Tombuldur. 

Yaklaşık yirmi yıldır evli olan Sekine Hanım, annesi Nefise Hanım ölünce, 

onun yerine geçer; fakat o, hiçbir yönden annesine benzemez. Babası gibi çekingen, 

içinden titiz, iradesiz, tembel, kocasına tâbi, çocuklarının arzularına uyan bir 

kadındır. 

Her sözü onaylayan kadınlardandır. 

Halası Selma Hanımefendiye göre, Sekine Hanım “soylu soplu budala” dır. 

(s.45) 

Çocuklarının yaşayışıyla ilgili endişeleri vardır. Özellikle Seniha’nın 

arkadaşlarını hiç beğenmez. Babası Naim Efendiyle sohbetlerinden alınan şu 

paragraf, bunun destekçisidir: 

“Do ğrusu, kızın huyunu bozan bütün bu münasebetsiz kimselerdi. Đlle 

o iki kız kardeşler yok mu? Ne sinsi, ne içlerinden iğnelidirler, bilmez misiniz? 

Sonra Belkıs, mebusun karısı Belkıs Hanım… Nişantaşı’nda kiminle 

görüştüysem, bana, Seniha’nın bu kadınla düşüp kalkmasına hayret ettiğini 

söyledi. Meğer yapmadığı yokmuş. Diyorlar ki nerede ise büyük bir rezaletle 

kocasından boşanacakmış. Evine girip çıktığı saatler bile belli değilmiş. 

Adamcağız ağzını açıp bir şey söyleyecek olsa: ‘A, ne yapayım, ruhumu 

besliyorum. Đnsan yalnız vücuduyla yaşamaz ya!’ diyormuş.” (s.91) 

Sekine Hanım, çocuklarına karşı pasiftir, duygusaldır. Kızı Seniha’ya bir 

yabancı kadar bile yaklaşamamaktadır. Faik Beyle olan ilişkisini de, mürebbiye 

Madam Kronski’den öğrenmiştir. Bir de ilişkilerine rağmen evlenmek 

istemediklerini duyunca, çözümü gözyaşlarında bulur. Zaten Seniha ile ilgili 

olaylarda hep ağlayan gözlerle karşımıza çıkar. Bir yandan da babası için 

endişelenmektedir: 

“Sekine Hanım, ağlamaya başladı. Đki hıçkırık arasında bir kere: 
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‘Bari babam duymasa… Aman o duymasın, mutlaka bir yerine iner’, 

diyordu” (s.113) 

Bunların üstüne Seniha Avrupa’ya kaçar. Seniha kaçtıktan sonra, Sekine 

Hanımın durumu şu satırlarla tasvir edilir: 

“Sekine Hanım gittikçe Flamandiye ressamlarının yaptığı o semiz 

‘Mather Dollorosa’lara benziyor, böğründe bir gizli yarası var gibi çenesi 

tutulmuş, gövdesi kalçaları üzerine yığılmış, kendini güç taşıyor.” (s.143) 

Avrupa’daki kızı, maddî yönden sıkıntıya düşünce ona yardımcı olmak ister; 

ancak kocasına tâbi oluşu bunu engeller: 

“Seniha son mektuplarında biraz parasızlıktan şikâyet etmeye 

başladı. Hattâ birinde Sekine Hanım epeyce telaşa düştü; elmaslarını rehine 

vermeye karar verdi; fakat Servet Bey: ‘Bırak biraz burnu sürtülsün!’ dedi ve 

mani oldu.”. (s.152) 

Yine eşine tâbi olarak, konaktan ayrı bir eve çıkar. 

Sekine Hanıma, Hakkı Celis’in düşünceleriyle yaklaşırsak; konaktan, 

babasından ayrılıp, yeni eve geçtikten sonraki hâlini şu şekilde aktarabiliriz: 

“Sekine Hanıma gelince, bu zavallı kadın, kim ne derse ona inanan, 

kim ne yaparsa ona kapılan, iyiliği budalalık derecesine varan biçârelerden 

biriydi. Bahusus, bu kadın yeni eve çıktığı günden beri, babasıyle kocası 

arasında ne yapacağını, ne söyleyeceğini, ne düşüneceğini tamamıyle 

şaşırmış bir hâldedir” (s.169). 

Önceleri babasıyla ilgilenmek için hemen her gün konağa giden Sekine 

Hanım, babasının hırçınlaşması üzerine ziyaretlerini azaltır ve genellikle babasının 

yanına girmeyerek Cenan Kalfayla görüşür. 

Avrupa’dan dönen Seniha, annesini mübalağacı bulur; onun Naim Efendiyle 

ilgili sözlerine inanmaz. Bunu Hakkı Celis’e söylediği şu sözlerden anlarız: 

“Sağ olsun, annem o kadar mübalâğa eder ki, hiçbir sözüne lazım 

geldiği kadar inanmam.” (s.183) 
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Konağa haftalardan beri uğramayan Sekine Hanımın babası fenalaşmıştır. 

Sekine Hanım ona koşar. Can çekişirken onun yanındadır. 

Sekine Hanım, aile üyeleriyle ne kadar ilgili görünse de onlar tarafından 

önemsenmez. Pasifliği, her söylenene boyun eğmesi, saflığı onu bu duruma 

getirmiştir. Kendince sevdikleri için elinden geleni yapar. 

Selma Hanımefendi 

Naim Efendinin kız kardeşi, Hakkı Celis’in büyük annesidir. Đri, siyah gözleri 

vardır. 

Sesi gürdür. 

Naim Efendinin torunlarını çok eleştirir. Eleştirilerinde biraz hiddet, biraz 

alay vardır. Ona göre hâlleri rezalettir. Onları başkalarıyla karşılaştırır ve en büyük 

eksik olarak utanmaktan uzak olmalarını tespit eder. Bu utanmazlık, o boyuttadır ki 

Selma Hanımefendi onlardan, saygısızlıklarından uzak olmak için, evlerine bile 

gitmez. 

Eleştirilerini Naim Efendiye söylemektedir. Ona göre çocuklar onların 

mahvına sebep olacaklardır. Şu cümle bu düşüncenin göstergesidir: 

“Kardeşim, kardeşim, bunlar bizim sebebi felaketimiz olacaklar.” (s.47) 

Kardeşini haklı bulan, fakat haksız olmasını isteyen Naim Efendi onun oldum 

olası olaylara olumsuz baktığını, uğraşacak kişi aradığını, eşine de çok çektirdiğini 

düşünmektedir: 

“Hemşirem, öteden beri her şeyi fena görmeye mütemayildir. 

Çocukluğunda ne kadar hırçın, ne kadar geçimsizdi! Bu mizacı hâlâ 

değişmedi. Etrafında her zaman uğraşacak bir kimse arar. Birini parmağına 

taktı mı, nihayetine kadar yapmadığını, söylemediğini bırakmaz; zevci 

merhum Afif Paşa, onun elinden az mı (s.47) çektiydi? Biçare ne kadar haluk, 

usluydu; evlilik hayatında kıskançlığı, şüpheyi davet eden hiçbir hareketi 

yoktu. Bununla beraber, evinde her gün yeni bir istintaka, her gün bir 

istizaha, bir münazaa veya münakaşaya maruz kalırdı.” (s.48) 



28 

Selma Hanımefendinin eski devirlerde kalışını, Seniha’nın kendisini örnek 

almasını isteyişini yine Naim Efendinin düşüncelerinden anlarız: 

“Sağ olsun; hemşire kendini hâlâ eski devirlerde zannediyor.” (s.48) 

“Hemşirem istiyor ki, Seniha kendisi gibi olsun. Bu mümkün mü? 

Gençliğimizde kendisinin yaşayışı, giyinişi, düşünüşü, büyük valdenin 

yaşayışına, giyiniş ve düşünüşüne benziyor muydu?” (s.48) 

Bunları belirtse de Naim Efendi içinden onunla aynı fikirdedir. 

Naim Efendinin torunlarını eleştiren Sekine Hanımefendi, kendi torunu Hakkı 

Celis için de endişelidir. Çünkü aşk, Hakkı Celis’i avareleştirmiştir. 

Seniha, Selma Hanımefendide takıntı haline gelmiştir. Naim Efendiye, 

Seniha’nın durumuyla ilgili edindiği acı haberleri her gün gönderir. Sonunda 

dayanamayıp, gitmeme kararını aldığı konağa bile gider. Amacı Seniha hakkında yüz 

yüze görüşmek, bildiklerini aktarmaktır. Gelişi herkesi şaşırtmıştır. 

Selma Hanımefendi konaktakilere çatmaya başlar. Uyarılarına kulak 

asmadıkları için kızgındır. Akılları başlarına gelince, işin işten geçeceği 

kanaatindedir. 

Seniha’nın annesi Sekine Hanımdan kızıyla ilgili sorulara cevap alamayınca, 

kızmasının pek de yersiz olmadığını anlarız. Duyarsızlığa dayanamayan Selma 

Hanım, Seniha’nın ana, baba ve büyük babasını kınamakla da yatışmaz. 

Nasihat verir gibi Seniha’yla ilgili işittiklerini aktarır. Burada inandırıcı, 

caydırıcı niteliği karşımıza çıkar: 

“Bunların bazısı en hayali masallardan farklı değildi; bazısı şeytanca 

uydurulmuş iftiralara benziyordu; bazılarında ise epeyce hakikat kokusu 

vardı. Fakat Selma Hanımefendi bunları öyle bir katiyet ve ciddiyetle 

anlatıyordu ki, ne Naim Efendi, ne Sekine Hanım bir dakika şüpheye 

düşmeksizin hepsine birden iman edercesine inandılar.” (s.135) 

Yaygaracıdır. Yangına körükle gider. Naim Efendiyi hastalık nöbetinde 

bulduğu zaman söylediği sözler bunu ispatlar niteliktedir: 
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“Kardeşim, kardeşim, nihayet seni dertli ettiler, gördün mü bir kere 

başımıza gelenleri! Şimdi ne yapalım Kalfa? Allah aşkına çabuk bir çaresini 

bul! Aman bana da fenalıklar geliyor. Hay Allahtan bulasıcalar, buna can mı 

dayanır? Nasıl içlerine sinmiş de bunu böyle yalnız bırakmışlar? Ayol, 

insanın kalbi nasıl rahat eder? Nasıl eğlenir, nasıl gezer tozar? Hele o 

yangın gecesi, hele o yangın gecesi… Đstanbul’un dört köşesinden yedi kat 

yabancılar koştu geldi de onlar bir uşak göndermek lüzumunu bile 

hissetmediler. Benim aklıma bakın ki hâlâ nelere şaşıyorum. Vah kardeşim 

vah, neyin var, neyin yok hepsini, hepsini onlara verdin; şimdi de onlar için 

hıçkıra hıçkıra can veriyorsun! Bari biliyorlar mı? Bari neden (s.171) bu 

hale geldiğini biliyorlar mı? Ne gezer, ne gezer! Vallahi vazifelerinde bile 

değil. Orada gece gündüz vur patlasın, çal oynasın.” (s.172) 

Sözleri Naim Efendinin daha da fenalaşmasına sebep olur. Selma 

Hanımefendi bilinçsizce beddua etmeye, Seniha’yla ilgili söylentileri aktarmaya 

devam eder ve onu bayıltır. Ayılınca da yine konuşmaya başlar. Onu ona 

bırakmayacaktır. Alıp götürecek, konak da ya satılacak, ya da kiraya verilecektir. 

Naim Efendiye itiraz hakkı tanımaz. Đnatçıdır. Kararları uygulanıncaya kadar uğraşır, 

pes etmez. 

Naim Efendiyi konaktan çıkarmak için elinden geleni yapar. Oysa Naim 

Efendi oraya yürekten bağlıdır. Selma Hanımefendinin iradesini kıracak çözümü 

bulur. Kiracı bulunca taşınacaktır. Tedbirli ve hesaplı olan Selma Hanım buna bir şey 

diyemez. Kiracı bulmak için uğraşmaya başlar. 

Naim Efendi huysuzlaşmaya, hırçınlaşmaya başlayınca, Selma Hanım bile 

ona söz dinletemez. Dedikleri, istekleri olmayınca konaktan ayağını keser. 

Katı yüreklidir. Bunu Hakkı Celis’in, Naim Efendiyi sefaletten kurtarmak 

için Selma Hanımın ayaklarına kapandığında, Selma Hanımın söylediği şu sözlerden 

anlarız: 

“Satmak, onun eski âdetidir, eski illetidir; bırakmalı satsın, satsın, ta 

ki satacak bir şeyi kalmayıncaya kadar… Ancak o vakit rahat edecek ve söz 

dinleyecek… Niye yanıma gelmiyor, niye bin türlü bahane ile o baykuş 
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yuvasında sakalını Hasan Ağa denilen o hırsızın eline vermiş oturuyor?” 

(s.209) 

Otoriter olmaya çalışan Selma Hanımefendi inatçı, yaygaracı, dediği dedik, 

tavizsiz bir insandır. Kalbi katılaşmıştır. Dediklerini, istediklerini yaptırmak uğruna 

insanları hırpalar. Sorun çıkmasın, kuşak çatışması, farklılıkları olmasın ister. Oysa 

kendisi de önceki kuşaklardan farklıdır. Sorunları derinleştirir. Yaklaşımı yanlıştır. 

Madam Kronski  

Seniha ve Cemil’e mürebbiyelik etmekle görevlendirilmiş, Lehistanlı bir 

kadındır. Mürebbiyelikle birlikte, hizmetçilerin idaresi de Servet Bey tarafından ona 

verilmiştir. 

Naim Efendi çocukların hareketlerindeki bozukluktan onu sorumlu tutar. 

Bunu kızıyla konuşmalarındaki sözlerinden anlarız: 

“Yavrum, çocuklarının ahval ve harekâtını hiç beğenmiyorum. (s.28) 

Bu Lehli kadın zannederim ki, bunlara yanlış bir terbiye verdi. Seniha on 

sekizine bastı, fakat hâlâ sekiz yaşında bir çocuk gibi hoppa ve yaramazdır. 

Cemil daha yirmisine girmedi. Fakat otuz yaşında bir gencin hayatını 

sürüyor.” (s.29) 

Annesinden daha iyi anlaştığı Madam Kronski, Seniha’nın Avrupa özlemini 

körükler: 

“Bu kadın, ona Avrupa’da sürülen yüksek hayatın bazı safahatına 

dair hikâyeler anlatır ve hayalindeki âleme can verirdi. Zira, Madam 

Kronski-kendi iddiasına göre-Lehistan’ın en eski ve asil ailelerinden birine 

mensup bir devlet düşkünü idi. Avrupa’nın muhtelif yerlerindeki şato 

eğlencelerine, Çar sarayının merasimine, at üstünde sürgün avlarına, 

Almanya’nın, Đsviçre’nin ‘kür’ yerlerindeki palas hayatına, Fransa’nın cenup 

sahillerindeki gazino safalarına ve nihayet Paris’in salonlarına, 

bulvarlarına, kahvelerine, tiyatrolarına dair birçok şeyler biliyordu.” (s.40) 

Bahsettiği hayat için çok zengin olmak gereklidir. Ailesi de önceleri çok 

zengindir: 
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“Annesinin bir inci gerdanlığı vardı ki babası bir banka işinde iflas 

ettiği gün, tam yüz bin liraya satılmıştı. Bütün Varşova’da bu incinin bir 

mislini daha bulmak kabil değildi.” (s.40) 

Madam Kronski poker meraklısıdır. Seniha onunla az çok anlaşıp, Avrupa 

hayatına dair anlattıklarını kendinden geçerek dinlese de, kumarda dönen paralardan, 

mücevherlerden bahsetmesinden hoşlanmaz. 

Madam Kronski, Seniha’nın sinir buhranlarında doktorlardan öğrendiği 

şekilde ona yardımcı olmaya çalışır. 

Bu buhranlardan dolayı mekan değiştirmesi gerektiğinde, yine Seniha’nın 

yanındadır. Büyükada’ya Seniha’nın halası Necibe Hanımefendinin köşküne 

gitmişlerdir. Madam Kronski’ye Ada yaramamıştır. Hep hastadır. (s.76) 

Ada’da Seniha ve Faik Beyi göz hapsine almıştır. Bunu da onlara hissettirir. 

Ne de olsa Seniha’dan sorumludur. 

Yaşlı madam, Seniha ve Faik Bey ilişkisinin boyutlarını kavramıştır. Bunu 

Seniha’nın anne ve babasına aktarır. Onlar hayret ederler. Oysa madam bildiklerini 

sanmıştır. 

Madam Kronski ilişki üzerinde durur: 

“Nasıl olur? Buna ihtimal veremiyorum; bu, göze çarpmayacak kadar 

gizli kapaklı bir şey değildi ki… Herkes biliyor ve herkes görüyordu. 

Doğrusu, şimdiye kadar size haber vermek lüzumunu hissetmeyişimin sebebi 

de, bu münasebetteki vuzuh ve sarahattir. Bununla beraber, şunu da itiraf 

etmeliyim ki, ben de düne kadar işin derecesini tayinden acizdim. 

Aralarındaki rabıtanın ne kadar sıkı olduğunu bilemiyordum.” (s.112) 

Đlişki bir seneliktir, evlenmek istememektedirler ve bunu Madam Kronski, 

Seniha’nın ailesinden önce öğrenmiştir. 

Çok kayıtsız, çok rahatına düşkün bir insan olsa da Seniha için endişelenir, 

meraklanır ve onu izleyip incelemeye, anlamaya çalışır. 

Avrupa’ya kaçan Seniha’nın, son zamanlarda sık görüştüğü, Madam Kraft’la 

Trieste’ye gittiğinden emindir. Çünkü aynı zamanda Đstanbul’u terk ederler: 
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“Madam Kronski’ye göre Seniha’nın Madam Kraft’la beraber 

Trieste’ye gittiği muhakkaktı. Zira, genç kızın ortadan kayboluşu ile, bu 

kadının Đstanbul’dan ayrılışı bir güne tesadüf ediyordu.” (s.139) 

Kaçış onu ağlatır. Ayrılacaktır ve memleketine döndüğünde, Seniha’yı 

bulabileceğine inanmaktadır. 

Alacaklı olarak ayrılır ve haklı olarak borcun ödenmesini ister. 

Mürebbiyelik yaptığı kişilere elinden geldiğince yakın olmaya, onların 

sorunlarıyla ilgilenmeye çalışır. Özellikle Seniha’ya ailesinden bile yakın, kızla 

onlardan daha ilgilidir; ama farklı kültürdendir. Kumara, mücevhere, debdebeye, 

zenginliğe düşkündür. Avrupa hayranı olan Seniha’yı Avrupa’ya ait anlattıklarıyla 

etkiler. 

Kumara ve ihtişama düşkünlüğü olumsuz yönüdür. 
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III. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Belkıs Hanım 

Seniha’nın arkadaşlarındandır. Zengin, ihtiyar bir mebusla evleneli üç ay 

olmuştur. Evde can sıkıntısı çeken; davetlerle, arkadaşlarıyla birlikte olarak bu 

sıkıntıyı atmaya çalışan bir kadındır. 

Romanda fizikî açıdan Seniha’yla karşılaştırıldığı satırlar vardır: 

“Belkıs Hanım da endamı pek mütenasip kadınlardandı. Fakat 

Seniha’nın yanında adeta kısa ve tıknaz görünüyordu. Hareketleri ahenksiz, 

yürüyüşü ağırdı.” (s.64) 

Seniha mekân değişikli ği için Büyükada’ya gittiğinde, yanında kaldığı halası 

Necibe Hanımefendi, ona moral vermeleri için arkadaşlarını, Cemil aracılığıyla 

çağırttığı zaman Belkıs Hanım da gelir. 

Evlili ğinde sadık değildir. Bunu Ada’da Seniha’nın kardeşi Cemil’le olan 

münasebetlerinden anlayabiliriz: 

“Cemil, bir kolu genç kadının beline sarılmış, diğer kolu ayaklarına 

dolanmış bir haldeydi; ikide bir başını arka tarafından Belkıs Hanımın 

ensesine doğru uzatıyor ve oraya üst üste hafif hafif öpücükler 

konduruyordu.” (s.65) 

Hafif meşrep bir kadındır. Cemil’le yetinmeyip Faik Beye de kancasını 

takmaya çalışır; ama Seniha engeller. 

Seniha’nın annesi Sekine Hanım onunla ilgili edindiği bilgiler neticesinde, 

kızının arkadaşlığını onaylamaz. Görüşünü, babası Naim Efendiyle paylaşır. Edindiği 

bilgilere göre Belkıs Hanım: 

“Belkıs, mebusun karısı Belkıs Hanım… Nişantaşı’nda kiminle 

görüştüysem, bana, Seniha’nın bu kadınla düşüp kalkmasına hayret ettiğini 

söyledi. Meğer yapmadığı yokmuş. Diyorlar ki nerede ise büyük bir rezaletle 

kocasından boşanacakmış. Evine girip çıktığı saatler bile belli değilmiş. 

Adamcağız ağzını açıp bir şey söyleyecek olsa; ‘A, ne yapayım, ruhumu 

besliyorum. Đnsan yalnız vücuduyla yaşamaz ya!’ diyormuş.” (s.91) 
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Meraklı ve kıskançtır. Nispetçidir. Bu özelliklerini Seniha’ya karşı 

tavırlarından anlarız. 

Avrupa delisi Seniha’ya, eşiyle Paris’e gitme mecburiyetlerini telâşla, 

ballandırarak, nispet edercesine anlatır: 

“Bize, hele bana, kahır yüzünden lütuf oldu. Biliyorsun ya, Mebusanı 

kapattılar. Birkaç güne kadar zannederim Kâmil Paşa sadarete geçecekmiş. 

Bey ‘o zaman halimiz yaman olacak!’ diyor. Ortalık da o kadar karışıkmış 

ki… Daha ziyade karışacakmış. Đster istemez harp olacak diyorlar. Kocam 

düşündü, taşındı; kapağı Avrupa’ya atmaktan başka çare bulamadı. Hem de 

bana ne vakitten beri vaadi vardı, biliyorsun. Fakat o kadar hazırlıksız ki… 

Düşün adamakıllı bir (s.129) akşam kıyafetim bile yok. Đncecik bir seyahat 

mantosuyla bir ‘vualet’ ve bir ‘tok’la yola çıkıyorum. Bey, ‘orada istediğin 

kadar alırsın, yaptırırsın’, diyor; tabiî böyle yapmak daha iyi…” (s.130). 

Belkıs Hanım, Seniha’yı imrendirmeyi başarmıştır. “Bayağı ve bön” olsa da 

“talihli ve mesut”tur. Bunun sebebi “zengin kocası”nın oluşudur. “Vücudu 

hamhalat, tavırları adi, giyinişi kaba” dır. Đşte Belkıs Hanımı kıskanan Seniha’nın 

düşünceleri bunlardır. (s.130) 

Belkıs Hanım Đstanbul’a döndüğünde yine Seniha’yla uğraşmaktan 

vazgeçmez. Seniha’dan birkaç ay evvel dönmüştür ve onun yaşantısına ait bilgi 

vermekten zevk duymuştur: 

“Vakıa, Seniha’dan birkaç ay evvel Đstanbul’a dönen Belkıs Hanım, 

Seniha ile Faik Bey arasındaki münasebetin asıl Paris’te ciddi ve ateşli bir 

devreye girdiğini söylemişti. Faik Bey, hemen her akşam ta Brüksel’den 

Paris’e onu görmeye gelirmiş; birlikte yapmadıkları sefahat kalmamış; bir 

gece yarısı, Belkıs Hanım kocasıyle beraber tiyatrodan çıkıp bir kahveye 

yemek yemeye girmişler; bir de ne görsünler! Seniha yanında Faik Bey, kadın 

erkek bir alay serseri refakatinde sarhoş olmuşlar, çalgıcıları ortalarına 

almışlar, avazları çıktığı kadar hep bir ağızdan şarkı söylüyorlar. Belkıs 

Hanım, yerin dibine geçiyormuş, kocasına demiş ki: ‘Aman, buradan 

savuşalım!’”. (s.168) 
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Zamanla Belkıs hanım tombullaşmış erkeklere karşı iradesi iyice azalmıştır. 

Veda için gelen Hakkı Celis’e karşı tavırları bunu açıkça kanıtlar niteliktedir. 

Faik Beyi paylaşamadığı Seniha’ya karşı da yumuşamış; kinini, garazını 

boşaltmıştır. 

Yine de Seniha’nın bu mebusla nikâhlanacağı haberine şaşırır, bozulur. 

Evlenme işi kalınca da içindekilerini kusar: 

“Bey söylüyor, bu adamın âdeti böyleymiş. Her rast geldiği kıza izdivaç 

vâadeder, bir müddet eğlenir, sonra vazgeçer, bırakır, gidermiş. Berlin’de böyle 

kaç Alman ailesi, Viyana’da kaç Avusturyalı kız bu zengin nişanlının yolunu 

bekliyormuş. Bu, Đstanbul’da ilk macerası olduğu için bize hayret veriyor, 

vakıa, (….) Mebusu Necip Beyin oynadığı oyunların bu en cüretlisidir. Bakalım, 

bu sefer işin içinden nasıl sıyrılacak!” (s.212) 

Belkıs Hanım, arkadaş gibi görünse de Seniha’nın dostu değildir. Đçin için 

onu kıskanmakta, kendisinden ileride, mutlu olmasını istememektedir. Hatalarını 

gördükçe mutlaka deşmekte, yıkıcı eleştirileriyle yaymaktadır. 

Özel yaşamında da vefasız, ikiyüzlü, oynak, hoppadır. Karakteri 

oturmamıştır. 

Nuriye ve Neyyire Hanımlar 

Seniha’nın arkadaşlarıdır. Şiiri çok sever, müziğe tercih ederler. Özellikle 

Hakkı Celis okuyunca, daha bir mest olurlar. Kendileri de şiir okurlar. Neyyire 

Hanımın Celal Sahir Beyden okuduklarını örnek verebiliriz:  

“-Saçlarım, saçlarımla eğlenme! 

Bırak onları nasıl perişansa 

Öyle kalsın ve ihtizaz-ı mesâ…” (s.37) 

Hakkı Celis’in Seniha’ya karşı hislerinin farkındadırlar. Onu hassas bulurlar. 

Fingirdektirler. Faik Bey de ilgi alanlarındadır. Onlara göre: 

Hakkı Celis “hassas, duygulu”, Faik Bey ise “tuhaf ve şakacı”dır. (s.38) 
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Seniha’nın moral bulması için Büyükada’ya davet edildiklerinde çok 

sevinirler. “Bu iki hayali ve edebî genç kız için Büyükada âdeta bir arz-ı mev’ut” tur. 

(s.61) 

Meraklı, yapmacıktırlar. 

Şiirin onları nasıl etkilediğini şu satırlardan kavrarız: 

“Bu iki genç kız üzerinde şiirin tesiri adeta şehvet uyandırıcıydı. Bazen bir 

mısrada ateşli bir dudağın temasını duyarlardı.” (s.63) 

Şiir adamı olan Hakkı Celis’i de hâkimiyetleri altına almak isterler ve 

Seniha’dan kıskanırlar: 

“Nuriye, ani bir heyecanla genç adamın kolundan tuttu ve şiddetle kendisine 

doğru çekerek ağzını kulağına yaklaştırdı: 

‘Yeşil gözleri sevmeyiniz. Sizi anlayan siyahlardır,’ dedi. 

Kendininkiler kömür gibi simsiyahtılar. 

Hakkı Celis neye uğradığını bilemedi. Đlk defadır ki bir kadın eli onu bu 

kadar şiddetle kendine doğru çekiyordu. Bütün vücudu kuvvetli bir rüzgâr hamlesine 

maruz kalmış bir şal gibi titredi. Genç kızlar, genç şairin sallandığını hissetmişler 

gibi biri bir koluna, öbürü öbür koluna girdi, her ikisi de iki tarafından kuvvetle 

bastırıyordu. Hakkı Celis, bu iki vücut arasında adeta kendini bir kıskaç içinde 

hissetti. Yürümesini ve sözünü şaşırdı. Fakat onlar konuşuyorlar ve kendini 

sürüklüyorlardı: 

‘Ah, ne sevdavi bir gece ne sevdavi bir gece!’…” (s.63) 

Yalnız biraya düşkündürler. Onlarla tesadüfen bir araya gelen Cemil’in, pek 

edebî olmayan, his ve hayalden uzak arkadaşlığından zevk almazlar. 

Özellikle Nuriye, Hakkı Celis’i etkilemek için uğraşır. Oysa Hakkı Celis’in 

aklı Seniha’dadır. (s.69, 70). Bu aşkla ilgili yorum yapma ihtiyacını duyan Nuriye 

Hanımın tavsiyeleri şöyledir: 

“Değer mi?.. Yazık değil mi ki sizin ilk aşkınız Fikret’in Nef’î için 

dediği gibi böyle, ‘çorak yere akıp gitsin!’ O sizi asla anlayamaz; asla!.. Siz, 
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sevgiyi destanlarda, çoban muaşakası masallarında Romeo ve Juliette’te 

olduğu gibi anlıyorsunuz. O ise, Đngilizlerin flört dedikleri muaşaka tarzından 

başkasını bilmiyor. Flört muaşeret adabı icabatından bir şeydir, halbuki aşk, 

sizin ve benim bildiğim aşk öyle mi? Bu bir vahşi kuştur ki, bir salonda, bir 

eğlence ve bir süs gibi dizden dize, omuzdan omuza dolaşması şöyle dursun, 

gagasının dokunduğu (s.70) yerde kanamadık et, parçalanmadık kumaş; 

kanadının havasında devrilmedik eşya, kırılmadık saksı kalmaz. O kadar 

vahşi, serkeş ve haşindir. Düşününüz. Seniha tarzında, Belkıs tarzında 

kadınlar için böyle bir kuşu eteklerine bağlayıp dolaşmak ne kadar kaba, ne 

kadar zarafete aykırı bir şeydir!.. Zira bu haddizatında salona sığmayan bir 

mahluktur, yuvası yalçın kayalar üstünde veyahut çöllerin içindedir!” (s.71) 

Yorumlarıyla Hakkı Celis’e çok güzel görünen Nuriye Hanım devam eder: 

“Hakkı Bey, siz, Seniha’ya gülünç görünüyorsunuz. Zira, başınızın 

üstünde bu kuşu taşıyorsunuz. Siz bu kuşu gayet beceriksiz bir tarzda ve pek 

büyük bir ıstırapla taşıyorsunuz. Đkide bir tepenize gagasını indirdikçe, 

yüzünüze bin türlü garip işmizazlar geliyor, gözlerinizi tuhaf tuhaf açıp 

kapıyorsunuz.” (s.71) 

Seniha, Faik Beyi elinde tutmaya çalışırken, kızlar onu etkilemek için 

şekilden şekle girerler. 

Seniha’nın annesi Sekine Hanım da onların çok “sinsi”, çok “içlerinden 

iğneli” olduklarını düşünmektedir. (s.91) 

Hakkı Celis’in Nuriye ve Neyyire hanımların hayat ve his işlerindeki 

halleriyle ilgili görüşleri şöyle aktarılır: 

“Hakkı Celis, Nuriye Hanımla Neyyire Hanım kendisine (s.99) şiirden 

bahsettikleri zaman bu iki kızı, hayat ve his işlerinde fevkalade görgüsüz ve 

yavan buluyordu.” (s.100) 

Seniha’yı kıskanır, kuyusunu kazarlar. Avrupa’ya gidişinde, olayın olumsuz 

yönlerini görürler: 
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“Seniha, Madam Kraft gibi bir kadınının elinde, oralarda ne olacak? 

Mutlaka fuhşa düşecek. Zaten son zamanlarda bir fahişeden ne farkı 

kalmıştı? O ne giyiniş, o ne sürme çekiş! Nasıl gülüş, nasıl yürüyüştü?” 

(s.140) 

Seniha’yla ilgili her şeyden haberleri vardır. Bildiklerini Hakkı Celis’e 

iletirler. Uğraştıkları Seniha döndükten sonra da, Hakkı Celis’e, Seniha’nın 

hayatındaki yeni kişiden, Seniha’yı kötüleyerek, hatta bir fahişe yerine koyarak 

bahsederler. Seniha’ya eskisi kadar sık gidememekte, ancak hakkında hiçbir şeyi de 

kaçırmamaktadırlar. 

Askere giden Hakkı Celis’i değişmiş bulurlar. Şiir ve şair konusundaki 

fikirlerinin değişmesinden hoşlanmamışlardır. Bu fikirleri değiştirmeye çalışırlar; 

ama başaramayınca onun uzaklaşmasını isterler: 

“Kendilerini bildikleri günden beri, şiirle şairlerden başka bir şeyle 

meşgul olmayan genç kızlar, Hakkı Celis’in bu yeni şiir ve şair tarifini 

anlayamıyorlardı; vücudu gibi ruhunun da sertleşip kabalaştığına 

hükmettiler ve bir an evvel kalkıp gitsin diye beklediler.” (s.193) 

Hakkı Celis’in de onlarla ilgili öğrendiği bir şey vardır: 

“Nuriye ve Neyyire Hanımlar gibilerin iğreti ruhlarında tecelli eden 

bir nevi zoraki içliliğin ne gülünç sevaikten çıktığını öğrenmişti.” (s.205) 

Seniha’nın evliliği kalınca yine harekete geçip yorum yapmaktan, “hayali 

romanlar” (s.212) üretmekten geri kalmazlar. 

“Bu adam ne mebus, ne de zengindi. Kendine mebus ve 

zengin süsü veren acayip ve esrarengiz bir serseriydi. Belki de 

‘Arsen Lüpen’ tarzında zarif ve kibar bir hırsızdı. Seniha’nın 

evindeki tantana ve alayişi gördü, mühimce bir şey çalabilirim 

sandı, bir yolunu buldu, sokuldu; baktı, tetkik etti; sonra anladı ki, 

çalmak zahmetine değer bir şey yok, başını aldı; çıktı gitti….” (s, 

212) 
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Nuriye ve Neyyire Hanımlar da Belkıs Hanım gibi Seniha’nın sözde 

arkadaşlarıdır. Hayatlarında şiir, şairler önemli yer tutar. Bir de dedikodular… 

Hoppa ve sinsidirler. 

Hakkı Celis ve Faik Beyi etkileyip, Seniha’yı alt etmeye çalışırlar. Onları hep 

Seniha’yla ilgili dedikoduların içinde buluruz. Kıskançlık ve kötüleme de bariz 

özelliklerindendir. Romandaki başlıca görevleri budur. 

Necibe Hanımefendi 

Servet Beyin kardeşi, Seniha’nın halasıdır. Seniha, sinir buhranından sonra, 

yer ve hava değişikli ği için, mürebbiyesi Madam Kronski’yle halasına gitmiştir. 

“Servet Bey’in hemşiresi, zevcinin vefatından beri aşağı yukarı beş 

senedir, yaz kış hep Büyükada’da oturur. Köşkü, Hristos’ta tamamıyle 

çamlar içinde, gölgeli ve asude bir köşededir. Şehre nadiren iner, akraba ve 

taallukatıyle hiç görüşmez ve karşıdan bütün zevkini tek başına kalmakta 

bulan bir hanım gibi görünür. Halbuki hayatı, için için gayet karışık ve gayet 

gürültülüdür; merhum zevci gibi delikanlılara, taze kadınlara, içkiye ve saza, 

yaşla hiç sönmeyen bir düşkünlüğü vardır. Yaz ve kış, gece ve gündüz 

eğlencesiz geçen zamanı nadirdir. Ya kendisi günlerce gider, ya ona günlerce 

gelinir. 

Boş zamanlarında ise birtakım izdivaç işleriyle, muaşaka (s. 59) 

entrikalarıyle meşguldür. Derler ki, Necibe Hanımefendi bu işlerle kendine 

maddi menfaatler temin ediyor. Lakin bu bir iftiradır. Necibe Hanımefendinin 

birçok gence kız bulduğu ve birçok dul kadınlara koca aradığı, pek çok 

sevdalıları çatısının altında barındırdığı doğrudur. Fakat, uzaktan ciddi gibi 

görünen bu işler, onun için bir eğlence ve bir zevkten ibarettir. Nitekim bu 

kadın, bir haftadan beri, biraderinin kızına belki ellinci defa olarak, yarı 

şaka, yarı ciddi: 

‘Kız, gönlünü avutmaya bak; kız, gönlünü besle!’ deyip duruyordu.” 

(s. 60) 

Seniha’nın halasıyla ilgili düşünceleri şu satırlarla aktarılır: 
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“Seniha, halasını çok sevmekle beraber, onu pek bayağı bulurdu. Ne 

giyinişi, ne yaşayışı, ne söz söyleyişi, onun zevklerine göre değildi. Necibe 

Hanım, yüzünün yüzlerce derin çizgisine rağmen hâlâ düzgün yürüyor, 

gözlerine sürme çekiyor ve saçlarını açık sarıya boyuyordu. Kıyafeti 

yüzünden daha az şatafatsız değildi; türlü renkte ipekler içinde tıpkı ‘egzotik’ 

rollere çıkmış bir opera aktrisine benziyordu.” (s. 60) 

Seniha halasını benimseyemez. Halası da bunun farkındadır. Yine de onu 

eğlendirmek, canlandırmak ister ve Seniha’nın kardeşi Cemil’den Seniha’nın 

arkadaşlarını getirmesini ister. Kendisi de her türlü eğlenceye düşkündür. 

Gelenleri gözler, yorumlar yapar. Hakkı Celis’i “hüzünlü, dilsiz, çekilmez” 

bulur. Faik Beyin ise “çekirdekten yetişme, her bir azasıyla bir kadın idare eden” bir 

cins olduğu görüşündedir. (s. 68) 

O bile Faik Bey’in dikkatini çekmeye, onu etkilemeye çalışır. 

Seniha ile Faik Bey arasındaki ilişkinin sırrını ilk keşfedenlerden biri Necibe 

Hanımefendidir. Onları gözler. 

Yaşına rağmen neşeli, hayat dolu, içi kaynayan, süslü bir hanımdır. 

Etrafındakilerin, özellikle Seniha’nın da cıvıl cıvıl, kıpır kıpır olmasını ister. 

Cenan Kalfa 

Naim Efendinin eşinin zamanından beri hizmetlerinde bulunan, kısmen 

Seniha’ya dadılık etmiş, yaşlı, emektar bir kadındır. 

Naim Efendi’nin üstüne titrer. Seniha saygısızlığıyla, Naim Efendinin 

rahatsızlanıp, hıçkırığa yakalanmasına sebep olunca, iyileşmesi için elinden geleni 

yapar: 

“Biraz sonra kalfa hanım da geldi; bu hıçkırığı dindirmek için ne 

kadar usul varsa hepsini birer birer Naim Efendiye tatbike başladı. Kâh 

tavana baktırarak, kâh nefes aldırmayarak su içirdi; odanın içinde 

heyecanını tahrik edecek, hayretini celbedecek şeyleri yaptı, sözler söyledi, 

sırtını, göğsünü oğuşturdu. Midesinin üstüne sıcak bezler koydu.” (s. 124) 
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Cenan Kalfa, Naim Efendinin sessizliğe, huzura, rahata ihtiyacı olduğunu 

bilip, ona göre davranır. Daima onun emrine amadedir. 

Naim Efendinin yalnızlığını paylaşır. 

Naim Efendinin maddî durumu kötüleştiğinde de değişik çözüm yolları 

bularak ona hizmet etmeye çalışır. 

Batıl inançları, korkuları vardır: 

“Odaların bazılarında kuşlar yuva yapmıştı; bazılarında ise - Cenan 

Kalfanın iddiasına göre - periler ve cinler oturuyordu. Đhtiyar kadın: (s. 210) 

‘Vallahi, geceleri adeta bizim gibi konuşuyorlar, gülüşüyorlar, şarkı 

söylüyorlar, tepinip oynuyorlar. Bazı da bir kavga, bir dövüştür, gidiyor,’ 

diyordu. 

Perilerle cinlere yuva olan bu odaların kapıları hiç açılmazdı ve 

karanlık basar basmaz Cenan Kalfayı öldürseler önlerinden geçmezdi.” (s. 

211) 

Cenan Kalfa sadıktır, güvenilirdir. Naim Efendi konağında, Naim Efendi için 

gerçekten çırpınan, onu yalnız bırakmayan tek kişidir. 

Madam Kraft  

Seniha’ya kendisiyle Viyana’ya gelmesini öneren, onun Avrupa özlemini 

giderecek olan kişidir. Pangaltı’da oturmaktadır. 

“Bu, geçkin ve dul bir Avusturyalı kadındı; Madam Kronski onu, 

Naim Efendi konağına akrabalarından biri olarak tanıtmıştı. Pek rint, hoş, 

cana yakın, neşeli bir kadın olmaktan başka dikkati çekici hiçbir hali yoktu. 

Evi, belki birtakım gizli kapaklı toplanışlara müsaitti; fakat nasıl? Ne 

dereceye kadar? Kimlere? Bunu anlamak kabil değildi. Madam Kronski, 

Madam Kraft’ın pek çok ağzını aradı; lakin işittiği şeyler merakını 

fazlalaştırmaktan ziyade bir şeye yaramadı. Bu kadın mütemadiyen Seniha 

bahsini kapatıyor, sözlerini birtakım havai bahisler üzerine çeviriyor ve 

mesela pek yakında Trieste’ye gideceğini, aradan Viyana’ya geçeceğini 

söylüyordu. (s. 133) 
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Seniha’nın    hayallerindeki    yere    adım    atmasını    sağlayan,    ailesinin 

yapamadığını yapmasına yardım eden kişidir. 
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DEKORAT ĐF KONUMDAK Đ KADINLAR  

Kadınlar  

Genel olarak kadınlar erkeklere düşkün, hoppa, kumar meraklısı, taşkın 

davranışlı kişilerdir. Erkeklerle ilgili beklentileriyle, peşinde oldukları erkekler 

farklıdır. Tutarsızdırlar: 

“Bazı erkekler şu veya bu tarzda kadınlardan, bazı kadınlar şu veya 

bu biçimde erkeklerden hoşlandıklarını söylerler: ‘Benim tipim şudur, 

benim idealim budur’ derler, halbuki, günün birinde söylediklerinin (s. 

79)büsbütün zıddını severler, aradıklarının büsbütün aksi bir insan 

arkasından koşarlar.” (s. 80) 

Yırtıcı özelliği olan hayvanlara benzetilirler. Şehvet düşkünüdürler: 

“Her kadında, yırtıcı bir avcı hayvanattan bir şey vardır. Kuşu 

yakalayan kedide nasıl nihayetsiz bir hazzın raşeleri ve dişlerini bir 

ceylanın etine geçiren aslanda ne kadar derin bir şehvetin emareleri 

görülürse, kadınlar da lâlettayin herhangi bir erkeği kendilerine ram 

etmekte o kadar büyük bir haz ve neşat duyarlar. Bu cins sevmenin ve 

sevilmenin sırrı, yalnız bundan ibaret değildir.” (s. 80) 

Fenadırlar. Meraklı ve dedikoducudurlar. Eğlenceye düşkündürler. Hassas ve 

duygulu görünenler de vardır. Dejenere olmuş; zevk, eğlence, şehvet delisi kişilerdir. 

Tepebaşı’ndaki Bardaki Kadınlar  

Süslü, boyalıdırlar. Onları aşkta yıkıma uğrayan Faik Beyin, Hakkı Celis’e, 

bardaki kadınlardan hareketle, tüm kadınları kapsayan, içini döktüğü cümlelerden 

tanırız: 

“Bakınız, şunlara bakınız; sarışın, siyah ve beyaz yılanlar ki, 

etrafımızda, kıvrana kıvrana kımıldanıyorlar. 

Zanneder misin ki, bunlar hakikaten bizden, bizim cinsimizden 

olsunlar? Hayır... Bunlar insanlarla hayvanların haricinde, başka bir 

cinsten acayip ve korkunç birtakım mahlukattır. Bizim gibi söz söylerler, 

tebessüm ederler ve ağlarlar, bizi anlar gibi bakan gözleri vardır. Fakat 
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asla, asla bizden değildirler; ne damarlarında işleyen kanların, ne 

göğüslerinin altında çarpan kalbin bizim kanımız ve bizim kalbimizle 

münasebeti vardır. Erkeklerin en büyük hatası ve felaketlerinin başlıca 

sebebi onları da kendilerinden telakki etmeleridir. Onlara beşeriyetin nısfı 

demişiz; onların kucağında ana diye yatmışız, onları karı diye evimize 

almışız; onlara sevgili diye kollarımızı açmışız, işte, o zamandan beridir ki, 

ne vücudumuzda rahat, ne evimizde sükûn, ne kollarımızda kuvvet kalmış. 

Haberimiz olmaksızın bize sokuluvermişler, zehirlerini gizli bir tarafımızdan 

şah (s. 199) damarlarımıza akıtıvermişler.” s. (200) 

Burda danseden kadınları gözleyen Hakkı Celis’in yorumları da bizi fikir 

sahibi yapar: 

“Ne acayip âlem! Burada, herkes kendini eğleniyor zannediyor; 

fakat, hepsi de can sıkıntısından ne yapacağını şaşırmış, tepinen, bağıran ve 

bir an evvel sızıp uyumak için sarhoş olan birtakım biçarelerdir. Zavallı 

insanlar kendi (s. 202) kendilerini nasıl aldatıyorlar! Ve bir hayaliham 

peşinde ne çok para, ne çok vakit, ne çok sıhhat sarf ediyorlar.” (s. 203) 

Nefise Hanımefendi 

Naim Efendinin eşidir. Öleli beş sene olmuştur. Yaşarken eşi Naim Efendinin 

rahatını, huzurunu korur. Evinde “hakim ve amir” (s. 23) kalır. Kızına, damadına ve 

torunlarına eve ait işlerde pek söz düşürmez. 

Otoriter, kuralcıdır. Taviz vermez. Bu mücadelenin sıkıntısından öldüğü 

belirtilir:  

“Gerek yalının, gerek konağın umumi nizamı bu iradeli ev kadınının 

elinde idi. Naim Efendinin haremi Nefise Hanımefendinin bu nizamı eski 

usul ile töreler arasında muhafaza ve idare etmek için dışarıda bir ihtiyar 

uşaktan, içeride geçkin bir kalfadan başka icrai vasıtası olmadığı halde, 

evin her şeyi yine yolunda giderdi; zira, her yeni gelen hizmetçiye birkaç 

gün içinde istediği terbiyeyi vermek, bu kadına has fevkaladeliklerdendi. 

Vakıa fazla döverdi, fazla azarlardı; bunun içindir ki son zamanlarda yeni 
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hizmetçi bulmak hususunda epeyce müşkülat çeker oldulardı. Biçare Nefise 

Hanımefendi, denilebilir ki, biraz da bu kahır yüzünden öldü.” (s. 24) 

Necip Beyin Haremi, Hemşiresi ve Annesi 

Naim Efendinin müşteri aranan konağına bakmaya gelmişlerdir. Çok süslü, 

zengin kişilerdir. Gözlerinde insanlara ve eşyaya karşı küçümser bir bakış vardır. 

Konakla ilgili gözlemleri olumsuzdur. Bunu kadınların şu cümlelerinden 

anlayabiliriz: 

“Aman burası ne bakımsız, ne pis!” (s. 178) 

“Ne soğuk, ne kasvetli ev!” (s. 178) 

Ürkek, korkak, hayalcidirler. Ölüye benzettikleri Naim Efendi onları 

“terbiyesiz ve izansız” (s. 179) bulur. 

Görgüsüz, saygısız, kendini beğenmiş tiplerdir. 

Hizmetçiler 

Naim Efendi konağının işleriyle ilgilenen iki bayandır. Birinin adı Marika’dır. 

Seniha’nın azarları onları boğar, ağlatır. Seniha Avrupa’ya gidince de hâlleri 

“yorgun hayalet”e (s. 143) benzetilir. Seniha’nın tavırlarından hisselerine düşeni 

alan kişilerdir. 

Nefise Hanımefendinin Hizmetçileri 

Nefise Hanımefendinin istediği şekilde terbiye etmek için uğraştığı; bunun 

için de onun tarafından çok dövülen, azarlanan kişilerdir. 

Şekibe Hanım 

Pangaltı’da oturur. Askerden çıkan oğlu, Şehremanetinde büyük bir 

memuriyete geçmiştir. (s. 45) 

Selma Hanımefendiye Seniha’nın kiminle, nerede, ne yaptığına ilişkin 

gözlemlerini aktaran, dedikoducu bir insandır. Meraklı, olanı biteni yetiştirmeyi âdet 

edinmiş bir kadındır. 
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Ragıp Efendinin Karısı 

Naim Efendi konakta yalnız kalınca, kocasıyla gelip, yanında kalacak olan 

kişidir. 

Selma Hanımefendinin Kalfası 

Çenesi kısık, ihtiyar biridir. Selma Hanımefendiye hizmet etmekle görevlidir. 

Rum Kızı 

Seniha ve Faik Beyin buluştukları evden dolayı komşudur. Bu komşu kızı 

şakalarıyla Faik Beyin can sıkıntısını gidermesine yardımcı olur: 

“Seniha, onu bir gün buluştukları evin arka odalarından birinde, 

yarı beline kadar pencereden dışarıya sarkmış bir komşu Rum kızıyla 

şakalaşırken gördü.” (s. 102) 

Cemil’in Metresi  

Yaz kış Beyoğlu’nda oturan bir kadındır. Cemil onu çok sever. 

Memduha Hanım 

Düzenlenen bir eğlenceden dolayı, Seniha’nın da kendilerine katılması için, 

Naim Efendiden izin isteyen kişidir. 

Ferdiye Hanım 

Romanda adı geçen biridir. Onun evi, Madam Kraft’ın Seniha’yı birlikte 

Viyana’ya gitmek için ikna etmeye çalıştığı yerdir. 

Beyoğlulu Genç Kadın 

Frenktir.    Faik    Beyin    eski    tanıdıklarındandır.    Onu    paylaşamayan 

kadınlardandır. 

Beyoğlulu Madam  

Kumar oynanan bir ortamda; aşk ve kumar üzerine yaptığı nüktelerle, 

insanları etkilemeye çalışan, soğuk bir kadındır. 
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Büyük Valide 

Kuşak farklılığını anlatmada, örnek oluşturmak için, romanda bahsi geçen bir 

kadındır. 

Viyanalı Kadınlar  

Müzikle ilgilenen kadınlardır. 

Madam Kronski’nin Annesi  

Ondan çok inci gerdanlığından  bahsedilir. Madam Kronski  Seniha’yı 

gerdanlık konusunda bilgilendirmiştir: 

“Annesinin bir inci gerdanlığı vardı ki babası bir banka işinde iflas 

ettiği gün, tamam yüz bin liraya satılmıştı. Bütün Varşova’da bu incinin bir 

mislini daha bulmak kabil değildi.” (s. 40) 

Aktarılanlara göre vaktiyle zengin bir hayata sahip olmuştur. 

Terzi Madam 

Nuriye, Neyyire, Belkıs Hanımlar ve Seniha’nın elbiselerini diken kadındır. 

Konuşmalarında dedikodu malzemesi olacak sözler sarfeden bir kişidir. 
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I. DERECEDEK Đ KADINLAR 

Nigâr Hanım 

Eşref Paşanın haremidir. Bektaşi tekkesine getirilmek istenen kadındır. 

Gözleri berrak, çehresi şeffaftır. Güzeldir ve bunun da farkındadır. 

Tahsil ve terbiyesiyle babası Sacit Bey meşgul olmuştur. 

Eşi Eşref Paşa Madrid’e sefir olalı, iki çocuğu ile beraber annesinin yanında, 

Kanlıca’da, yalıda kalmaya başlamıştır. 

Ailesi tarafından reddedilen halasıyla, sadece Nigâr Hanım görüşmesini 

sürdürür. Onu halasına çeken kuvvet, yalnız akrabalıkları değildir. Halasının 

hayatındaki esrardan dolayı daima ona kayar. Halasının evin tepkisini çeken hayatına 

tutkundur. Okuduğu romanlardaki büyük aşk kahramanları ile halası arasında sıkı 

bağlar kurarak, hayret ve takdir eder. Halasının en doğal hareketlerinde bile 

olağanüstülük görür. Yani halasına hayrandır. 

Halası Ziba Hanımefendi, Bektaşi dergahına mensuptur. Oysa Nigâr Hanım, 

Bektaşilikle ilgili hiçbir şey bilmez. 

Dudaklarından tebessümü hiç eksilmeyen bir insandır. 

Halasını çok sever, onun hareketli hayatına özenir. Oysa o evli, çocukları 

olan, genç, tecrübesiz bir kadındır. 

Eşi olmayınca eşinin akrabalarından Macid Bey onunla ilgilenir; 

“edebiyata, aşka, havaya, hürriyete ve milletlerin hayatına dair” (s. 65) sohbet 

ederler. 

Acayip bulduğu Bektaşîlikle ilgili duyup, bildikleri şunlardan ibarettir: 

“Nigâr Hanım, öteden beri onları acayip görmeğe hazırlanmıştı. 

Babasının ölümüne kadar, bu evde Ziba Hanım vesilesile Bektaşilik ve 

Bektaşiler aleyhine neler söylenmemiş, neler hikâye edilmemişti! Bilhassa 

onlardan bahsolunurken kullandığı hususî bir tâbir vardı ki, Nigâr Hanım’ı 

daha küçük yaşında âdeta nefret ve haşyetle titretirdi: ‘Kızılbaşlar!’ Bu iki  
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kelime onun için ‘cadı’, ‘hortlak’ vesaire gibi kelimelerin ifade ettikleri 

cehennemi manalarla doluydu.” (s. 68) 

“Otuzuna yaklaşmış, oldukça zeki, münevver, iki çocuklu bir kadın” 

olmasına rağmen “Kızılbaş” (s. 68) tabirinden korkmaya, nefret edip ürpermeye 

devam eder. 

Bu tesirlerle, merak edip istese de, halasının çevresine giremez. Halasının 

son on senelik dervişlik macerasını anlayamaz, garip, âdi, değersiz, manasız, sönük 

bulur. Ama halasının, kendini feda ettiği tekkeyi de merak eder. Tabiatı cesaretsiz, 

azimsiz, kararsız olduğundan merakı niyete dönüşemez. 

Yine de Bektaşîlerle karşılaşma imkânını, halasının davetiyle bulur. 

Hazırlanma konusunda ağır ve tembel olan Nigâr, davete ancak akşam katılır. Âleme 

dalınmış, sarhoş olunmuştur. Ürkek kişili ği harekete geçse de, yumuşak kalbi 

halasını gücendirmek istemez. Toyluğunu da belli etmemek için, oradakilerle 

selâmlaşıp (s. 70) Bektaşi dünyasına adım atmış olur, gözlemler; tanımaya, anlamaya 

çalışır. 

En çok incelediği Nur Baba’dır. Đşte roman da kendisiyle Nur Baba 

arasındaki aşk ve “Zeyl” kısmıyla, bu aşkın Nigâr’ı tüketişini anlatmaktadır. 

Nur Baba Nigâr’ın düşündüğünden farklıdır: “Nigâr Hanım, bu çehreyi 

karakalemle çizilmiş bir havarî resmine, bilhassa genç bir ‘Saint Jean’a benzetti.” 

(s. 70) Cümle Nigâr’ın Nur Baba’nın yüzüyle ilgili gözlemlerini özetler. 

Đçkiden hoşlanmayan Nigâr, aralarına katılmasını öneren Nur Baba’nın 

sunduğu kadehi reddeder. Fakat bir yudum içip, sonra iade etmesi gereklidir. Bu bir 

merasim, bir kuraldır. 

Kural uygulanır. Nigâr da uyar. Ama bundan hoşnut değildir. Bektaşî 

olmayı güç bulduğunu belirtirken alaycıdır. Nur Baba onun bu hâlinin kibirli, 

gururlu, dünyaya bağlı bir insan olmasından kaynaklandığı kanaatindedir. (s. 73) 

Halası hareketlerine müdahale etmemiştir. Bunu, Nur Baba’ya da kavratır. 

Onları yalnız bırakmasından dolayı ürperir, halasına kin duyar. 

Bulunduğu ortamdan hoşnut değildir, uzaklaşmak ister. 
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Nur Baba ona meyletmekte, halası onu delice kıskanmaktadır. Nasib 

Hanıma göre durum böyledir. (s. 79) 

Taşkın hareketli Nur Baba şımartılmıştır. Ona hayran, yoluna ölebilecek 

kişilerin olması Nigâr’ı şaşırtır. Dedikodular da Nigâr’ı sıkar. 

Yavaş yavaş, Nur Baba’dan hoşlanmaya, ortama ayak uydurmaya başlar. 

Nigâr’ın Bektaşîler arasındaki ilk gecesi böyledir. 

Nigâr evlenişinin, iki ve beş yaşlarındaki çocuklarının dünyaya gelişinin, 

eşinin Madrid’e gidişinin nasıl gerçekleştiğini hatırlamamaktadır. Bunun sebebini 

Macid şu cümlelerle belirtir: 

“Demek ki çok dalgın yaşadın; gözlerin bağlı, kulakların tıkalı geçip 

gittin.” (s. 85) 

“Ben bilirim; senin ruhun tıpkı başını kanadının altına sokmuş, bir kuş 

gibidir. Harice karşı (s. 85) o kadar örtülü, o kadar saklı durursun ve hayat 

namına yalnız kendi kalbinin vuruşlarını dinlersin. Biraz açılsan biraz 

kımıldasan, biraz uçsan...” (s. 86) 

Bu sözlerin ardından Nigâr’ın hayat anlayışını şu satırlarda buluruz: 

“Sus, sus, Macid! Bilmiyorsun, yaşamak çok güç, tehlikeli bir sanat. Bu âdeta 

canbazlık gibi bir şey... Yüksekten bakmayı, terazi kullanmayı, ince bir tel üstünde 

yürümeyi, düşmekten korkmamayı öğrenmek; hülâsa birçok maharete, birçok da 

cesarete sahip olmak lâzım.” (s. 86) 

Buna bağlı olarak, Bektaşî meclisiyle ilgili görüşleri de, tek paragrafta 

özetlenebilir: 

Sadece yaşıyanları yakından görmek kâfi. Ben, hatta bu kadarla da 

kalmadım; türlü ihtirasların, renk renk çırağlar gibi yandığı bir muhitin 

havasını teneffüs ettim. Bu hava acı ve baş döndürücü bir kokuyla meşbuydu. 

Doğrusu odamın yarım karanlığını o sisli aydınlığa tercih ederim.” (s. 86) 

Macid’in Nigâr’la ilgili düşüncesini şu sözünden anlayabiliriz: 

“- Sen beyaz ve korkak bir pervanesin, Nigâr Abla!” (s. 86) 
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Nigâr, Bektaşî meclisinin canlılığı ve değişikli ğini Macid’e şu cümlelerle 

aktarır: 

“- Evet Macid, pek canlı ve pek hususî bir âlem. Vakıa bu herkesin 

bildiği bir sürü hayat unsurlarından mürekkep... Muhabbet gibi, kin ve haset 

gibi, musiki, içki, mehtapta terennüm gibi şeyler bu âlemin esaslarını teşkil 

ediyor. Fakat o ne hudutsuz muhabbet! O ne derin kin ve haset! O ne çok 

musiki, ne çok içki, ne çok terennüm, Macid! Bu âlemde her şeyin sonuna 

kadar gidiliyor. Musiki sabaha kadar devam ediyor, içki son damlasına kadar 

içiliyor, muhabbet ekseriya yıllarca sürüyor. Hülâsa; bu öyle bir sofra ki, 

insan onun başından ağız ağıza dolu ve taşkın kalkıyor; en tatlısından, en 

acısına kadar manevî gıdaların her türlüsünü tadıyor. 

Đnsan kendini - vakıa muvakkat bir zaman için - Asyaî bir emîr kadar 

her şeye kadir, her şeyi devirmeğe, ezmeğe, kırmağa, kadir sanıyor. Baştan 

başa azim, kuvvet ve ihtiras kesiliyor; o mertebe cuşu hurûş içinde kalıyor.” (s. 

87) 

Nigâr, bir gecelik Bektaşî deneyiminden çok etkilenmiştir. Yine gider ve 

gözlemlerini Macid’e aktarır. Tekrar gitmek istemezken, Nasib ve Celile onu tekkeye 

çekmeye çabalarlar. 

Nihayetinde Nasib’in çabaları, Ziba halasının uzaklaştırma çabasının aksi 

tesiri sonucu, tekkenin üyesi olmuştur. 

Nigâr’ı, onların âlemlerine katılan Mâcid’in hatıra defterindeki satırlardan, 

onun gözlemlerinden izleriz. Macid, tekkenin, Bektaşîliğin, Nigâr’ın üzerindeki 

etkilerini şöyle aktarır: 

“O zaten kaç zamandır bu dalgınlığı kendine âdet etti. Berrak 

gözlerinin eski ifadesi silindi. Eskiden, pek eskiden değil, birkaç ay evvel, 

benim için beyaz bir ruha lekesiz bir ayna olan şeffaf çehresini müz’iç bir 

muamma bulutu kapladı. O vakitten beri, doğrusu, bu kadının hiçbir 

hareketine mâna veremiyorum. Ezcümle bu akla gelmez maceraya atılış 

neden icap ediyor? Bektaşilik nerede, Nigâr nerede? Terbiyesi, zekâsı, iktisap 

ettiği malûmat, hayat tarzı, düşünüşü, giyinişi hep buna zıd değil mi? Acaba o 
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da mı halasını senelerden beri pençesi içinde sıkan o genç dervişe şikâr 

oldu? Buna da ihtimal veremiyorum. Beş senedir, işim gücüm hep bu kadını 

okumak, ezberlemek oldu; Nigâr rahatını seven, durgun ruhlu kadınlardan 

biridir. Vakıâ güzel olduğunu bilir; sevilmek hoşuna gider. Fakat sevmek! Bu 

aslâ onun işi değildir. Yegâne sevebileceği yine kendisidir. Onu kaç defa 

büyük bir ayna önünde, dalgın kendi endamını seyrederken gördüm.”(s. 102) 

Nigâr, ortama, ortamdaki insanlara iyice alışmış; onları benimsemiştir. 

Nigâr’la Macid’in Bektaşî olma merasimi, nasip alması yine Macid’in hatıra 

defterinden aktarılır. Nigâr, halası Ziba Hanımefendiyi taklit etmektedir. 

Nigâr’ın bu konuma gelmesinin, Macid’e göre, sebepleri şunlardır: 

“Belki biraz da kesesinin kuvvet ve ehemmiyetidir ki ona bu yekta 

mevkii verdi. Bektaşi dergâhlarında güzellik ve zenginlik, önünde her başın 

eğildiği iki büyük kudrettir. Nigâr bu iki kudreti nefsinde toplamış bulunuyor. 

Kimbilir, bu zafer gecesi ona kaça mal oldu!” (s. 118) 

Bektaşî merasimi, ayin, Nigâr’ın Macid’in beklemediği hareketler 

sergilemesi, Nur Baba’yla yakınlaşması ile Macid’in hatıra defterinden alınan bölüm 

şu satırlarla sona erer: 

“Nigar’ı. artık hiç görmiyeceğim...” (s. 126) 

Nasip aldığı geceden sonra Nigâr, Nur Baba dergâhına bir ayda iki kere 

daha gider. Fakat bunun dışında her yerde, her zaman Nur Baba’yı peşinde bulur. 

Ürkse, kızsa da bir şey yapamaz. 

Kendisini çağıran Nur Baba’ya yalnız gitmek istemediğinden, tekkeye 

mensup birkaç kadına uğrar; ama onları bulamaz. Hem Nur Baba’ya da kızgındır: 

“Nigâr Hanım, biraz da Nur Baba’ya kızdı; hangi sebebe, hangi 

hakka dayanarak kendisini yanına çağırmıştı. Bu adam, Ziba Hala gibi birkaç 

muvaffakiyetten sonra kendini kaybetmiş, nefsinde her kadına karşı bir temellük 

hakkı vehmeylemeğe başlamış bir hodbinden başka bir şey değildi. Nigâr 

Hanım, ona herkesin Ziba Hanımefendiye benzemediğini isbat edecekti.” (s. 

132) 
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Đçinden mücadele etse de dergâha gider. O gece orada kalır. Sonra Nur 

Baba’yla, bir elçi vasıtasıyla mektuplaşmaya başlarlar. Nur Baba’ya, kendisinden 

büyük şeyler beklememesini belirttiği satırları yazdıktan sonraki ruh hâlini şu 

satırlarda buluruz: 

“Zaten bu son birkaç aylık hayatında onun her hareketini ya bir hayal 

inkisarı, ya da bir korku veya bir nedamet takip eyliyordu. Benliğinin 

kökünde zaman zaman siyah bir yılan gibi kıvranan uğursuzlukla dolu bir 

hissikablelvuku vardı. Her an için kendini bir felâkete maruz sanıyordu. 

Fakat çok sürmüyor, ruhunun bütün bu karanlığı anî bir neş’e içinde eriyip 

gidiyordu.” (s. 137) 

Nur Baba, onu yine rahat bırakmaz. Nigâr, kendisine Nur Baba’nın 

rahatsızlandığı iletildiğinde şunları düşünür: 

“Nigâr Hanım ‘Meğer ben ne imişim? Ne büyük, ne tehlikeli bir 

kuvvetmişim!’ diye düşündü ve neticesiz kuru tahayyüllerle geçen ilk gençlik 

senelerine (s. 146)acıdı. Maamafih, büyük aşkların mevsimi onun için henüz 

geçmemişti. Böyle düşünerek ağır ağır odasına girdi ve ferdası günü tâ Nur 

Baba’nın yanına gidinceye kadar hulyasına hudut olmadı.” (s. 147) 

Ziyarete gittiğinde, Nur Baba’nın hastalanmasına sebep olduğu için, oradaki 

kişiler ve Nur Baba tarafından soğuk karşılanır. 

Baba yanarsa, Nigâr’ı da yakacaktır. Nigâr, kendisini Macid’den 

kıskandığını düşünür. Sevildiğini hissederek ağlar. Yazar bu ağlayışı şöyle yorumlar: 

“Nigâr Hanım gibi yumuşak tabiatlı kadınlar böyle ağlamaktan zevk 

alırlar. Onlar için erkeğin haklı ve haksız her türlü sitem, her türlü 

tahakkümü doyulmaz bir lûtuftur. Ruhları, erkeğin üflediği işkence ve ceza 

ateşinde beslenir, büyür. Onlarda ukubet hissi, cinsiyetlerinin tâ köküne 

sarılmış munis ve sevimli bir yılandır; bu yılanın arasıra başını kaldırıp 

mevcudiyetlerinde pek esaslı bir noktayı gıcıklaması onlar için derin ve kör 

bir ihtiyaçtır. Denilebilir ki bu kadınlar hissetmiyerek, bilmiyerek doğdukları 

günden beri daima mağlûp, daima mahçup kalblerinde Havva’nın ezelî 

günahını ve bu günahın ezelî nedametini taşırlar.” (s. 149) 
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Nur Baba, avını ağına düşürmeyi başarmıştır. Her şeyden, hayatından, 

talihinden, tabiatından, geçmiş ve geleceğinden şikâyetçi olan Nigâr’dan, Nur Baba 

kendisini muhabbete teslim etmesini ister. 

Sonunda Nur Baba ile Nigâr, bütün bir yaz birlikte olurlar. Kışın gelmesiyle, 

Nur Baba Üsküdar’daki kışlığına, Nigâr Hanım da eşinin Nişantaşı’ndaki konağına 

geçer. Konağa geçişten sonraki Nigâr, şu satırlarla tahlil edilir: 

“Nigâr Hanım; Nişantaşı’nda, zevcinin akraba ve taallûkatile çevrili, 

dar ve sıkıcı bir çember içinde gibidir. Her hareketini zımnî bir murakebeye, 

her sözünü sessiz bir tenkide ve her teşebbüsünü nereden çıktığı bilinmiyen 

bir mânaya maruz zannederdi. O izdivacının ilk gününden beri, gerek 

zevcinin ve gerek ona mensup olanların yanında bir an için olsun ne kalbinin 

istirahatini, ne vücudunun hürriyetini, hattâ, ne de irade-i cüz’iyesini 

bulabildi. Genç kadın, onlarla ve onların muhitinde, kendini büsbütün başka 

bir yerde kayıp, garip, menfi ve mahbus hissediyor.” (s. 155) 

Nur Baba ile Nigâr, münasebetlerini yine mektupla sürdürürler. Nur Baba 

sabırsızdır. Nigâr’sa yaza kadar sabretmesini önermektedir. Bunu önerse de, ikilem 

içindedir. Nur Baba’nın da kendisinin de sahip oldukları her şeyi feda ederek, 

birbirlerine koşmalarını arzu eder. Sonra bu tehlikeli düşüncelerden kaçarak, ailesine 

koşar. 

Nigâr’ın Macid hakkındaki düşünceleri de değişmiştir: 

“Bir zamanlar samimî ve mahrem mükâlemeleri ve dertaşina 

bakışlarile Nigâr Hanım’ın ruhuna saf, serin ve tatlı bir gıda döken bu genç 

adam onun için şimdi mücessem bir nedamet haline girdi.” (s. 160) 

Nur Baba, Nigâr’a rastlamak ümidiyle Beyoğlu’nda dolaşmakta; Nigâr da 

bu ümitle Beyoğlu’na inmektedir. 

Nihayet karşılaşırlar. Buluşma yerini tespit edip, bir araya gelirler. 

Buraya kadar, iki çocuğuyla, mazbut bir hayat yaşayan Nigâr’ın, Bektaşî 

tekkesindeki yükselişi anlatılmıştır. Nigâr’ın eşi uzaktadır. Hayatında renk, heyecan 

yoktur. Üstelik Nur Baba da çok ısrarcıdır. Avını nasıl yakalayacağını, nasıl kontrol 
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altına alacağını çok iyi bilmektedir. Sonuçta da temiz, kendi hâlinde bir hayat süren 

Nigâr da karşılaştığı renkli, sınırsız âlemde kendini kaybeder ve Nur Baba’ya teslim 

olur. 

Bundan sonra ele alınacak olan “Zeyl” bölümünde de, Nigâr’ın hayat tarzı 

nedeniyle vücudunun, zenginliğinin tükenişi, Nur Baba’nın gözünden düşüşü 

aktarılır. Nigâr ailesinden de vazgeçmiştir. Derviş Çinarî de olmasa, yapayalnız 

kalmıştır. 

Zamanla Nigâr’ın sesi ve vücudu bozulmuştur. Sebeplerini şu satırlarda 

buluruz: 

“Nigâr Hanım’a yaşlı bir kadın denemez, zira otuz yedisine henüz 

girmiştir. Fakat, beş altı seneden beri geçirdiği hayat, o yirmi dört saat süren 

dem âlemleri, o fasılasız muhabbet takasları ve Nur Baba’nın o yorucu aşkı 

kadıncağızı vaktinden evvel çökertmiş, âdeta tanınmaz bir hale sokmuştur ve 

sesi mutlaka senelerin tesirinden ziyade tâbi olduğu maişet şartlarının tesirile 

kısılmıştır. O kadar alkole, o kadar sigaraya, o kadar bağırıp çağırmaya, o 

kadar uykusuzluklara ne dayanır?” (s. 170) 

Nigâr itibardan düşmüştür; ama hâlâ itibarda olduğuna, hâlâ sevilip 

arandığına inanmaktadır. Tekkeyi benimsemiştir. Yıkılmaya yüz tutan virane yer, 

servetiyle konak haline gelmiştir. Her şey onundur; ancak bunları asla düşünmez. 

Güvendiği tek şey Nur Baba’nın muhabbetidir. 

Dergâha gireli altı yıl olmuştur. Bu süre içinde onu orada tutan şey, Nur 

Baba’nın ilgisidir. Her şeyi, eşini, çocuklarını, annesini terketmiş; Nur Baba’nın 

varlığında her şeyi unutmuş, kaybolmuştur. Ne annesinin kendisi yüzünden ölüşü, ne 

çocuklarından ayrı düşüşü onu sarsmıştır. Sanki hep orada var olmuş, orada 

yaşamıştır. Bazıları alkol sonucunda bu hastalıklı hâle düştüğünü düşünmektedir. Şu 

satırlar, bu görüşü bize aktarır: 

“Biçare kadının âkıbetini uzaktan tetkik edenler onun alkole 

düşkünlük neticesi olarak bir nevî hastalıklı hâle dûçar olduğunu 

söylüyorlar.” (s. 172) 
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Artık alkol onu etkilememektedir. Dostluğunu artırdığı Derviş Çinarî, ona 

birtakım haplar getirmektedir. Nigâr Hanım, artık bu hapların müptelâsı olmuştur. 

Nigâr Hanım iyice çökmüştür. Gözlerinde, alnında kırışıklıklar oluşmuştur. 

Bakımsızlaşmıştır.   Dudakları   büzülmüştür.   Can   sıkıntısını,   öldükten   sonra 

gömüleceğini düşündüğü mezarlıkla ilgilenerek atmaya başlamıştır. Ölen tekke 

mensuplarıyla, yaşadıklarını hatırlar; o hatıralarla avunur. Artık tek felsefesi vardır: 

“Sevmek, daima sevmek! Karşımızdakinden hiçbir şey beklemeksizin, daima 

kendimizden vermek, esef etmemek, pişman olmamak, sevmek, daima sevmek!” (s. 

178) Macid, onu oradan kurtarmak istese de, o yanaşmaz. 

“Sevmek, daima sevmek, hakaretlere, redlere, cevrü cefalara, taan ve 

düşnamlara, inkârlara ve istihzalara rağmen sevmek!” (s. 179) der. Yazar onu 

şöyle yorumlar: 

“Ah, gözleri birer kor gibi için için tüten kadın, sen mutlaka 

Hüseyin’in hemşiresi veya Hallacı Mansur’un eşisin! Kanının aktığı yerde 

güller bitiyor ve külünün savrulduğu havalarda amberler kokuyor. Sen bu 

kokular ve bu güllerle sermest olmuşsun. Ey ‘Bezm-i elest’in ezeli sarhoşu!”  

(s. 180) 

Nur Baba ile nikâhlanacak olan Süheylâ’nın, Nur Baba’yı sevmediğini, 

kızın   da   Nur   Baba’nın   geçici   bir   hevesi   olduğunu   düşündüğünden,   onu, 

kıskanmamıştır. Oysa nikâh onaylanmıştır. Bu karar onu sersemletmiştir. 

Nur Baba’nın hiçbir şey olmamış gibi, neden rahatsızlandığını sorması 

üzerine, unuttuğu eski tanıdıklarını hatırlar ve Nur Baba’yı tanımaz hale gelir: 

“Ziba Hanımefendi’nin yeğeni kendisine bu acayip suali soran adamın 

yüzüne hayretle baktı. Artık onu tanımıyordu. Kimdi bu adam? Kimdi bu adam? 

Nereden, nasıl ve niçin onun hayatına karışmıştı? Bu siyah sakal ve bu solgun beniz 

neye alâmetti? Bir an içinde arkasında bıraktığı bütün tanıdık çehreleri hatırladı. 

Bunlar zamanın ve mesafelerin uzunluğuna rağmen ona bu adamdan daha yakın 

görünüyorlardı.” (s. 185) Yazar, yine romanın içindedir ve Nigâr adına, geçmişteki 

kişilerden yardım istemektedir: 



60 

“Yetişin, yetişin, mazinin aziz çehreleri, Nigâr Hanım nihayetsiz bir 

çölde yolunu şaşırdı. Zavallı, senelerden beri yürüyor, yiyecek, içecek namına 

dağarcığında nesi varsı hepsini tüketti. Şimdi bir boş kuyunun başında 

çömelmiş bir ‘isfenks’le yüzyüzedir ve bu ‘isfenks’in gözleri o kuyudan daha 

boş, daha kurudur.” (s. 185) 

Nigâr, Nur Baba’yı bırakmak istememekte, yalnız kalmaktan korkmaktadır. 

Nur Baba’ya, ondan önceki ve onunla olduktan sonraki hâlini aktarır. Nur Baba, onu 

yetiştirmiştir; ancak bu hâlinin Nur Baba nazarında hiçbir kıymeti kalmamıştır. 

Nigâr içini dökerek, Nur Baba’yı bırakır. Nur Baba ve Süheylâ’nın izdivacı 

gerçekleştikten sonra içine kapanır, sadece Derviş Çinarî ile konuşur. Đhtiyaçlarını, 

Derviş Çinarî giderir. Aralarındaki münasebet şu satırlarla yansıtılır: 

“Vakıâ bu kadınla bu adam arasındaki dostluk iptidalarda müşterek 

bir iptilâ saikasile başlamıştı. Đkisi de haşhaşa ve afyona düşkündüler; fakat 

sonraları bu rabıta bir köpekle sahibi arasındaki muhabbet gibi sırf manevî 

bir alâka haline girdi. Derviş Çinarî, Nigâr Hanım ağzını açıp bir kelime 

söylemeden, genç kadının ne diyeceğini bilir ve genç kadın onun bu 

bakışından ne istediğini anlardı. Böylece Derviş Çinarî Nigâr Hanım’ın ne 

kadar ızdırap çektiğini bildi ve Nigâr Hanım Derviş Çinarî’nin kendi 

ızdırabına âşina olduğunu hissetti.” (s. 192) 

Çinarî, ona Macid’den mektup getirir. Macid onunla görüşmek için adresini 

vermiştir. Nigâr, oraya gider. Macid’i görünce kendini kaybeder. Çocuklarını sorar. 

Macid altı senelik facianın sonunda, eskiden tutkun olduğu Nigâr’a karşı merhamet 

duyar. 

Macid, yanında kalmasını ister. Nigâr’a kızından ve oğlundan bahseder. 

Nigâr’ın aklı yine tekkede, yine Nur Baba’dadır. Ondan izin alması gerektiğini 

düşünmektedir. Macid’in belirttiği yerde kalmak istemez, ama çocuklarıyla da 

beraber olmak arzusundadır. Çocuklarının gelecekleri zamanı, birkaç gün önceden 

haber vermesini ister. Kendisi de Nur Baba’yı ikna edecektir. 

Nur Baba’da, Osmanlı Đmparatorluğu’nun çözülmekte ve çökmekte olan, 

önemli bir din ve kültür kurumunun durumu, Nigâr Hanım, Nur Baba ve diğer 

kahramanların kişili ğinde yansıtılır. 
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II. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Ziba Hanımefendi 

Đstanbul’un eski ve namlı ailelerinden birine mensuptur. Babası, Abdülaziz 

devrinin saray ileri gelenlerinden Safa Efendidir. Safa Efendi hoşgörülü, kibar bir 

insandır. 

Ziba Hanımefendinin çocukluğundan genç kızlığına ve olgunluğuna kadar 

müzikle olan ilgisi; harekete, heyecana, renkli hayata tutkusu tümevarım metoduyla 

önümüze serilir. 

Müzikle, eğlenceyle tanışması küçük yaşlarında gerçekleşir: 

“Yalının arka tarafındaki harem dairesinde gürültüden pek 

hoşlanmayan annesile, güzel şeylerden istifade edecek bir çağda 

bulunmasına rağmen annesinden hiç ayrılmayan biraderi arasında uzaktan 

uzağa aksi gelen ahenk seslerini dinler ve bazı açık olarak işittiği şarkıları 

çatlak, körpe sesile, fakat pürüzsüz heceler ve mânalarını anlamaksızın tekrar 

eder dururdu. Bazan, Safa Efendi’nin pek neş’eli anlarında onun selâmlığa 

çıktığı, hanendeleri yakından dinlediği ve pederinin dizlerinde şehnişinin (s. 

54) büyük ve açık penceresinden koyun şenliğini seyrettiği de olurdu. Çocuk, 

bittabi bu gürültülerden ve bu kalabalıktan -müphem bir lezzet duymakla 

beraber- fazla bir şey anlamazdı ve maatteessüf anlayacak bir yaşa geldiği 

zaman da hanendeler susmuş, koy tenhalaşmış, şehnişinin geniş pencereleri 

kapanmış bulunuyordu.” (s. 55) 

Çünkü Abdülaziz devri bitmiş, babasının da hükmü geçmiştir. Fakat elâ 

gözlü, güzel Ziba, dikkatleri yine koya çekmeyi başarır. 

Sesi ve piyano çalışıyla, erkek yığınlarını yalıya çeker ve bu yığın Ziba’yı 

bulunduğu yerden koparıp, içine çeker. 

Otuz sene içinde, Đstanbul’da tanınmış bir kişi olmuştur. Ailesinin hayatını, 

namusunu, kendi gençliğini, güzelliğini, servetini, her şeyini feda etmiştir. 

Nuri Baba’ya rastlaması da bu dönemde olur. Tam olarak tükenmemiştir. 

Çamlıca’da, güzel bir köşkte yaşamını sürdürmektedir. Tekkelerde de münasebeti 
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vardır ve konumu mürşidlerin yanıbaşıdır. Ama en çok Nur Baba’dan etkilenmiştir. 

Malı mülküyle birlikte, kendi varlığını da onun ellerine bırakmıştır. Bu teslimiyeti şu 

satırlarla kavrarız: 

“Sen Nursun! Nur-u ilâhisin, Nur Baba, nur, nur! diyerek haykırdı ve 

sesinden daha hayret verici, daha çılgın bir hareketle parmaklarından 

yüzüklerini, kulaklarından küpelerini sıyırdı. Đnce bir zincirle boynuna asılı 

duran saatile altın örgülü para kesesini kopardı ve bunları avuç dolusu (s. 

56) murşidin kucağına attı. 

- Bu andan itibaren canım da, malım gibi, şu makama feda olsun! 

dedi, eğildi, derin bir hürmet ile niyaz etti.” (s. 57) 

Böylelikle başlayan münasebetleri on sene sürer. Nur Baba, aşkı, maddî 

zevkleri Ziba Hanımefendiden öğrenir. Ziba Hanımefendi, kendini ona adar. Onu 

kıskanır, onunla tartışmalara girer. 

Dergâhın en eski evlatlarından olan Ziba Hanımefendi, dergâhtan ayağını 

kesmiş, dergâha gitmek isteyenleri de engeller olmuştur. Evini bir dergâha çevirerek, 

Bektaşî dergâhını söndürmek istemektedir. 

Bunlar Nur Baba’nın düşünceleridir. Bir de dergâha girmek isteyen yeğeni 

Nigâr’a da engel olduğunu düşünmektedir. Bu bir iftiradır. 

Ziba Hanımefendi, kendisine hayran olan, özenen yeğenini evine davet 

ederek, onun Bektaşî dünyasına adım atmasında en önemli rolü oynar. 

Ziba Hanımefendi, Nigâr’ı Bektaşîlik konusunda aydınlatır. Uykusuzdur, 

uyuyakalır. Uyurkenki hâli Nigâr’ın gözlemleriyle aktarılır. Bu gözlemlerde Ziba 

Hanımefendinin yüzüne ait özellikler yansıtılır: 

“Karma karışık, rengârenk bir saç yığını altında koltuğa dayalı duran 

bu baş, birçok yorgunlukların izleriyle çizilmiş, bozulmuş, solmuş; tıpkı uzun 

müddet suda kalmış boyalı bir nikaba benziyordu. Gözlerinin etrafı çukurdu 

ve bulanık bir esmer hâle ile çevrili idi; burnunun yanlarından başlayıp 

çeneye doğru inen iki derin çizgi ağzının uçlarını aşağıya çekiyor ve bütün 

çehreye sevimsiz bir buruşukluk veriyordu.” (s. 63) 
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Nigâr Hanım, halasının Bektaşî tekkesindeki sonunu değersiz, manasız ve 

sönük bulur. Onun ihtişamını yere seren tekkenin merakıyla dolar. 

Ziba Hanımefendi, Nigâr’ı Nur Baba’ya yaklaştırarak, iftiranın intikamını 

almayı düşünür. On senelik ortamını yok edecektir. 

Dedikoducu Nasib Hanım, Nigâr’a halasını çekiştirir:  

“Dünyada bunun kadar hile ve yalanla yaşıyan bir kadın görmedim. 

O yalan için yalan söyler, hile için hile yapar. Dikkat et, her şeyi bir 

gösteriştir. O hep gösteriş için yaşar, gösteriş için sever. Ağlaması, gülmesi 

her şeyi bir gösteriştir. Bugün, seni buraya çağrışı. Baba ile bir odada yalnız 

bırakışı.... bütün bunlar, herkese karşı muhakkar yüksek ve civanmert 

görünmek için... Bugün, bu işler arasında bana da ayrıca yapacağını yaptı. 

Güya Rauf bu akşam burada bulunacaktı, beni çağırırken öyle dedi; şimdi 

‘Haber gönderdim de gelmedi’ diyor. (s. 79) Vallahi yalan! Ne haber 

gönderen; ne de gelmem diyen var. Bunu mahsus beni muazzep etmek için 

böyle yaptı. Bilir ki kocamdan uzak geçirdiğim zamanları Rauf’a hasretmek 

benim için şiddetli bir ihtiyaçtır. Allah iyilik versin, bir fena huyu daha 

vardır; ister ki bütün dünya hep kendisi, hep Ziba Hanımefendi ile meşgul 

olsun... O da mümkün mü ya! Yüzü bir çürük şeftaliye dönmüş... Bunu kendi 

de hissetmiyor değil... Onun içindir ki, daima gençlere karşı cehennemî bir 

kin ve hasetle yanar... Hele seni, Nigâr; hele seni hiç çekemiyor...” (s. 80) 

Nasib Hanım, Nigâr’ı Ziba Hanımefendi aleyhine kışkırtmak için elinden 

geleni yapmaktadır. 

Ziba Hanımefendi, bir cümlesiyle Nigâr’ın tekkeye dahil olmasında çok 

etkili olmuştur: 

“ - Nigâr; doğrusu bugün beni çok meyus ettin, erenler senin kabili ir şad 

olmadığını söylüyor.” (s. 82) 

Đçi içini yese de, kayıtsız görünmek inancıyla Nigâr’a rehberlik yapar. 

Macid’in   hatıra   defterinden   aktarılan   kısımla   Ziba   Hanımefendiyi 

değerlendirmeye devam ederiz. 
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Macid’i de âlemlerine çekmiştir. Macid ve Nigâr’ın Bektaşî olma 

merasimlerindeki fizikî görünüşü şu satırlarla aktarılır: 

“Ziba Hala, bugün, her vakitten daha süslü; kirpiklerinin sürmesi, 

saçlarının boyası âdeta göz alıyor; kıyafeti bir operet Primadonna’sınınki 

gibi parlak ve gösterişli... (s. 105) 

Görünüşte Ziba Hanımefendi, yine önemli bir konumdadır; fakat o, eski 

günlerine özlem duymakta, mahzunlaşmaktadır. Nasib Hanım, onu kışkırtıcı sözlerle 

çileden çıkarır. Ağız dalaşına tutuşurlar. Macid’in hatıra defterinden aktarılan kısım 

sona erer. 

Ziba Hanımefendi, Nigâr’ın soğukkanlı tavırlarını kınar. Artık muhabbet 

âlemlerinden tamamıyla çekilmiş ve kendini kumar ve ticaret gibi birtakım işlere 

adamıştır. Yine de tekkeyle ilgili işlerle meşgul olmaktan vazgeçmez. 

Küçüklüğünden beri musikiye, eğlenceye düşkün bir kadındır. Tekkelere 

dadanır ve Bektaşî tekkesinde, Nur Baba’da karar kılar. On sene beraber olurlar. Ziba 

Hanımefendi malıyla birlikte, canını da Nur Baba’ya adar. 

Nur Baba’nın, yeğeni Nigâr Hanımla ilgilenmesi, onunla aşk yaşaması 

üzerine tekkelerden iyice uzaklaşır. Başka işlerle meşgul olsa da tekkeyle 

ilgilenmekten vazgeçmez. 

Nur Baba’nın Nigâr’dan önce tükettiği kadındır. 

Celile Bacı 

Nuri Baba’dan önceki Bektaşî lideri Afif Baba’nın son karısıdır. Yaşlıdır. 

Saçları gür, kumralken, beyazlaşmıştır. Afif Baba’nın ölüm döşeğine düşmesinden 

itibaren Nuri Baba’ya açılmıştır. Afif Baba ölünce münasebetleri resmîleşir. 

Yazar, Celile Bacıyı şu satırlarla anlatır: 

“Celile Bacı bütün muhibler âleminde temkin ve vakarı, fazla 

intizamseverliği, hattâ biraz da ahlâkî taassubile tanınmış, kırkına yaklaşmış 

bir kadın, kendi elinde büyüttüğü yirmi üçüne henüz basmış Nuri gibi çılgın 

ve havaî bir gencin kucağına böyle birdenbire düşüversin ve kendinde bu 
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düşüşe meşru bir şekil verecek cesareti bulsun! Buna kimse ihtimal vermiyor 

ve şaşkın gözlerle yeni çiftin etrafını alıyordu.” (s. 50) 

Celile Bacı’nın Nuri Baba üzerindeki etkilerini, koruyucu, hükmedici 

özelliklerini şu satırlarda buluruz: 

“Celile Bacı’nın, cübbesinin eteğinden hiç ayrılmayan mihriban eli 

onu en hafif bir kusurdan bile korurdu. Bu kadın kendi iradesini kaybettiği 

günden beri intizamseverlik hissini artık başkalarının, bilhassa genç zevcinin 

iradesine hâkim olmakla tatmin edebiliyordu. Hatta zaman zaman bu 

tahakkümünü o kadar ileriye götürüyor, Nuri Baba’yı o kadar sıkı bir 

zaptürapt altına alıyordu ki, zavallı genç adam âdeta bir ağ içine düşmüş gibi 

çabalanmağa başlıyordu. Fakat her çabalanışında Celile Bacı şefkatli bir 

anne tebessümile ona doğru sokuluyor ve: ‘- Dergâhın selameti için... 

diyordu. Çoban kendi havasına düşerse ağıl darmadağın olur.’” (s. 51) 

Her şeyi tadında bırakma taraftarıdır. Bu onun hayat felsefesidir. Ağırbaşlı, 

sessiz, yatıştırıcı özelliklere sahiptir. 

Nuri Baba’yı seven kadınların ilki olan ve ikinci Ziba Hanımefendiyi 

kabullenmek zorunda kalan Celile Hanım, meclislerdeki düzensizlikten ve tekkedeki 

dem sohbetlerinden hoşlanmaz. Gevşekliğin sebebi olarak Ziba Hanımefendiyi 

görür. 

Rezaletleri önlemek için, herkesle ilgilenir. Nuri Baba’dan, çocukluğundan 

beri şikâyetçidir. Nuri Baba’nın üçüncü seveni Nigâr Hanımın, Bektaşî kuralları 

hakkında aydınlanması için yardımcı olur. 

Macid’in hatıra defterinden nakledilen görüşe göre, temiz, düzenli, asildir: 

“Do ğrusu bu kadın bütün bu karışık simalar içinde gerek kıyafeti, 

gerek tavırlariyle insana yegâne temizlik, intizam ve iffet hissi verenidir, 

beyaz saçları da yüzünü ayrıca asilleştiriyor. Arada bir, âmirane bir eda ile 

yerinden kalkıp sofrada dolaşanlara yavaş yavaş bir şeyler tenbih ediyor.” 

(s. 106) 



66 

Tekkeyi idare eden kişidir. Sabırlıdır. Yeni ilişkinin, babayı düşürdüğü 

duruma şaşmaktadır. 

Nuri Baba’nın başka kadınlarla münasebetlerini tasvip etmez; ama 

kabullenir. 

Đyice çökmüştür. Böbreklerinden ve bacaklarından rahatsızdır. 

Tekkeyi, Nur Baba’yı idare eden, ayakta tutmak için çabalayan bir kadındır. 

Nur Baba’yla münasebetleri olan diğer kadınları onaylamaz; ama yine de onları 

kabullenerek, kılavuzluk eder. 
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III. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Alhotoz Afife Hanım 

Đhtiyardır. Buruşuk, dişsiz, yamru yumru bir ağzı vardır. Sultantepesi’nde, 

eski, büyük bir konakta ikamet eder. Bektaşî tekkesinin önemli mensuplarındandır. 

Birçok özelliğini Macid’in hatıra defterinden alınan bölümden öğreniriz.: 

“Alhotoz Afife Hanım diye çağrılan yaşlıca bir kadın var ki, yüzünün 

karmakarışık hatlarında baştan başa bulanık bir hayatın hikâyesi okunuyor. 

Bununla beraber kendisine şeyhin zevcesinden sonra tekkenin en imtiyazlısı 

gibi muamele ediliyor; gözlerinin dik ve sert ifadesi ruha titreme veriyor, 

sözleri hep âdi şakalarla doludur. Bu hanım bir müddet odanın içinde 

dolaştı; Ziba Hala’ya bir işaret, şeyhe bir şaka, şeyhin karısına bir kinaye 

savurdu, sonra birden gözlerini Nigâr’a dikti ve geldi, onunla benim arama 

sıkıştı; üstü başı bir sarhoşun mendili gibi kokuyordu.” (s. 106) 

Nigâr Hanıma sokulganlığı dikkat çeker. Yine Macid’e göre: 

“Alhotoz Afife Hanım masallarımızdaki acuze tipini ne güzel temsil 

ediyordu!” (s. 121) 

Nur Baba ve Nigâr Hanımın buluşmaları, birleşmeleri onun evinde 

gerçekleşir. 

Alhotoz Afife Hanımla ilgili diğer bilgiler, “Zeyl” kısmında Nigâr Hanımın 

hatıralarından aktarılır: 

“Bu kadın bundan üç sene evvel bir gece Âyin-i Cem esnasında 

fücceten göçtüydü. Ziba Hanımefendi’nin yeğeni ilk zamanlarda bu kadının 

yanında oturmağa bile tahammül edemezdi, fakat gitgide ona o kadar 

alışmıştı ki, bir gün bile civarından ayırmaz olmuştu. Vakıâ Alhotoz Afife 

Hanım, Nur Baba ile münasebetlerinin ilk devresinde Safa Efendi’nin 

torununa elinden gelen hizmeti etmişti; ilk defa olarak Nur Baba ile herkesten 

uzak, yalnız kaldığı (s. 176) geceyi, - Ah, o ilk aşk gecesi! - Afife Hanımın, 

Üsküdar’daki evinde geçirmişti. Sonradan bu geceler aynı yerde tekrar 

birçok defalar ihya edildi ve Afife Hanım sayesinde bir sürü dedikoduların 
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bir sürü şayiaların önü alındı idi. Nur Baba, bu kadının mezar taşına şu 

sözleri hakkettirmişti:  

‘Tarikatı nâzeninin sadık kulu Afife Bacı burada medfundur. Bu 

dergâhı şerifte cân-ı dilden can verdi. Ya Ali, Hak hu!’” (s. 177) 

Đçkiye düşkün, ağzı bozuk bir kadındır. Bektaşî tekkesinin en mühim 

üyelerindendir. Nur Baba ile Nigâr Hanımın birleşmelerinde en mühim rolü 

oynamıştır. Mezarı tekkenin bahçesindedir. 

Nasib Hanım 

Bektaşi tekkesine mensup, evli olmasına rağmen Rauf Bey isminde bir 

kişiyle düşüp kalkan bir kadındır. Bir de çocuğu vardır. Vücudu pembe ve 

dolgundur. 

Muhiblerin en yenisidir. Ahlaksızdır. Sevdalısı Rauf Beyle mecliste 

uygunsuz davranışlar sergilerler. Tekke onların birleşme yerleridir. Bektaşî tekkesini 

sefahat âlemi, randevu yeri gibi yansıtırlar. 

Nigâr’a babanın aşkını aktaran, Nigâr’ın halası Ziba Hanımefendi hakkında 

dedikodu etmekten vazgeçemeyen, Nur Baba’ya -istese onunla birlikte olabilecek 

kadar- hayran bir kadındır. 

Đçi de dışı gibidir; riyadan, yalandan, gizli kapaklı işlerden hoşlanmaz. Bu, 

Nasib’in kendisiyle ilgili düşüncesidir. Nigâr’a aktarır: 

“A, doğru söylüyorum, kardeş! Benim içim ne ise, dışım da odur! Hiç 

riyadan, yalandan, gizli kapaklı işlerden hazzetmem. Halan gibi...” (s. 79) 

Nigâr’a fasılasız halasını çekiştiren Nasib Hanım, Nigâr’ın tekke mensubu 

olmasında en önemli rolü oynayanlardandır. 

Macid’in hatıra defterinden alınan kısımda, tekkeye, Rauf’a koşabilmek için 

hiç engel tanımadığını, eşini yalanlarıyla aldatıp, hasta çocuğunu bırakacak kadar 

kalpsiz, kişiliksiz olduğunu görürüz: 

“Zavallı Nasib Hanım ancak lâmbalar yanarken gelebildi. Tombul 

vücudu danteller ve kokular içinde pür heyecan idi. Meğer buraya gelebilmek 
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için bütün gün ne mânialarla çarpışmamış, ne tehlikeler atlatmamış! Ansızın 

gece yatısına gelen misafirleri mi savmamış; yolda kendisine tesadüf eden 

zevcine bin türlü yalanlar mı uydurmamış; iki gündür otuz dokuz derece 

hararetle yatan çocuğunu yeni bir dadının eline bırakmağa mı mecbur 

olmamış ve en sonunda, arabası dergâha varan yolun dirseğini döneceği 

sırada babasının arabasiyle ‘hapahap’ karşı karşıya mı gelmemiş... Nasib (s. 

108) Hanım, bunları anlatırken gözünün ucu ile arada bir Rauf Bey’e 

bakıyordu. Ziba Hala genç kadının bütün bu sözlerini her nedense hor gören 

ve ehemmiyet vermiyen bir tebessümle dinledi; Nigâr mütehayyirdi.” (s. 109) 

Nasib Hanım dalavereler, yalan dolanlarla Macid ve Nigâr’ın Bektaşî olma 

merasimine katılmıştır. Rauf’uyla meşgul, pırıltılı ve şakraktır. Macid’e göre: 

“Nasib Hanım ne kadar bir Şark aşiftesi nümunesi”dir. (s. 121) 

Her şartta, Ziba Hanımefendiyle uğraşmaktan geri durmaz. 

Sevdalısı Rauf Beyi daima yanında taşıyan şuh ve havaî Nasib Hanımdan, 

Nur Baba, birtakım el ve dil şakaları yapmak suretiyle kâm almaktadır. 

Şuh, fettan, aile sevgisinden uzak, sevdalısının düşkünü, dedikodu meraklısı 

bir kadındır. Ziba Hanımefendiye düşmandır. Didişmeden, onu çekiştirmeden 

yapamaz. 

Nuriye Hanım 

Nur Baba’nın eski tutkunlarından Nuriye Hanım, yaşlıca bir kadındır. 

Sofraların gedikli sakiyesidir. Tekkeye genç, taze, itibarlı olarak girmiş, bir müddet 

el üstünde tutulmuştur. Muhabbetlerde Nur Baba’nın yanıbaşında oturmuş, sonra 

yavaş yavaş bütün itibarını kaybetmiş, işe yaradıklarında konuşulan, diğer 

zamanlarda ihmal edilen kişilerden olmuştur. 

Son hali merhamet uyandırmaktadır. 

Tekkeye mensup olan herkes gibi, önceleri el üstünde tutulan, yaşlandıkça 

itibarını kaybeden bir kadındır. 
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Süheylâ 

Nur Baba’nın Nigâr Hanımdan sonraki aşkıdır. Sevdası, kırk beşini geçmiş 

olan Nur Baba’yı iyice sarmıştır. 

Süheylâ herkesin hayranlığını kazanmıştır: 

“Süheylâ namındaki bu kız şu dakikada Nur Baba’nın pembe 

kadehine küçük ve pembe sürahiden rakı döküyordu ve kadın, erkek orada 

hazır bulunanlar, onun fildişi rengindeki narin ve traşide bileklerine hiç 

olmazsa göz ucu ile bir defa bakmaktan nefislerini menedemiyorlardı. Gül 

kurusu krep esvabının açık yakası içinden mücessem bir musiki bestesi 

halinde uzanan nazenin boynu, güneşin son ziyaları ile pemleşmiş sular 

arasında kımıldayan kuğuların boyunlarını hatırlatıyordu. Bu kız o kızlardan 

biri idi ki, insan en yabis, en yakın zamanda bile yüzüne bakarken bir yaz 

günü bir suyun kenarına varmış gibi gönlünde tatlı bir teravet ve acayip bir 

zindelik hisseder. Esasen her taze bakirede böyle berrak bir su hali yok 

mudur? Ve her su gibi bakireler de oynak ve hain değil midir? En durgun 

zamanlarında bile biraz sonra ne olacaklarını bilemezsiniz. Sizi birdenbire 

bir alev gibi kaplamaları veya bir sel gibi alıp götürmeleri ihtimali vardır. 

Bütün kuvvetlerini taşıdıkları sırdan alırlar. Kendileri için bile çıplak (s. 182) 

olmıyan vücutları gözümüz önünde baştan başa soyundukları vakitlerde de 

yine örtülü kalır ve aşkın kudretini henüz denemedikleri için âşıka 

mukavemetleri müthiştir. Bir genç kızın göğsündeki sertlik mermerde var 

mı?” (s. 183) 

Yani çekiciliği bakireliğinden kaynaklanmaktadır. 

Nur Baba, Süheylâ’nın yanında bir acemi çocuk gibidir. Kızı nasıl ağına 

düşüreceğini bilememektedir. Nur Baba kovaladıkça, Süheylâ kaçar. Nihayet 

nikâhlanacaklardır;: ama bu durum Süheylâ’yı hüzünlendirmiştir. 

Süheylâ nikâh öncesi sakiyelik yapmakta, bunu yaparken de kırılıp 

dökülmektedir. Naz ve edadan oluşan bir varlık gibidir. 

Nigâr Hanımı yersiz yere kıskanan Süheylâ ile Nur Baba nikâhlanırlar. 
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Nur Baba’nın son gözdesidir. Nur Baba’yı gençliği, bakireliği, naz ve işvesi 

çekmiştir. Oynaktır. Nur Baba’yı epeyce peşinde koşturduktan sonra onunla 

nikâhlanmıştır. 

Atiye Hanım 

Yaşlı bir muhibbedir. Nur Baba ve Nigâr Hanımın mektuplarını taşıyan 

elçidir. Nigâr Hanıma, Nur Baba’nın aşkını aktarır. Đş bilen bir kadındır. Nuriye 

Hanım gibi, Atiye Hanım da tekkeye genç, taze ve itibarlı olarak girmiş, el sütünde 

tutulmuş, yaşlandıkça itibarını kaybetmiştir. 

Nakip Paşa Haremi 

Üsküdar civarında bir konakta oturan; dul, yaşlı bir kadındır. Üç senedir kış 

mevsimlerinde konağını Nur Baba ve yanındaki herkese açmaktadır: 

“Bu kışlık sevgili yetmişini bulmuş, yerinden kımıldamaz hale (s. 156) 

girmiş, buruşuk bir acuzedir. Bu kadın Nur Baba’ya zahiren bir evlât 

muamelesi yapmakla beraber hakikatte Celile Bacı’nın kavlince onu vahşi, 

kıskanç ve hod-endiş bir ihtiras ile seviyormuş. Zaten bunun böyle oluşuna 

genç mürşidin, her kış bütün müridlerce görülmez, bilinmez, bulunmaz bir 

hale girişi kâfi bir delil değil mi?” (s. 157) 

Nur Baba, kışlık dergâh sıkıntısını ortadan kaldırdığı, tüm dergâh erbabının 

memnuniyeti için uğraştığından dolayı, Nakip Paşa haremine katlanmaktadır. Kadın 

cömerttir, fedakârdır. Bu yüzden ilişkiyi onaylamayanların şikâyette bulunmaya 

hakları yoktur. Zaten Nur Baba için ciddî bir öneme sahip değildir.  

Ölünce, tekkenin bahçesine, Alhotoz Afife Hanımın yanıbaşına gömülür. 

Mezarı özenle hazırlanmış ve tekke halkının saygısını içeren bir kitabe ile 

süslenmiştir. 

Yaşlı Misafir Kadın  

Hisarlı’dır. Nur Baba’nın ilk evladıdır. Yaşlı bir kadındır. 

Nigâr Hanımı, Nur Baba’dan dolayı ziyarete gelmiş; “tavırları zarif, sesi 

okşayıcı ve gözleri esrarlı” (s. 141) bir kadındır. Nigâr Hanıma yaklaşımı naziktir. 

Ona “Elmasım!” (s.141) diye hitap eder. 
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“Zamanın kimbilir ne tuhaf cilvelerile gevşemiş ve süzülmüş 

çehresinde bir genç kıza yakışır, taze, çocukça mahcubiyet gölgeleri vardı. 

Fakat, gözleri gizli tecessüslerden uzak değildi. (s. 141) 

Uzun zamandır dergâha gidememektedir. Anadolu Hisarı’nda oturduğundan 

Nigâr Hanıma yakındır. Nur Baba, Nigâr Hanımın konağı etrafında dolandığı 

zamanlarda bu kadına da uğrar. Ama Nigâr’ın sevgisi, herkesinkinin üstündedir. 

Kadın, Nur Baba’nın Nigâr Hanımın peşinde dolanmasını uygun 

bulmamaktadır ve duruma bir çare bulacağını umarak Nigâr Hanıma gelmiştir. (s. 

142) Nigâr Hanıma, Nur Baba’nın, onun aşkı için çektiği sıkıntıları, düştüğü perişan 

durumu, buhranlı hâlini aktarma görevini üstlenmiştir. 

Ona göre Nigâr Hanım mutlaka gidip Nur Baba’yı görmelidir. (s. 146) 

Tekkenin eski evlâtlarından olan kadın, ara bulucu konumundadır. Bir aşk 

elçisidir. Đkna etmesini çok iyi bilen bir kadındır. 

Nigâr Hanımın Annesi 

Đhtiyardır. Kanlıca’daki yalısında ikamet eder. Kızı Nigâr, eşi Madrid’e sefir 

olduğundan beri, iki çocuğuyla onun yanında kalmaya başlamıştır. 

Nigâr’ın, hareketlerini hiç de onaylamadığı halasının mensup olduğu 

tekkeye kaymasını önlemeye, yaptığı yanlışı anlatmaya çalışır. Hiç kimseyi 

düşünmese bile kendisini düşünmesini istemektedir: 

“ - Vallahi, bu olur şey değil, Nigâr! Haydi bizi düşünemedin, fakat 

kendini... Korkmadan nasıl oldu da bu zamanlara kadar...” (s. 134) 

Prensipleri olan bir kadındır. 

“Zeyl” bölümünde kızının, ailesiyle birlikte onu da terk ettiği ve kızının 

yüzünden öldüğü belirtilir. (s. 172) Yanıp tutuştuğu kızı, onun için yas bile 

tutmamıştır. 

Ailesi, şerefi için yaşayan, bu değerlere sahip çıkmaya çalışan, gururlu bir 

kadındır. 
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Muhibbeler  

Nur Baba küçüklüğünden beri kadınlara düşkündür ve kadınlar da ona 

kapılırlar. Tekkeyi muaşaka yerine çevirirler. 

“Nur Baba dergâhına sığınmış kaç tane yersiz yurtsuz bacılar 

muhibbeler vardır ki, sabahtan akşama kadar işsizlikten, iç sıkıntısından 

fasılasız dem içerler ve uyku uyurlar. Bunların ekserisi, filvaki, daima tekkede 

bulunmaz; fakat, Âyin-i Cem günlerinde muhakkak tâ sabahtan isbatı vücut 

eder.” (s. 94) 

Merasimlerde hep biraradadırlar. Nigâr’ı tekkeye çekmekte Nasib Hanım’a 

yardımcı olur, Nigâr’ı çepeçevre sararlar. 

Tekkenin gözde kadınlarıyla aralarına mesafe koysalar da dalkavukluk 

etme, sırnaşma, lâubalîlik fırsatlarını kaçırmazlar. 

Merasim zamanlarında coşarlar. Her birinin ayrı tavırları, ayrı kokuları 

vardır. Ancak birleştikleri nokta güzel mâniler ve nefesler söylemeleridir. 

Macid’in hatıra defterinden alınan satırlara göre, Macid’in tekke ve kadınlı 

erkekli tekke halkıyla ilgili düşünceleri şöyle aktarılır: 

“Filvaki, yarı mabede benziyen o yerde ve yarım bir zulmet içinde, 

her ferdi coşkun bir ihtiras dalgası haline girmiş haykıran, gülen, ağlıyan, 

bayılan, kıvrılıp sızan bir yığın insanın manzarası benim için hayatın nadir 

görülen sahnelerinden biriydi. Bunda, âdeta tekemmül etmeden çürümüş, 

sakat, küçük bir beşeriyetin fecaat dolu ifadesi vardı.” (s. 126) 

Nur Baba’nın kadınları avlamada izlediği yollar şu satırlarla özetlenebilir: 

“Sadedil ve mutekidleri ağlamak ve ilâhilerle; geçkin ve cesaretsizleri rakı 

ve şarkılarla; sefih ve tecrübekâr olanları da karanlıklarda anî hamlelerle zabtetti.” 

(s. 150) 

Muhibbeler yüzsüz, dalkavuk, merasimleri eğlenceye, böylelikle tekkeyi de 

aşk yerine çeviren, Nur Baba’ya hayran kadınlardır. 
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DEKORAT ĐF KONUMDAK Đ KADINLAR  

Nigâr Hanımın Görümceleri 

Nigâr’ın Nur Baba’ya rastlamak için düzenlediği gezilerde, yanında bulunan 

kişiler arasındadırlar. Bu eşlik ediş sürekli değildir.  

Nigâr Hanımın Teyzezadeleri 

Bu genç kızlar, Şişli’den yalıya misafir gelmişlerdir. Nur Baba’yı, koyda 

Nigâr için gazel söylerken işitmiş ve sesi çok beğenmişlerdir. 

Peyker 

Nigâr’ın çocuklarının dadısıdır. Emekli, ihtiyar bir kadındır. Nigâr’ın 

çocuğuna elbise almak için dolaşırlarken, Nur Baba’ya çok sık rastlamaları onu 

şaşırtır. 

Nigâr’a göre evde ve sokakta nasıl konuşulacağını bilmeyen bir kadındır. (s. 

28) 

Peyker, her şeye tahammüllü görünmektedir. Nigâr’ın babaya rastlamak için 

düzenlediği gezilerde, ona eşlik edenlerdendir. 

Nigâr Hanımın Kalfası 

Nigâr’ın Nur Baba’ya rastlamak için düzenlediği gezilerde, ona eşlik 

edenlerdendir. 

Ziba Hanımefendinin Annesi 

Gürültüden pek hoşlanmayan bir kadındır. 

Ziba Hanımefendinin Kalfası 

Ziba Hanımefendinin kaba muameleleriyle karşı karşıya kalan kişilerdendir. 

Macid’in hatıra defterinden alınan bölümden hareketle adının Peyker olduğunu, 

Nigâr ve Macid’in Bektaşî olma merasiminde, Ziba Hanımefendiyle, Peyker 

Kalfanın da bulunduğunu aktarabiliriz. (s. 103) 
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Celile Bacının Hemşirezadeleri 

Bu genç kızların, karşı cinsle münasebetleri pervasızdır, sıkı fıkıdır. Celile 

Bacı onları uyarmak zorunda kalmıştır. Macid, hatıra defterinde “bu iki gazal gözlü 

genç kızı” (s. 118), “zillerini parmaklarından henüz çıkarmış iki genç çengiye” 

benzetir. (s. 121) 

Hasene Hanım 

Ziba Hanımefendinin babası Safa Efendinin, dürbünüyle gözlediği, sandal 

gezintisi yapan bir kadındır. 

Perestev Hanım 

Tekke mensuplarındandır. Nur Baba’nın kötü bir davranışından dolayı 

tekkenin penceresinden atlamış, uzun müddet iki ayağı kötürüm yaşamıştır. Vasiyeti 

üzerine tekkenin bahçesine gömülmüştür. 

Nigâr, onu son zamanlarında görmüş, bütün tanıdıklarından çok sevmiştir. 

Kadının insana bakarken yaşaran çok müşfik, çok tatlı, âşina gözleri vardır. (s. 175) 

“Senelerce sesi, sedası işitilmemiş muhabbet kurbanı, ölümüne yakın 

Nur Baba’ya her gün haber haber üstüne göndermeğe ve ah ve vahı 

birdenbire payansızlaşmağa başlamıştı. 

Mesut kadın, nihayet, son nefesini eli erenlerin elinde olduğu halde 

verdi. Bunun içindir ki, Nur Baba’nın taşına yazdığı kitabe yanık ve uzun bir 

mersiye olmuştu.” (s. 176) 

Ülker Hanım  

Tekke mensubudur. Nur Baba’nın kötü bir davranışı üzerine tekkenin 

penceresinden atlayarak intihar etmek istemiş, iki ayağı kötürüm olmuştur. Nur 

Baba’nın aşkının kurbanlarındandır. 

Faik Beyin Kızları  

Onları Ziba Hanımefendinin babası Safa Efendinin dürbünüyle yaptığı 

gözlemlerden tanırız. Çok afacandırlar. Sabah akşam sandalda olduklarından, Safa 
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Efendi sandalcılarla kızlar arasında bir şeyler olduğuna inanmak üzeredir. (s. 54) 

Lâubalîdirler. Fingirdek bir yapıya sahiptirler. 

Đhtiyar Kadın  

Macid’in hatıra defterinden alınan kısımda, Macid’e Derviş Çinari’den 

bahseden bir kadındır. Çinari’yi övücü, yüceltici sözler sarfeder. 

Zeyrekli Nadire  

Ziba Hanımefendinin babası Safa Efendinin dürbünüyle yaptığı gözlemden 

tanırız. Sandalını değiştiren bir hanım olduğu belirtilmiştir. (s. 54) 

Mısırlı Raksınaz Hanımefendi 

Safa Efendinin dürbünüyle gözlediği kişilerdendir. 

Dadı 

Nasib Hanımın, Macid ve Nigâr’ın Bektaşî olma merasiminde bulunabilmek 

için“otuz dokuz derece hararetle yatan çocuğunu” (s. 108) bıraktığı kadındır. 

Çin Prensesi 

Bektaşî sofrasının zenginliğini ve çeşitlili ğini ispatta, Çin Prensesinin 

yemek sofrasından üstün olduğu belirtilirken adı geçer. 

Hizmetçi 

Bektaşi tekkesinde hizmet etmektedir. 

Nigâr Hanımın Hizmetçisi 

Nigâr Hanımın konağında hizmet etmektedir. 

Macid’in Hizmetçisi  

Macid’in Nişantaşı’ndaki evinde hizmet etmektedir. 

Kadıköyü’ndeki Muhibbe  

Nur Baba ve tekke halkını “ocak, şubat ve mart” aylarında, evinde 

ağırlayan kişidir. (s. 170) “Zeyl” bölümünde karşımıza çıkar. 
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Mağaza Kızları 

Nigâr Hanımın alışveriş yaptığı yerlerden birinde çalışan, onu tanıyan 

kişilerdir. 

Havva 

Benzetme unsuru olarak kullanılır. Nigâr Hanım ve onun gibiler Havva’ya 

benzetilir. 

Hüseyin’in Hemşiresi 

Benzetme unsurudur. Nigâr, yazar tarafından Hüseyin’in hemşiresine 

benzetilir. 

Hallacı Mansur’un Eşi 

Benzetme unsurudur. Nigâr, yazar tarafından Hallacı Mansur’un eşine 

benzetilir. 

Primadonna 

Benzetme    unsurudur.    Ziba    Hanımefendi,    kıyafetiyle    bir    operet 

primadonnasına        benzetilir. Kıyafet parlak ve gösterişlidir. (s.105) 

Bakireler  

Süheylâ’dan hareketle, bakirelerle ilgili şu satırlar aktarılır: 

“Esasen her taze bakirede böyle berrak bir su hali yok mudur? Ve her 

su gibi bakireler de oynak ve hain değil midir? En durgun zamanlarında bile 

biraz sonra ne olacaklarını bilemezsiniz. Sizi birdenbire bir alev gibi 

kaplamaları veya bir sel gibi alıp götürmeleri ihtimali vardır. Bütün 

kuvvetlerini taşıdıkları sırdan alırlar. Kendileri için bile çıplak (s. 182) 

olmıyan vücutları gözümüz önünde baştan başa soyundukları vakitlerde de 

yine örtülü kalır ve aşkın kudretini henüz denemedikleri için âşıka 

mukavemetleri müthiştir. Bir genç kızın göğsündeki sertlik mermerde var 

mı?” (s. 183) 

Kadınlar  

Safa Efendinin dürbünle yaptığı gözlemlere göre, şunlar aktarılır: 
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“Kadınların feraceleri ayın nurunda misli görülmemiş parıltılı 

renkler alırdı, onları Safa Efendi’ye cilâlı su üstünde, mavi bir boşlukta asılı 

gibi duran sandallardan hava ile ziyadan yapılmış hayalî ve şeffaf birer 

mahlûk mahiyetinde görünürdü.” (s. 53) 
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l. DERECEDEKĐ KADINLAR  

Samiye 

Samiye, Selim Necati adında, kendisini çok seven bir kişinin kardeşidir. 

Đttihat ve Terakki mensubu ağabeyinin, gazetede yazılar yazan bir muhalif 

durumundaki Ahmet Kerim’i, ortadan kaldırmak için düzenlediği oyunda, araç 

olarak kullanılan genç kızdır. 

Ahmet Kerim, onu ilk önce piyanosunun sesiyle tanır. Bu sesle kızın 

hâkimiyeti altına girer. 

Samiye’nin piyanodan önce de müzikle ilgisi vardır. Ud çalıp, şarkı söyleme 

yeteneğine sahiptir. 

Gözleri çok siyah, çok parlaktır. Dişleri düzgün ve beyazdır. Đnce, narin bir 

vücudu vardır. Omuzları düşüktür. 

On sekiz yaşındadır. Oynak, şuhtur. Aşk oyunlarından haberdardır. 

Ahmet Kerim’in dikkatini çekmek için aşk oyunlarına başvurur. Kâh 

elleriyle, kâh şuh kahkalarıyla, kâh çığlıklarıyla ve piyanosunda sevda yüklü bir 

türkü çalarak, onu etkilemeye çalışır. Bir defasında da işin içine ipek bir mendil 

girer. 

Ahmet Kerim, yüzünü bile görmediği Samiye’nin arsızlıklarından 

etkilenmiştir. Yine de çekinir. Genç kızın yaptıklarının, ağabeyi tarafından 

emredilmiş bir hile, bir tuzak olmasından korkar. 

Korksa da Samiye’ye uğrunda ölecek kadar kapılmıştır. Samiye ise işve, 

naz, oyundan örülüdür. 

Ahmet Kerim ile Samiye’nin münasebetleri gelişme safhasını tamamlamış, 

olgun bir hâl almıştır. 

Ahmet Kerim hislerini mektuplara dökse de, Samiye değişmemiş, oynak, 

ayartıcı, neşeli halini korumuştur. 

Münasebetleri fark edilince, Ahmet Kerim uzaklaşır. Bu sefer de Samiye 

tuzak sahnesi için, iradesi altındaki Ahmet Kerim’i odasına çağırır. Ahmet Kerim, 
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tuzak ihtimalini düşünse de davete karşılık verir. Korktuğu başına gelir ve Samiye 

onu ele verir. Ağabeyini, amcasının oğullarını çağırır. Ama onların Ahmet Kerim’i 

yakalamalarına izin vermeyerek, onu serbest bırakır. Yine de bir siyasî girişime alet 

edilmiştir. (s.120,121) 

Samiye mektuplarıyla yalvararak, ısrarla pişmanlığını aktarmaya çalışır. 

Ahmet Kerim affetmeye yanaşmamaktadır. 

Samiye araya elçi koyar. Elçinin ilettiği mektupta Samiye, Ahmet 

Kerim’den kendisini dinlemesini istemekte, ölüme kadar gideceğini belirtmektedir. 

(s.136) 

Elçi kadın, mektubu vermekle yetinmeyerek, geriye dönüş metoduyla, 

Samiye’yi Ahmet Kerim’e anlatmaya çalışır: 

“Ben, Samiye’nin ne anası, ne teyzesiyim; fakat Samiye benim elimde 

doğdu, benim elimde büyüdü. Annesiyle tam otuz yıl komşuluk ettik. Onlar 

Teşvikiye’ye taşındıktan sonra da yine can ciğer dost kaldık. Haftada üç gün 

kendi evimde isem, dört gün mutlaka onlardayımdır. Sağ olsun, Samiyecik, 

bensiz edemez. Diyebilirim ki, kendi annesine bu kadar düşkün değildir. 

Sevinçli gününde müjde diye bana koşar, bir derdi oldu mu, yine benimle 

dertleşmeğe gelir. Elmas gibi kalbi vardır. Hiç de şimdiki kızlara benzemez. 

Neme lâzım; ergeç iki elim iki yanıma gelecek. Yalanım varsa, cezama 

razıyım. Bu kız çarşafa girdiği günden beri, bir yabancı erkekle bir defa göz 

göze gelmiş değildir. Nasılsa ağabeyi bir cahillik etmiş, kızcağızın başını 

ateşe yakmış, bildiğiniz işe sürüklemiş.” (s. 137) 

Samiye fizikî ve ruhî yönden çökerken, kusurunun affını dilemektedir. 

Ahmet Kerim ise her şeyi unutma rolünü oynamaktadır. Samiye yüz yüze görüşme 

çaresine başvursa da Ahmet Kerim’le görüşemez. Oysa Ahmet Kerim de onun 

pişmanlığını kabul etmiştir. 

Samiye’nin geveze olması, derdini dillere düşürmesi, durmadan Ahmet 

Kerim’e düşkünlüğünü ispata çalışması, Ahmet Kerim’in gözünden düşme 

sebeplerindedir. 



84 

Samiye, sırları açığa çıkınca Aksaray’a Ahmet Kerim’e kendi adına elçilik 

yapan Şerife Hanımın yanına sığınmıştır. Birlikte Ahmet Kerim’in annesine 

başvurmayı kararlaştırmışlardır. (s. 149) Bu, gerçekleşir. Anne durumu oğluna 

aktarır; fakat Ahmet Kerim kızın arsız ve utanmaz olduğu konusunda inatçıdır. 

Samiye, en sonunda, Ahmet Kerim’in evindedir. Ahmet Kerim, onu 

dinlemeden gittiğinde, Samiye gözyaşlarında boğulmuş, ölmüştür. 

Samiye, içini yakan acısıyla, yıkıntı hâlinde sokaklarda yürür. Kendisinden 

nefret etmektedir. Bir yaradır ve bu yaradan kurtulması gereklidir. Yükü, acısı 

çekemeyeceği boyuta gelmiş, onu yorgun düşürmüştür. Acıyı yenmek için verdiği 

çaba ve hayatına son verişi şu satırlarla aktarılır: 

“Genç kız, bu acının ilk sebebini tamamiyle unutmuş, yalnız ondan 

kurtulmak, ondan bir an önce kurtulmak düşüncesiyle başbaşa kalmıştı. 

Birtakım inişler indi. Birtakım(s.153) yokuşlar çıktı. Birtakım dar, uzun 

yılankavi sokaklarda yürüdü, yürüdü. Sonunda geniş bir caddeye vardı. 

Burası, Đstanbul’un caddelerinden biridir ama Samiye hiç hatırlamıyor, 

yalnız biraz ötede caddenin ta sonunda, iki yüksek ve beyaz binanın 

arasından denizi görüyor. Bu sıcak öğle saatinde Boğaziçinin suları çividi 

renktedir. 

Samiye nerdeyse koşarcasına bu mavi şeye doğru gitti. Đki büyük yalı 

arasında bir rıhtım kemeri. Genç kız bu kemerin altından sanki bir oyun 

yapar gibi suların içine dalıyor ve ayakları yerden kesilinceye kadar, ilerliyor 

ve birden yürek paralayıcı bir çığlıkla kendisini dalgalara bırakıyor. 

Samiye üç defa denizin dibine batıp çıktı. Kulaklarında aralıksız bir 

çıngırak sesi, çın çın çınlıyor ve kapanan gözlerinin ötesinde renk renk bir 

âlemin kırmızı, mor, yeşil ve erguvani perdeleri birbiri ardısıra 

açılıyordu.”(s.154) 

Alet edildiği oyun, arsızlığı, fingirdekliği ve sevdiğinin inadı onu acılara, en 

sonunda da intihara sürüklemiştir. Mezarı ise Yahya Efendi Türbe’sindedir. 

Yakup Kadri, yine şuh, oynak bir genç kızı konu almış, onu bunalımlara 

sürüklemiştir. Fakat bu romanda onu intiharla, ortadan kaldırarak cezalandırmıştır. 
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Đntihar sonucunda, nihayet Ahmet Kerim de pişmanlık duymaya başlar. 

Onun son hâlini bilme hevesine kapılır. Çırpınmak, kıvranmak sırası Ahmet 

Kerim’dedir. 

Ahmet Kerim, Şerife Hanımı bularak, Samiye hakkında konuşmak çaresiyle 

teselliye ulaşmaya çabalayacaktır. 

Kara sevdaya düşen Samiye’nin güzel taraflarını görmeye, bunu Şerife 

Hanımla paylaşmaya başlamıştır. Şerife Hanımsa, Samiye’nin bebeklik, çocukluk, 

genç kızlık fotoğraflarıyla, kronolojik olarak, hayat hikâyesini aktarır. 

Samiye, sessizce ölmesini bilen “bir di şi kahraman, bir dişi kurban”dır. (s 

211) 
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ll. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Şerife Hanım 

Yaşlıdır, duldur. Ölen eşi, Sâdattan Kerküklü Osman Efendidir. Şerife 

Hanım, altı yıl önce ölen eşinin emekli maaşıyla geçinmektedir. Aksaray’da Sinekli 

Bakkal’da oturur. Samiye ile Ahmet Kerim arasında elçilik yapan kadındır. Samiye 

ile aralarındaki yakınlığı şu satırlardan anlarız: 

“Ben, Samiye’nin ne anası, ne teyzesiyim; fakat Samiye benim elimde 

doğdu, benim elimde büyüdü. Annesiyle tam otuz yıl komşuluk ettik. Onlar 

Teşvikiye’ye taşındıktan sonra da yine canciğer dost kaldı. Haftada üç gün 

kendi evimde isem, dört gün mutlaka onlardayımdır. Sağ olsun, Samiyecik, 

bensiz edemez. Diyebilirim ki, kendi annesine bu kadar düşkün değildir. 

Sevinçli gününde müjde diye bana koşar, bir derdi oldu mu, yine benimle 

dertleşmeğe gelir.”(s. 137) 

Siyah çarşafının içinde “hem bir şefkat hemşiresine, hem de sıyrık bir 

mahalle karısına” benzetilir.(s.137) 

Şerife Hanım, Ahmet Kerim’e, Samiye’nin mektubunu vermekle kalmayıp, 

Samiye’yi övücü sözler sarfederek ağabeyi yüzünden oluşan yıkıcı tabloya da 

değinmiştir. 

Yani Samiye’nin bunalıma varan sıkıntıları, ölüm düşüncesi, af isteği Şerife 

Hanım aracılığıyla Ahmet Kerim’e ulaşır. 

Kadının uğraşmaları bir işe yaramamış; Ahmet Kerim umursamaz bir tavır 

takınmış, yumuşamamıştır. Şerife Hanım, Ahmet Kerim’in davranışından dolayı 

kendini suçlayıp, okur yazar olmadığından, sorunu iyi aktaramadığını düşünür. 

(s.138) 

Samiye, sırları açığa vurulunca, Aksaray’a, Şerife Hanımın yanına 

sığınmıştır. Şerife Hanım yine aracılık yapmakta, yine Ahmet Kerim’e, Samiye’nin 

içler acısı durumunu aktarmaya çalışmaktadır: Ortada bir genç kızın namusu, ırzı 

meselesi vardır ve bunu herkes duymuştur. Sebep Ahmet Kerim olmasa da, Samiye 

kendi kendine etse de, insanlık denilen bir kavram vardır. 
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Fakat Ahmet Kerim bu namus meselesine çare olmayacaktır. Bunu 

kavrayan Şerife Hanım ikna yolunun Ahmet Kerim’in annesinden geçebileceğini 

düşünerek, ona gider. Anlatır, dertleşir, ağlaşır. 

Bu yol da çözüm getirmemiş, Samiye intihar etmiştir. 

Pişmanlığa gömülen Ahmet Kerim, Şerife Hanımı bulur. Kadın yana 

eğilmiş ve kaburgaları çatlamış, büyük; fakat köhne bir evde oturmaktadır. 

Misafirperverdir. Abdestinde, namazındadır. Sigara içmesi, kötü 

alışkanlığıdır. 

Ahmet Kerim ve Şerife Hanım, Samiye’nin aşkının kara sevda boyutuna 

gelişinden bahsederler. Ahmet Kerim, amacına ulaşarak, Samiye’nin mezarını 

öğrenir. Her şeyiyle Şerife Hanım ilgilenmiş, mezarını sevgisiyle, itinayla 

hazırlamıştır. 

Şerife Hanım, bizi Samiye’nin ailesi konusunda da aydınlatır. Ona göre 

içlerinde en iyisi Samiye’dir. Ağabeyi, göründüğü gibi vefalı değildir; karaktersizdir 

ve yerden yere vurulacak bir insandır. 

Şerife Hanımın, eşiyle ilgili bir maaş meselesi vardır. Bu konuda, 

Samiye’nin ağabeyi yardımcı olmamıştır. Kadın bir kere de Ahmet Kerim’den şu 

satırlarla yardım ister: 

“Efendim; bu maaş meselesi de o kadar güç bir şey değil. Bizim 

merhum… Kerküklü Osman Efendi-belki işitmişinizdir-Sâdattan idi. Evkaf 

kendisine bir mütevellilik hakkı verirdi. Şimdi o öleli altı yıl oldu. Ben maaşı 

almıyorum. Pekâlâ merhumun ‘tekaüt’ maaşını veriyorlar ama, bunu bir 

türlü vermiyorlar. Bana her yandan büyüklere baş vurulursa olur dediler. Bu 

iş Evkaf Nazırının elinde imiş.Evlâdım, eğer bir vaktin olur da soruverirsen 

büyük sevap işlemiş olursun. Ah oğlum, bilsen neler çekiyorum, dört yüz elli 

kuruşla bir koca evi döndürmek için…”(s. 172) 

Ahmet Kerim, sık sık Şerife Hanımı ziyarete gider. Samiye’nin felâketi, 

Ahmet Kerim’in Şerife Hanımın üzerine düşmesine neden olur. Onda kalır, hediyeler 

götürür. Boğazına düşkün, çıkarcı kadını besler. 
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Şerife Hanım, Ahmet Kerim’in Samiye bahsine zaafını sezince, bu zaafı 

istismar etme noktasına gelir. Sürekli Samiye’den bahsedip, onun fotoğraflarıyla 

bebeklikten genç kızlığa hayat hikâyesini aktarırken, maaş meselesini de sormayı 

ihmal etmez. 

Sohbetlerinde hep Samiye vardır. Fakat Ahmet Kerim ile Şerife Hanımın 

sohbetlerini bitirecek bir olay olmuş, hükûmet darbe yemiştir. Ahmet Kerim, Şerife 

Hanımın evine gidemez duruma gelir. Hapse girip çıktıktan sonra Şerife Hanım, 

ondan hastalıklı biri gibi çekinmeye başlar. Ahmet Kerim Şerife Hanımın evine iki 

kere uğrar. Đlkinde kadın, kendisinin olmadığını söyletir. Đkincisinde çok soğuk 

karşılar ve kovmaktan beter eder. Ahmet Kerim, artık üçüncü kez denemekten 

vazgeçer ve münasebetleri, sohbetleri bitmiş olur. 

Görünüşte dindar, yardımsever, misafirperver bir kadındır. Ancak düşmüş 

insanlara yanaşmaktan hoşlanmaz. Çıkarcıdır. Kiminle nasıl konuşacağını bilir. Đknâ 

gücüne sahiptir. 

Hayatının her safhasında Samiye’nin yanında olmuş, ona destek vermiştir. 

Ölüsünü bile yalnız bırakmamıştır. 

Ahmet Kerim’in Annesi  

Teşvikiye’de, küçük bir evde, oğlu Ahmet Kerim’le yaşamaktadır. Eşinden 

kalan emekli maaşı ile evini geçindirir. 

Gazetede çalışan oğlunun işinden eve geç gelişinden dolayı endişelidir. 

Uykusuz geceleri, merakı onu yıpratmaktadır. Yine de oğluna durumunu belli 

etmemekte, bu uğurda yalan bile söylemektedir. 

Oysa Ahmet Kerim, kendisine karşı “ateşli bir şefkat”e (s. 49) sahip olan 

annesinin kederinin farkındadır. Annesinin, işinin tehlikeli olduğunu bildiğini de 

sezmiştir. Annesinin tedirginliği de onun vicdan azabı duymasına sebep olur. 

Her şartta temizliğini, titizli ğini muhafaza eden bir kadındır. Oğlu için 

sürekli tedirgin, korkulu, endişelidir. Başvurduğu tek çare dua etmektir. 
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Oğlunun darıldığı kız Samiye ve dert ortağı Şerife Hanım, bu dargınlığa son 

vermek için anneyle görüşmeyi kararlaştırmışlardır. Şerife Hanım, Ahmet Kerim’in 

annesine gider ve konuşurlar. Bu arada iki kadın gözyaşlarına hâkim olamazlar. 

Annesi durumu oğluyla görüşmek niyetindedir. Ahmet Kerim’e göre annesi 

kandırılmıştır. Đlişki, onun düşündüğü şekilde saf, şiddetli değildir. Kız arsız, 

utanmazın biridir. Adını ağzına almaması gereklidir. (s. 150) 

Ahmet Kerim, annesini susturmayı başarmıştır. Bir süre sonra Samiye 

evlerine gelir. Annesi Ahmet Kerim’e kızı gösterir. O, çekip gider. Yıkılan kızı 

teselli etmek annesine düşmüştür. 

Annesi, Ahmet Kerim’in tavırlarına hayret eder ve merhametsizliğine, 

katılığına anlam veremez. Başkalarının onu değiştirdiğini düşünür. 

Samiye intihar etmiştir. 

Ahmet Kerim, annesinden Şerife Hanımla ilgili bilgi alır. Kadınla 

münasebet kurar, bazen onun evinde kalır. 

Ahmet Kerim, hükûmet darbesiyle düştüğü durum sonucunda annesinin 

mahvolacağından emindir. Hapisteyken annesi için endişelenir. 

Geçim sıkıntısı, orta hâlli, fakat temiz ve tatlı yaşayışlarına, yoksulluğa 

yakın bir şekil vermiştir. Alacaklılarla uğraşmak durumunda bile kalmışlardır. 

Yaşlı anne, işleri zenci bir kadına bırakmıştır. Önceleri bir hizmetçi, bir de 

aşçıları vardır. Zenci kadının pasaklılığından utanç duyar. Dertler, sıkıntılar, yaşı, 

onu eritir, gözlerinin ferini uçurur; ama susmaya, sahte tebessümlere bürünmeye 

devam eder. Ahmet Kerim   ise, annesinin içini dökmesini istemektedir. 

Ahmet Kerim, tekrar tutuklandığında annesi için, annesi de onun için yanar. 

Asılacağını düşünen Ahmet Kerim, annesinin üzüntüsünü de alıp gitmek ister. Oysa 

annesi kendisini yiyip bitirir. 

Anne, oğlu hapse giderken de onun ihtiyaçlarını karşılamak için 

uğraşmaktadır. Hapisteyken de “temiz, beyaz ev yatağı, kenarları fistolu yastıklar” 

göndermiştir. Bunlara da kokusu sinmiştir. “Yalnız eski Türk kadınına vergi titiz bir 

temizlik duygusundan doğan bir millî temizlik ve saflık kokusu!…”(s. 285) 
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Oğlu sürgündedir. Oradan mektup yazar. Ama yavrusu alkole dadanmış, 

bitmiştir. 

Sürekli oğlu için endişelenen, duasını eksik etmeyen, her zorluğa sessizce, 

sabırla göğüs geren, duygusal, titiz, temiz bir annedir. 
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lll. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Despina 

Ahmet Kerim’in gazeteci arkadaşı Ahmet Samim’in çok hoşlandığı bir Rum 

kızıdır. Ahmet Kerim ve arkadaşları ona Nikoli Birahanesi’nde rastlamışlardır. 

“Henüz o yıl ortaya atılan fakat, az zaman içinde Beyoğlu’nun en 

ünlü kızlarından daha çok ün kazanan yeşil gözlü, oynak ve fettan kız, yalnız 

Samim’in değil, herkesin gönlünü ayrı bir oyunla kendisine çelmişti. Onda, 

kimi geniş ve şehvetli bir ağzın parıltısını, kimi sıcak ve yumuşak bir sesin 

okşayışlarını, kimi duru ve esmer bir tenin hesapsız nüanslarını; kimi yanık 

başak renginde bir yığın saçın, karmakarışık, alnının üstünde dökülüşünü, 

kimi de hezarn dalı gibi hem çevik ve hem sert bir vücudun tatlı 

kımıldanışlarını beğenirdi. Samim ise, bu kızın şeytanca zekâsına vurgundu. 

Zaten ikisi bir araya gelince, içki ve hovardalık âlemleri pek şenlikli bir hal 

alırdı. Despina’nın Rum şivesiyle en koyu Türkçe küfürleri bir söyleyişleri ve 

Samim’in, bunları, bir belirtişleri vardı ki, bütün dinleyenleri gülmekten 

katıltırdı. Bu Rum kızının birtakım kabalıkları ve kimbilir, belki çıktığı 

aileden aldığı bazı bayağı halleri de yok değildi. Fakat, bu kusurlar o taze 

vücudun güzelliğine tuzlu biberli bir çeşni katardı. Despina iliğine kadar 

külhanbeyi idi. O gece, Samim’i görünce, oturduğu yerden: 

‘Ulan, gene dutsun! Yaklaşma yakarım!’ diye öyle bir bağırdı ki, 

barın içinde bütün başlar o yana doğru çevrilip kaldı.”(s. 59) 

Verilen paragraflar, Despina’nın güzelliğini, çekiciliğini, fettanlığını, 

zekâsını, birtakım kabalık ve küfürlerini, külhanbeyi tavırlarını yansıtır niteliktedir. 

Despina ile Ahmet Samim’in münasebetleri, Ahmet Samim ölünce sona 

ermiştir. 

Despina, Ahmet Kerim’i isimlerinin yakınlığından, dolayı, Ahmet Samim’in 

kardeşi sanmakta, Ahmet Kerim’in kendisine sokulmasına izin vermemektedir. Aynı 

zamanda, Ahmet Samim’in ölümünü kabullenmekte güçlük çekmekte, düşündükçe 

ağlamaktadır. 
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Ahmet Kerim’le Despina arasında bir yakınlaşma olur. Kız, Ahmet Kerim’i 

kardeş olarak görse de Ahmet Kerim farklı hisler içindedir. 

Ortodoks kız, dinî geleneklerine bağlıdır. Bu bağlılığı, kilisesinden günlük 

kokusunun üzerine sinmesine neden olmuştur; ama bu kokuyla Bizanslı prensese 

benzetilmiştir. (s. 97) Bizanslı prenseslerin özellikleri şunlardır: 

“Tenlerinde, yanık kehribar renkli bir amber macunu tadı sezilen o 

yarı rahibe, yarı fahişe kadınlardır ki insanın içine akışlarında zehirle 

şerbetin, derd ile devânın tesirini bir anda yaparlar ve birer yılan gibi soğuk, 

çevik kollarının arasında kıvranan erkeğe ölümü aşk, aşkı ölüm kadar cana 

yakın gösterirler.”(s. 98) 

Her şeyden önemlisi Despina Yunan idealine sahiptir. Despina, Ahmet 

Kerim’le sohbetleri esnasında Osmanlılığı kabul etmemekte, farklılıkları 

sıralamaktadır: 

“Biz kilisede gideriz. Siz camide gidersiniz. Bizim dilimiz urumcadır. Sizin 

diliniz Türkçe’dir.”(s. 98) 

Doğup büyüdüğü yerlerin de, önceleri kendilerinin memleketi olduğunu 

vurgulayan Despina, Yunan idealine değinir: 

“Burası eskiden bizim memleketimizdi. Siz geldiniz; onu bizim 

elimizden aldınız. Nasıl ki Atina’yı, Patras’ı ve bütün Yunanistan’ı almış 

idiniz; sonradan biz oraları geriye aldık. Şimdi de burasını alacağız. Öyle 

gülmesene! Bak göreceksin, nasıl alacağız. Belkim hattâ beş seneden, on 

seneden sonra değil; fakat mutlaka bir gün alacağız. Hem işallah sen ve ben 

sağ iken, bu işi göreceğiz.” (s. 99) 

Aldıklarında iyi Türklere dokunmayıp, kötüleri keseceklerdir. Böylelikle 

Đttihatçılar da yok olacak, Ahmet Samim’in öcü alınmış olacaktır. 

Despina, Yunan idealiyle ilgili duygu ve düşüncelerini aktardıktan sonra, 

zafer tablosunu şu şekilde çizer: 

“Bilmezsin, o gün ne güzel şeyler olacak. Đstanbul’un bütün 

sokakları çiçeklerle donatılacak, mektep kızları hep beyaz giyinecek, ellerine 
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defne dallarından çelenekler alacak ve bizim millî şarkılarımızı söyleyerek (s. 

99) muzikanın önünde yürüyecek. Arkadan erkek çocuklar gelecek. Bunların 

hepsinin elbisesi mavidir. Daha arkadan Patrikhanenin ne kadar büyük 

papazları varsa omuzlarında sırmalı şallar ve ellerinde gümüşten asalarla 

halkı ‘takdis’ ederek yürüyecekler. Daha sonra despotlar. Melek kılığına 

girmiş genç zangoçlar altın şamdanlar, buhurdanlar tutarak pusomlar 

okuyacaklar. Bunların arkasından zengin ve kibar urumlar düğün 

alaylarında olduğu gibi başlarında silindir şapkalar, ellerinde beyaz 

eldivenler…”(s. 100) 

Sonra Ayasofya’ya gidilip, altın çanlar asılacak; üç gün üç gece sürecek 

ibadetle memleket Hristiyan camiasının eline geçmiş olacaktır. 

Hikâye Ahmet Kerim’in alayları, Despina’nın karşı koyuşları ve iki insanın 

birlikteliği ile sona erer. 

Despina, güzel, oynak olmasının yanında dinî geleneklerine ve millî 

ideallerine sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Bu ideallerin gerçekleşeceği günün hayaliyle 

dopdoludur. 
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DEKORAT ĐF KONUMDAK Đ KADINLAR  

Samiye’nin Annesi 

Şefkat ve merhametin kaynağı Türk anası, romanımızda kızının siyasî bir 

tuzağa alet edilmesi, oğlunun bu tuzağı ayarlamasına seyirci kılınır. 

Kızının dert ve sevinç ortağı Şerife Hanımla otuz yıllık komşuluk devreleri 

geçmiştir. Teşvikiye’ye taşındıktan sonra da onunla dost kalmışlardır. 

Đyi bir kadın olsa da pasiftir. Kızının intiharıyla da yıkılmıştır. Sağlığında da 

ona gerektiği kadar yakın olamamıştır. 

Şevket Beyin Annesi 

Dininin gereklerini yerine getiren bir kadındır. Sivil polisler, gazetedeki 

oğlunu tutuklamaya geldiklerinde, onların kaba hareketlerine maruz kalmıştır. 

Despina’nın Annesi 

Ortodokslar için kutlu bir gece olan Aya Nikoli gecesinde kızıyla, kilisede 

beraber olduğu belirtilir. 

Đhtilal Komitesinin Bulundu ğu Evdeki Kadınlar Ve Kızlar  

Kadınların geneli al yanaklı, kara kaşlıdır. Hepsi de ayrı ayrı çirkindirler ve 

çevrelerine çok müşteri toplamış olmanın verdiği bir gurur içinde azametli, 

kibirlidirler.  

Kadınlı, kızlı, erkekli kümede içki içilir, çalgı çalınır, şarkı söylenir. 

Eğlence peşindedirler. Yardıma ihtiyacı olan insanlara karşı duyarsızdırlar. Kızlar 

can sıkıntısı çekerken, kadınlar dedikodu peşindedirler. 

Katina  

Đhtilal komitesinin bulunduğu evi idare eden kadındır. Yaşlanmıştır. Đşleri 

yapmakta zorlanmaktadır; ama evdeki kadın ve kızların yardımından mahrumdur. 

Lakabı “Çaça” dır. Çalıştırdığı evdekilerin temizliğiyle övünür. Müşteri 

kaçırmak istemez. 
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Marika  

Đhtilal komitesinin bulunduğu evde çalışmaktadır. Çirkin olmasına rağmen, 

müşteri toplayabildiği için gururlu, kibirlidir. Müşterilerine candan davranmaya 

çalışır, zorla da olsa şefkat gösterir. 

Eftalya 

Đhtilal komitesinin bulunduğu evde çalışanlardandır. Marika gibi çirkin 

olmasına rağmen, onun da müşterisi boldur. Bu da gururlu ve kibirli olmasına neden 

olur. Rum kızı, her ne kadar çirkinse de sesi çok güzeldir. “Lekesiz, pürüzsüz” (s. 

269) sesiyle söylediği şarkılar, etrafındakileri mest eder. 

Hanriyet  

Yeni Çarşı’da ev işleten bir kadındır. Onun evine gidenler hastalık kaparlar. 

Zenci Kadın 

Ahmet Kerim’in annesi yaşlanıp, ev işlerini hakedemeyecek duruma 

geldiğinde ve maddî durumları bozulunca, onların her işini gören, pasaklı kadındır. 

Aşçı Kadın 

Ahmet Kerim’lerin maddî durumları iyice bozulmadan önce, evi idare 

edenlerden biridir. 

Madame Roland 

Bir roman kahramanıdır. Ahmet Kerim’in Bekirağa Bölüğü’ne giderkenki 

hâli, Madam Roland’ın idam edileceği yere götürülürkenki hâline benzetilir. Ahmet 

Kerim’in de, onun “Ey hürriyet, ey hürriyet!” (s. 233) çığlığını aralıksız tekrar etmek 

istediği belirtilir.  

Nefise 

Samiye’nin hizmetçisidir. Gezilerinde ona eşlik eder. 
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Şahabettin Süleyman’ın Metresleri 

Gazeteci Şahabettin Süleyman, onları güçlükle giydirip kuşatmaktadır. 

Metreslerini arkadaşlarına peşkeş çekse de onun iznine gerek yoktur. Yokluğunda 

metreslerinden en çok istifade edenler arkadaşlarıdır. 

Mektep Kızları  

Mektep kızlarını, Rum kızı Despina’nın Đstanbul’u alacaklarını düşündüğü 

zafer günündeki hayallerinde buluruz. Bu hayallerdeki görüntüleri şöyledir: 

“ Đstanbul’un bütün sokakları çiçeklerle donatılacak, mektep kızları 

hep beyaz giyinecek, ellerine defne dallarından çelenekler alacak ve bizim 

millî şarkılarımızı söyleyerek (s.99) muzikanın önünde yürüyecek.”(s.100) 

Rum Kızı 

Ahmet Kerim’in Sinop’ta sürgündeyken gördüğü, hayvanca bir nazarla 

daldığı kızdır. Bunu belirten cümle çıkarılmıştır.(s. 310) 

Hint Kızları  

Bir benzetmeye malzeme olarak kullanılmışlardır. (s. 261) 

Bizanslı Prensesler 

Despina’nın günlük kokulu hali, Bizanslı prensese benzetilmiştir ve 

prensesler hakkında şu satırlara yer verilmiştir: 

“Tenlerinde, yanık kehribar renkli bir amber macunu tadı sezilen 

yarı rahibe, yarı fahişe kadınlardır ki insanın içine akışlarında zehirle 

şerbetin, derd ile devânın tesirini bir anda yaparlar ve birer yılan gibi soğuk, 

çevik kollarının arasında kıvranan erkeğe ölümü aşk, aşkı ölüm kadar cana 

yakın gösterirler.” (s.98) 

Küçük Kız  

Şerife Hanımın hizmetindedir. On iki, on üç yaşlarında, yemenili bir kızdır. 

Ahmet Kerim’in ziyareti, onu şaşırtmıştır. Şaşırması, tavırlarındaki terbiye ve 

nezaketi etkilememiştir. 
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Masaldaki Anne 

Anne şefkatine örnek teşkil eder. 

Harem Kadını 

Beyazlığı, tombulluğu benzetme için kullanılmıştır. 

Oda Hizmetçisi 

Sadayı Millet gazetesinde çalışmaktadır. 

Hizmetçi Kızlar  

Samiyelerin evinde görev yapmaktadırlar. 

Hizmetçi Kız 

Ahmet Kerimlerdeki evi idare eden görevlilerdendir. Onun olduğu bölüm 

romandan çıkarılmıştır. 

Fahişeler 

Ahmet Kerim’in gazeteciyi fahişeye benzetmesinde örnek olarak 

kullanılırlar.(s.24) 

Her ikisi de kendisini halka beğendirmek için uğraşır. Tehlikelerle karşı 

karşıyadırlar. Sermayeleri halktır. 

Rum Gençleri 

Boyalıdırlar. Beyoğlu’nda dolaşıp, müşteri arayan kişilerdir. 

Romandaki Kadın 

Ahmet Kerim, idam edileceğini düşündüğü hapishane yatağında, edebiyata 

dair sayfaları hayalinde canlandırırken, idama giden bir kadının cesaretini hatırlamış; 

bu, romanımızın satırlarına yansıtılmıştır. (s. 287) 

Histerik Kadın  

Ahmet Kerim’in hapisteyken aktarılan ruh hâlini izahta, histerik bir kadının 

netameli oluşundan bahsedilir. Ahmet Kerim’in içindeki hâkim, histerik bir kadına 

benzetilir.(s. 293) 
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Lady Macbeth 

Roman kahramanıdır. Ahmet Kerim’in sıkıntılı ruh hâlini aktarmada, 

karşılaştırma yapmak için romanımızda yer verilmiştir. 

Türk Anaları  

Şefkat ve merhametin kaynağı olarak nitelendirilirler. Bulgar 

komitacılarının ellerinde, yavrularıyla birlikte katliama maruz kalmışlardır. 

Abdülhamit döneminde yaslıdırlar. Gözyaşı dökerler. 

Kadınlar  

Kadınların insan hayatını şekillendirici, istedikleri alanlara yönlendirici 

özelliklere sahip olması işlenir. Sevdikleri zaman samimî oluşlarına da değinilir. (s. 

179) 

Şevket Bey Ailesindeki Genç Hanımlar ve Genç Kızlar 

Sivil polisler, Şevket Beyi tutuklamak için geldiklerinde huzurları, rahatları 

alt üst olmuştur.(s. 250) 

Türk Hanımları  

Geçirdikleri değişim evrelerine değinilir. Peçelerini kaldırıp, dolaşma 

hürriyetine sahip olmaları, lokantalara girip yemek yiyebilmeleri, evlerinde haremle 

selamlığın kalkışı Türk hanımlarının gösterdikleri gelişmelerdir. Bu gelişmeler, 

Albay Cemal Bey sayesinde olmuştur. 

Türk Kızları  

Ahmet Kerim’in hayallerindeki şekilleriyle aktarılırlar. 

Nineler 

Abdestinde, namazında kişilerdir. Çoğunlukla sımsıkı peçelidirler. 

Müslüman Kızları  

Vahşi Makedonyalıların, Müslüman kızlarını çiğ çiğ yedikleri aktarılır. (s. 

237) 

Eski Türk Kadını  
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Titiz bir temizlik duygusuna sahip olduğu belirtilir. 
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Genç Kızlar 

“Her memlekette ve her devirde ancak iffetin, saffetin sembolü” dürler. (s. 

128) 

Anadolu Kızları  

Güzeldirler. Yeşil Anadolu köylerinde hayvancılıkla ilgilenirler. 

Đstanbullu Mahalle Kadınları  

Đstanbullu mahalle kadınlarının, bütün tiplerden daha acayip olduğu 

vurgulanır. Yazar, Ahmet Kerim’in düşüncelerine tercüman olarak, şu satırları 

aktarır: 

“Hüseyin Rahmi’nin edebiyatında her sözüne güldüğümüz, her 

hareketini kahkahalarla karşıladığımız bu kaba ve şirret kadın tipleri, ona ilk 

defa olarak, Shakespeare’in dramlarında gördüğü cadı tiplerinden daha 

ürkütücü geliyordu.”(s. 169) 
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I. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Leylâ 

II. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Madam Jimson 

III. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Azize Hanım 

Nermin 

Miss Fanny Moore 

Şehnaz Sultan 

DEKORAT ĐF KONUMDAK Đ KADINLAR  

Leylâ’nın Annesi 

Read’in Annesi 

Nermin’in Annesi 

Şarkıcı Kadın 

Tibi Loor 

Kunoşka 

Nuriye Hanım 

Manikürcü Kız 

Captain Marlow’un Annesi 

Hizmetçiler 

Batty 

Leylâ’nın Ahbabı 

Aracı Kadın 

Azize Hanımın Hizmetçisi 
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Madmazel 
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Rus Prensesi 

Yalılarını Kiraya Veren Hanımlar 

Necdet’in Metresi 
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Ermeni Kız 

Maksim Bar’daki Kadın 

Madam Jimson’un Hizmetçisi 

Major Will’in Hizmetçisi 

Gerald (xxx)’in Eşi 

Sırdaş Cariye 

Necdet’in Dadısı 

Madmazel Sonia 

Tramvaydaki Kız 

Mektep Kızları 

Moskovit’teki Kız 

Major Will’in Davetindeki Kocakarılar 

Major Will Grubundaki Türk Hanımı 

Zaferle Ortadan Kaybolanların Hanımları 

Nişantaşı ve Şişli’nin Kadınları 

Nişantaşı ve Şişli’nin Kadınlarının Hanım Nineleri 

Yahudi Ailesinin Kadınları 

Rus Prensesleri 

Amerikalının Yanındaki Kadın 

Tanrıçalar 

Tanınmış Bir Ailenin Kızları 

Aile Kadını ve Aile Kızları 

Geveze Kadınlar 

Hizmetçi Kadın 

Đstanbul’un Bozulmuş Bölümündeki Kadınlar 

Đstanbul’un Bozulmayan Bölümündeki Kadınlar 

Analar 

Sahyon Kızı 

Fahişe 

Mezamir’deki Babil Kızı 

Lût’un Karısı 

Kitabı Mukaddes’teki Kadın 
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Sainte - Therese Mecdli 

Meryem Histerik Hanımlar 

Türk Hanımları ve Kızları 

Bakirliğini Kaybeden Kız 

Fahişeler Kadınlar 
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I. DERECEDEK Đ KADINLAR 

Leylâ 

Sami Bey’in kızı Leylâ, Kiralık Konak’taki Seniha’nın işgal yıllarındaki 

benzeridir. Olayların akışıyla batağa sürüklenen, kurtuluşu da Batıda arayan, 

işgalcileri destekleyen, dejenere olmuş, manevî değerleri çürümüş bir genç kızdır. 

Gözleri siyah, kirpikleri uzun ve kıvır kıvırdır. Saçları abanoz renginde, gür 

ve kıvırcıktır. Esmer, kadifemsi bir tene, egzotik bir güzelliğe sahiptir. 

Vücudu çok ince, çok narin, bir sportmen vücudu gibidir. Göğüssüz, 

kalçasızdır. Bacakları uzun ve düzgündür. Yani Leylâ’nın vücudunda Şarklı kadın 

kusurlarının hiçbiri yoktur. 

Đşgalci Đngilizlerin subaylarından, Captain Gerald Jackson Read’le yeni 

başlayan bir flörtleri vardır. Flörtünün gözüyle, münasebetlerinde bir olağanüstülük 

olan Leylâ’nın güzelliklerini, özelliklerini şu satırlarda buluruz: 

“Bu kız Đstanbul’da tanıdığı kadınların - mukayese edilmez bir surette 

- en zekisi, en bilgilisi ve Đngiliz terbiyesine, Đngiliz kültürüne en ziyade yakın 

olanıydı. 

Öyle ki, Captain G.J.Read bunun yanında bulunduğu zamanlar 

muhitini hiç yadırgamıyor, kendisini kendi memleketinde, kendi evinde, 

kendisine vadedilmiş ve alnına yazılmış bir hayat arkadaşıyla yaşamakta 

sanıyordu. Ya dansı, ya edebî sohbetleri!.. Ve bütün bunlarla beraber o 

ekzotik, o acayip güzelliği! Teninin o eşsiz kadifelenmiş esmerliği! (s.23) Ve 

siyah, derin bakışlı gözleri!” (s.24) 

Oldum olası Đngiliz meraklısı olan Leylâ, kaptanı tanıdıktan sonra merakını 

taassuba dönüştürmüştür. 

Nişanlısı Necdet ise Đngiliz camiasından hiç hoşlanmayan, uzak durmak için 

elinden geleni yapan biridir. Bu yönü, Leylâ ile çatışmaktadır. 

Leylâ, aynı zamanda akrabası olan Necdet’i hiçe sayarken, Read’e karşı 

yumuşak, şuh, işvelidir. Necdet, Leylâ’dan kaçmak, onu unutmak ister; ama 

başaramaz: 

“Onun yüzü dünyanın neresine gidilse yine görünen bu ayın eşidir.  

Başımızı kaldırıp bakmasak bile onun aksini her yerde görürüz. Beyaz ve 
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sinsi gölgesi bizim vücudumuzun ağıdır. Nereye gitsek bir ateşten gömleğe 

dönen derimizle beraber götürürüz!” (s.42) 

Necdet, iki yıldır münasebette bulunduğu Leylâ’yı, bir sokak kadını olarak 

nitelendirir. Mutlaka bir gün eline geçecektir. 

Yazar geriye dönüş tekniğiyle Necdet’i eski günlere götürür. Bir gün onlara 

birbirlerinin olacakları söylenmiştir. Leylâ gönülsüz, zoraki bunu kabul ederken, 

Necdet hayatını bu kabul ediş üzerine kurmuştur. 

Gönülsüz, uçarı, fettan Leylâ, Necdet’le yalnız kaldıklarında bambaşka bir 

insan olmaktadır. Necdet’in eskiyi andığı satırlar bunu ispatlar: 

“Yalnız kaldıkları vakit Leylâ büsbütün başka bir kız olurdu. 

Yabancılar arasındaki o şuh, fettan, oynak ve hatta bir parça da züppe 

hallerini bırakırdı. O iğreti, yapma ürtülerini birer birer atardı, sanki 

soyunurdu, soyunurdu; çırılçıplak bir ruh olurdu. O kadar halis ve arınmış 

bir hale gelirdi ve bir küçük kız yumuşaklığı, tatlılığıyla sanki bir kaynak suyu 

duruluğuyle kalbe akmasını bilirdi.” (s.47) 

Evet, Necdet Leylâ’yı kıskanmaktadır. Leylâ ise hep üste çıkar, hiçbir şey 

olmamış gibi davranır; bir de hırçınlık eder. Necdet’i eziyeti, tutarsız davranışlarıyla 

hep şaşırtır. Sağlam, istikrarlı bir ilişkileri yoktur. 

Leylâ, Necdet kendisini seviyorsa, tavırlarına tahammül etmesi gerektiğini 

düşünmektedir. 

Mektuplaşarak ilişkilerinin boyutları üzerinde tartışırlar. Necdet Leylâ’dan 

kaçsa da onu çok sevmektedir. Leylâ ise, bu sevgiyi çok iyi bilmektedir, çünkü seziş 

gücü olağanüstüdür. 

Dargınlıkları bittiğinde, Necdet ona daha sıkı, daha karmaşık bir bağla 

bağlanır. Leylâ’da ise değişiklik olmamıştır. Read’le münasebeti sürmektedir. Bu 

konudaki bahanesi de hazırdır: Kendisi gibi Đngiliz hayranı olan babasının işi 

yabancılarladır. Bu yüzden yabancılarla münasebetlerinin olması doğaldır. 

Leylâ-Necdet münasebeti küskünlükler, barışmalarla devam eder. Necdet’in 

yolu Leylâ’yı gösterirken, Leylâ’nın nereye gittiği belli değildir:  

“Lakin Leylâ, Leylâ’nın kendisi nereye doğru gidiyordu? Bunu hiç 

kimse tayin edemiyordu. Hattâ Leylâ da kendisinin nereye doğru gittiğini 

bilmiyordu. 
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Bir hafif, bir tatlı başdönmesiyle gözü bağlı koşuyor ve türlü türlü 

heveslerle dolu olan kalbi her havaya göre çarpıyordu. Bundan başka 

Leylâ’nın bir dakikalık boş ve rahat zamanı yoktu ki, kalbinin hareketlerini 

incelemeye ve çözümlemeye ve kendini dinlemeğe ve kendini sormağa fırsat 

ve imkân bulabilsin! Akşam çayları, sabah gezintilerini, sabah gezintileri 

gece eğlencelerini takip ediyor ve bu arada Necdet’le o ihtiraslı buluşmaları 

da hesaba katmak lazım geliyordu. Genç kız adeta bir sıtma nöbeti içinde 

yaşıyor gibiydi. Bu nöbet onun kişili ğine on Leylâ kuvvetinde bir (s.96) 

duygulanma ve heyecanlanma gücü katmıştı. Necdet’le olan gizli ve ateşli 

bağlarında başka bir zevk, Jackson Read’le devam eden Đngiliz işi hafif ve 

zarif flörtlerinde başka bir zevk ve ‘mandonite’ başarılarını herkesin gözü 

önünde bir bir sermekte başka bir zevk duyuyor, erkekler tarafından 

kıskanıldıkça daha havai, daha şuh oluyordu.” (s.97) Kadınların  kıskançlığı  

da  onun  tavırlarındaki  anormallikleri  kamçılar. 

Ailesinin uyarılarına ise, saygısızlık, umursamazlıkla karşılık verir. Đyice zıvanadan 

çıkmıştır. 

Leylâ’yı bu boyutta şımartan, taşkınlıklar, çılgınlıklar yapmasına neden olan 

sadece anne ve babasının zaafı, Necdet’in körü körüne bağlılığı değildir. Hepsinden 

çok  Read’in  artan  hayranlığı  sebeptir.  Bu  hayranlık  neredeyse  aşk  hâline 

dönüşecektir. Ona Leylâ’nın her yaptığı zarif gelir. Her yerde onu korur, över. 

Leylâ’ya iyice kapılan Read, kendini toplama ihtiyacı duyar. Mutaassıp, 

gelenekçi ailesini, askerî konumunu düşünür. Leylâ ile münasebetinin ölçüsü nedir? 

Birbirleri için ne ifade etmektedirler? Bu sorulara cevap arar. 

Gösterişe düşkün olan Leylâ için Read, monden hayat içinde düşündüğünden 

çok fazla itibar sağlayan kişidir. Konumu, fizikî özellikleri de yerindedir. 

Necdet’se müstakbel kocasıdır. Cinsî ihtiyaçlarını karşılayan ve kendisini 

Read’den çok çok fazla seven insandır. 

Bu iki genç adam Leylâ için çatışmakta, Leylâ da her çatışmada onları 

yatıştırmaktadır. 

Necdet, her zaman kendisini Leylâ’nın iradesine bırakmak zorunda kalır. 

Leylâ da ona istediği şekli vermekte zorlanmaz. Döğüş-boğuş ili şkileri sürmektedir. 
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Read’le Necdet arasında ikileme düşen Leylâ sonunda Necdet’i sevdiğini 

anlar: 

“Lâkin Leylâ için bu kısa ve ateşli buhran manevî bir uyanıklık 

başlangıcı olmuştu. Genç kız, şimdi, kendi içini her zamandan daha büyük bir 

açıklıkla görebiliyordu. Sanki, kadınlığı aşk vadisinde bir aydınlık durağa 

ermişti. Necdet’le Jackson Read arasında bir kördüğüm haline giren kalbi 

küçücük sırlarının bütün boğumlarını göstererek bir gevşek pamuk gibi 

çözülüyordu. Kendi kendisine ‘Demek ki bunu hiç sevmemişim; hiç 

sevmemişim. Hep öbürüne bağlı kalmışım; öbürünün olmuşum’ diyordu ve 

gerçek karşısında hayrete düşmekten kendini alamıyordu.”(s. 148) 

Leylâ için bu bir bozgundur. Leylâ’nın kibri böyle bir feragatte bulunmasına 

asla izin vermez. Lâkin yüreğindeki sesi susturmanın, inkâr etmenin yollarını da 

bilmemektedir. 

Read’le ciddî bir münasebeti olmayan Leylâ, ondan iyice soğumuştur. 

Leylâ, Read’in fizikî tesirinden tamamen kurtulmuştur; fakat monden nüfuzu, 

büyüsünün artması sebebiyle, çevresi üzerinde devam eden cazibesinden 

sıyrılamamaktadır. 

Bulunduğu ortamdaki kişiler, sürtüşmeler de onu rahatsız etmektedir. 

Bu arada Read, Şehnaz Sultan adında bir prensesle münasebete girmiştir. Bu, 

onların dostluklarını bozmaz. Hatta Leylâ, kendisini bir prensesle eşit yapan 

durumdan çok memnundur. 

Necdet’se Leylâ’yı paylaşmaya razı olmuştur. Ancak Leylâ’nın, Read -

Şehnaz Sultan münasebetine, yarım bir sevgiyle sevilmeye razı oluşuna şaşar. 

Leylâ, artık Necdet’le durumlarının bir netlik kazanmasını istemektedir. 

Necdet’in sessizliği karşısında sinirlenerek, sıkıntılarını şu cümlelerle aktarır: 

“- Eğer sen bu vaziyetin devamını uygun buluyorsan ne iyi! Fakat ben 

hiç sanmam. Düşün ki, bu yüzden benim hayatım evde bir cehennemdir; 

dışarda başka bir cehennem… Bütün anormallikler, bütün kararsızlıklarıyle 

bu hali korumada çektiğim güçlüğü bilmezsin. Her gün, her gün ve her saat 

babamı bir vakit annemi bir masalla idare etmekten, her gün âlemin 

dedikodularına,    iftiralarına    karşı    koymaktan,    durmadan    kendimi 
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savunmaktan, seni savunmaktan bıktım usandım. Daha doğrusu yoruldum, 

Neciciğim. Vallahi artık gücüm kuvvetim kalmadı. Bu hayat değil, bu bir 

boğuşma, bir didişme… Lakin bilsem ki ne vakte kadar… Haydi, sabredeyim, 

bekleyeyim.   Đşte  onu  bilmiyorum,  budalaca,  hayvanca,  körü  körüne 

gidiyorum. Ama, nereye, ama nereye?” (s.171) 

Necdet, evlenme niyetinde değildir; ama yine her şeyi Leylâ’nın iradesine 

bırakır. Leylâ bu tereddütten hoşnut değildir. Ancak evlenseler, hiç de sağlıklı bir 

evlilikleri, düzenli bir aile hayatları olmayacaktır. Bunu Necdet’in evliliklerini göz 

önüne getirdiği satırlardan çıkartabiliriz. (s.172. 173. 174) 

Leylâ, evlenme gününü kararlaştırma çabasının boşa gittiğini görünce, o gün 

kararlaştırılıncaya kadar Necdet’le ayrı kalmaları çaresini bulur. Kıskandırarak, 

dedikodularla âşığını kıvrandırır. 

Savaş sona ermiştir. Necdet mutluluğuyla tekrar Leylâ’sına koşmak ister; 

ama onuru engeldir. Hislerini satırlara döker; ama cevap alamaz. 

Leylâ, artık bir Amerikalıyla beraberdir. Onunla gezmekte, gittikleri yerlerde 

taşkın davranışlar sergilemektedir. Leylâ düşüşe geçmiştir. 

Leylâ, taşkınlıklarını, Necdet’le evlenmelerini imkânsız kılmak için, kuru 

gururla, inatla sürdürmektedir. Lâkin rastlaştıklarında yine hiçbir şey olmamış gibi 

davranır. Tutarsızdır. 

Kötü alışkanlıklar, kötü arkadaşlar edinmiştir. Monden hayat içerisinde 

düşüştedir. Read de ondan uzak durmaya başlamıştır. Bu arada Read’in eski 

sevgililerinden olan ve Leylâ’ya diş bileyen, kocasının ölümüyle monden hayatta 

yıldızı parlayan Madam Jimson, Leylâ’nın kuyusunu kazmak için fırsat bulmuştur. 

Madam Jimson, Leylâ’yı, düzenlenen monden toplantılardan uzak tutar, 

yalnız bırakır. Leylâ, bu dışlanmanın nedeninin babasından, babasının yabancılar 

arasındaki itibarının düşmesinden kaynaklandığını düşünerek ona çatmakta, 

sıkıntısından kıvranmaktadır. 

Leylâ, “samimi ve artistik bir müsamere” (s. 223) düzenlemeye babasını razı 

ederek, monden hayat içindeki konumlarını irdelemeye karar verir. Hazırlıklar yapar. 

Heyecan içindedir. 

Nihayet vakit gelmiştir. Toplantı akşamı, Leylâ’nın mondenite ihtirası şu 

satırlarla aktarılır: 
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“Hakikatte de, Leylâ o akşam bir alevin içinde yanıp tutuşuyordu. Bir 

‘mondanite’ ihtirasının hiçbir kimsede bu kadar ‘had’ bir dereceye çıktığı 

görülmemiştir. Leylâ’ya adeta (s. 224) bu salon Sainte - Therese’i veya 

Mecdli Meryem’i denilebilirdi. Bir vakitler bu Azizelerin ruhunu kaynatan 

din aşkının sıtmalı coşkunlukları sanki zaman ile, dünya ile ilgili bir ruh 

sıtmasına çevrilerek tekrar Leylâ’nın kalbinde başgöstermişti. Sainte -

Therese tövbe riyazeti için çıplak vücudunu kamçılarken etinde meydana 

gelen kanlı bereleri göstererek ‘Bunlar benim güllerim!’ dermiş ve onlara 

tatlı bir tebessümle gülümseyerek bakarmış. Leylâ da dar saten 

iskarpinlerinin içinde tarife sığmaz bir acı ile sancıyan ayaklarını o akşam 

vücudunun en seyre değer yerlerinden biri gibi göstermekten memnun 

görünüyordu. 

Mecdli Meryem, Đsa’nın gömleğini giydikten sonra vücudunu bir 

ateşli ürperme almış, yıllarca diyar diyar bu ürperti ile dolaşmış ve Sebt 

gününün ‘Kıyam’ mucizesini insanlara müjdelerken bu ürperti ile çeneleri 

birbirine çarparmış. Fakat gene bir dakika dinlenmeden yürürmüş, 

söylermiş; haykırırmış, Leylâ da kaç günün yorgunluğu, yürek çarpıntıları, 

korkuları, üzüntüleriyle harap ve bitkin düştüğü halde gene zedelenmiş 

ayaklarının üstünde oraya buraya koşmadan, çırpınmadan, gidip gelmeden 

geri kalmıyordu.”(s. 225). 

Yani Leylâ’nın mondenite ihtirası, bu ihtiras için gösterdiği çabalar; dinî 

mükâfata erişmek için yapılan ibadetlere benzetilmiştir. 

Asıl beklediği davetliler gelmeyince, Leylâ yıkılır, yok olmak ister. Çok 

zavallıdır. 

Gece sonunda geçirdiği sinir buhranı esnasında, anne ve babası yanındadır. 

Madam Jimson amacına ulaşmıştır. Bunu da gözdesi Doktor Jean Prade’in 

hilesi sayesinde başarmıştır. 

Leylâ, rahatsızlığının duyulmaması için çok çabalamış, lâkin iyileşememiştir. 

Babası da kızının buhran geçirmesine neden olan doktordan yardım istemeye 

gitmiştir. Doktor Jean Prade hastayı görmek ister. Đyice inceler. Madam Jimson’a 
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yetiştirmek için malzeme toplamaktadır. Sonunda da gördüklerini, işittiklerini 

ulaştırır. 

Birçok hekim Leylâ’ya bir sinir sanatoryumunda uzun süre dinlenmesini ve 

yalnız kalmasını tavsiye eder. Uygun yer için ülke dışına çıkmak gerekmektedir. 

Babasının durumu buna müsait olmasa da belli edilmez. Eski damat adayları 

Necdet, yardımlarına yetişir. 

Hiçbir şeyden haberi olmayan Leylâ, Necdet’i umursamamaktadır. 

Leylâ Avrupa’ya giderken, Necdet’in kayıtsızlığı, şiddetli bir aşk ıstırabına 

dönüşür. 

Leylâ, Napoli yakınlarında bir dinlenme bölgesindedir. Hayatından 

memnundur: 

“Genç kız, Napoli yakınında yeşil, ılık ve sessiz bu dinlenme köşesinde 

bulunduğunu yazıyordu. Đlk günler burada epeyce canı sıkılmış ve başka bir 

yere gitmeyi düşünmüştü. Fakat sonradan buraya yavaş yavaş alışmağa 

başlamış ve nihayet o kadar ısınmıştı ki, şimdi ona buradan başka bir (s. 253) 

yerde yaşamak adeta katlanamayacağı bir fedakârlık gibi geliyordu.” (s. 

254). 

Necdet’e göre bir âşığı olduğundan orayı sevmiştir. Yine kıskançlık gündeme 

gelir. Necdet için, geçmişteki Leylâ vardır. Oysa değişime uğrayan Leylâ ondan 

uzaktır. 

Leylâ, ailesiyle münasebetini mektuplarıyla sürdürmekte, uslu kız tavrı 

takınmaktadır. Sağlığından, gezilerinden, tabiatın güzelliğinden bahseder. Eskiden 

sessizlik, tabiatın güzelliği nefret ettiği unsurlardır. 

Leylâ, seyahatinden dönmüştür. Döndüğü âlemi bambaşka bulan Leylâ, yeni 

hayata uymak için Necdet’le barışmak çaresini bulmuştur. 

Babası Sami Beye göre, Đstanbul’un değişikli ği anarşiden kaynaklanmaktadır. 

Durum fazla sürmeyecek, Đngiltere her şeyi halledecektir. 
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Yeni durumdan korkan Leylâ, Türkiye’yi de, Đngiltere’yi de bilmediği için 

“yersiz, yurtsuz, gurbetzede ve serseri” (s. 300) bir insan halini almıştır: 

“Türk tarihinin, hattâ, bu uğursuz sayfalarından bile haberi olmayan 

Leylâ için bir Đngiltere bir büyük devletler sözünün ifade ettiği mâna çok 

belirsizdi. Bu genç Türk kızına Türk’ün zaafı gibi Avrupa’nın gücü de hiçbir 

şey söyleyemezdi. Zira, şimdiye kadar bu iki varlığı birbiriyle karşılaştırmağa 

bile lüzum görmemişti. Onun gözünde Đngiltere nasıl tanıdığı beş on 

Đngiliz’den ibaretse, Türkiye’nin sınırı da kendi yaşadığı muhitin 

çemberinden daha geniş değildi. Onun içindir ki, son zamanlarda kendi 

bildiği memleketin dışında ve ondan büsbütün başka bir memleket ortaya 

çıkıverince bütün mânasıyle yersiz, yurtsuz, bütün mânasıyle gurbetzede ve 

serseri bir insan haline girmişti. (s. 300) 

Kendisini küçümsemeye başlayan monden çevrenin dağılması hoşuna 

gidecekken, yeni durum, sokaklardaki yeni görüntüler, buna engel olur. 

Anadolu’dan gelen askerler, yeni bir devletin kurulacağı söylentileri, 

bağımsızlık için mücadele edenlerin itibar görmesi, onu tasalandırır. 

Babası da, Leylâ da yeni devre uymanın, sokulmanın çarelerini ararken, 

çözümü Necdet’e yanaşmakta bulurlar; ama Necdet değişmiştir. 

Leylâ, unutulmuşluğunun acısını Necdet’i yeniden ağına düşürmekle 

çıkaracaktır. Bunun fırsatını da bulur. Lâkin ne yapsa Necdet’i yumuşatmayı, 

duygulandırmayı başaramaz. Leylâ artık Necdet için bir hiçtir. 

Bir dönem Necdet’in nişanlısı olmuş olan Leylâ, millî duygudan yoksun, 

Türk tarihinden, Türk varlığından habersiz, alabildiğine soysuzlaşmış, içgüdülerinin 

esiri bir kızdır. Gösteriş düşkünü, monden hayat delisidir. 

Değişken, tutarsız, hoppa, şuh, oynak, fettan bir kişili ğe sahiptir. Manevîyata, 

insana, vatanına ve milletine sahip çıkmayışı, arzu ve tutkularının peşinde gidişi, 

samimiyetsizliği “hiç” olmasına neden olmuştur. 
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II. DERECEDEK Đ KADINLAR 

Madam Jimson 

Madam Sinos’tan sonra, Beyoğlu salonlarında, güzelliğiyle en çok şöhret 

bulan kadındır. Read’in Đstanbul’daki ilk göz ağrısıdır. Bu yüzden Leylâ’nın baş 

düşmanıdır. 

Koyu elâ gözlü, levent bir kadındır. (s.28) Dudakları kalın, dişleri iri ve 

beyazdır. Saçları kızıl ve dalgalıdır. Kolları ve bacakları uzundur. 

Evlidir; lâkin eşine bağlı değildir. Bu sebepten şuh, pervasız tavırlar 

sergilemektedir. 

Evi, Sıraselviler’e giden cadde üzerinde bir yerdedir. (s.47) 

Necdet’e göre, bir fahişedir. 

Madam Jimson, katıldığı toplantılarda, sürekli Leylâ aleyhinde sözler 

söyleyip, iftiralar atmakla meşguldür. 

Evlili ğinde sadık olmayan Madam Jimson, başka erkeklerle münasebet kuran 

bir kadındır. Read, Major Will, münasebet kurduğu kişilerdendir. 

Read’i   Leylâ   aleyhine   kışkırtmaya   çabalarken,   Türk   kadınını   da 

aşağılamaktan geri durmaz: 

“- Bende bulamadığınız şeyi bir Türk kızında mı bulacaksınız? Sanır 

mısınız ki bir Türk kadınında bendeki kadar sevmek kabiliyeti olsun! Zavallı 

Gerald! Görünüşte bizden hiç farkı olmayan bu kadınların gerçekte nasıl bir 

esir ruhu taşıdığını bilir misiniz? Bunlar birtakım cansız bebeklerdir ki yalnız 

hoş görünmesini bilirler. Arasıra tat değiştirmek için okşanıp öpülmeye 

lâyıktırlar. Fakat ciddi, derin münasebetler bahis konusu olunca hatıra en 

son gelecek olan ‘Desechantee’lerdir. Ve bundan başka bir Đngiliz zabiti 

(s.136) için Türk çevrelerinde kendinden bu kadar geçmenin doğuracağı 

mahzurları da bir düşününüz!” (s.137) Hem ona göre, Leylâ onu 

sevmemektedir. Necdet’le birliktedir. Read de, 

belki bir süs, belki Necdet’le Leylâ arasında bir kızıştırıcıdır. Daha doğrusu, gösteriş 

delisi Leylâ için Read’in dostluğu hayallerinin üstünde bir monden itibar kaynağıdır. 

Leylâ’nın Read’de aradığı ve bulduğu tek şey budur. (s.137) 
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Madam Jimson, baş düşmanı Leylâ’yı sarsmak için, sürekli onun aleyhine 

malzeme toplamakta, bunları yeri geldiğinde dedikodu unsuru olarak kullanmaktadır. 

Ancak, artık Read’den tamamıyla ümidini keserek, Đtilaf ordusunun başka 

saflarının eğlence âlemlerinde yer almaya başlar. Đtalyanlarla Fransızlar onu 

paylaşamamaktadırlar. 

Nihayetinde Madam Jimson, düzenleyeceği bir suareyle son âşıkı Colonel de 

Rochepierre’yle beraberliğini kutlayacak, ihanetlerine yenisini ekleyecektir. Read’le 

münasebetinde de bir toplantı düzenlemiştir. Bu kutlamalar onda âdet hâlini almıştır. 

Madam Jimson’un yeni münasebetinin ona kazandırdıklarını, şu paragrafla 

aktarabiliriz: 

“Şuh bir kadın için başarılarını âleme göstermek ayrı bir sevinç, ayrı bir zevk 

değil midir? Hele, Madam Jimson kaç zamandır yüreğinde Jackson Read tarafından 

bırakılmış olmanın acılığını adeta bir çeşit utançla taşımaktaydı. Mond’da herkesin 

kendisine acıyış ve hor görüşle baktığını hissediyor ve bu azaptan kurtulmak için her 

çareye başvuruyordu. Nihayet, işte, âleme, hiç de acınmaya ve hor görülmeye lâyık 

bir hale düşmediğini, tersine, kadınların en bahtiyarı gene kendisi olduğunu yüksek 

sesle haykıracağı an gelmişti. Hem de kimin yanıbaşında? Colonel de 

Rochepierre’in; Colonel de Rochepierre’in…” (s.188) Madam Jimson, yeni âşığı 

hakkında edindiği bilgileri yaymaktan da ayrı bir haz duyar. Colonel’in yanında 

Read hiçtir. 

Mösyö Jimson ise hastadır. Zaten düzenlenen eğlencelerde eşine pek eşlik 

etmez. Fakat bu sefer hastalığı ciddîdir. Üremi ile karışık bir beyin kanaması ile 

kendisinden geçmiş, cansız yatmaktadır. Madam Jimson’a, doktor durumun 

tehlikesini aktarsa da o, bunun yayılmaması için doktoru ve ev halkını tembihler. 

Yine de eşinin can çekişmeye yakın bir hâlde olduğunu, kol ve bacaklarının ölüp, 

yalnız gözleriyle yaşayan bir insan kalıntısı durumunda bulunduğunu herkes 

işitmiştir. (s.190) 

Fakat duyarsız kadın, eşinin o hâlinde olsun yanında değildir. Davetini, 

zevkini, şıklığını düşünmekte, bunların noksansız olması için uğraşmaktadır. Bu 

sefer de onun suvaresinde, onun dedikodusu yapılır. 
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Madam Jimson, güzelliği, şıklığı ve tavırlarıyla oradakilerin ağzının suyunu 

akıtırken, Mösyö Jimson ölmüştür. Papaz gelmiş, dinî vazifesini yapmıştır. 

Madam Jimson, eşinin ölümünü de monden hayat gösterisinde kullanmıştır. 

Tantanalı cenaze merasiminin ardından, evlenme teklifleri alarak, “Şen Dul” (s.207) 

hâlini almıştır. Kocası onu yıpratmadığı güzelliği ve servetiyle bırakırken, öldükten 

sonra da ihya etmiştir. 

Beyler onun için kapışadursun, Madam Jimson’un evlenmeye hiç niyeti 

yoktur. Dulluğun sefasını sürmek istemektedir. Evine kapanır ve güzelliği bu 

dinlenme döneminde tazelenir, vücudu semiz bir hâl alır. 

Madam Jimson’un, seyahate çıkma durumu söz konusu olur. Hüviyet 

vesikasına ihtiyacı vardır. Ancak kocasının ölümünden sonra ve miras işlerine kadar 

hangi milletten olduğunu pek iyi bilmeyen Madam, medenî vaziyetini tespite mecbur 

olunca epeyce güçlükle karşılaşmıştır. 

Mirası elde edebilmesi, başkasıyla evlenebilmesi, serbestçe gezip dolaşması 

için mutlaka hüviyet vesikasına ihtiyacı vardır. Bu tür işlerle kocası ilgilenen 

Madam, Đstanbul’un en tanınmış ailelerinden biri olmalarından başka bir şey kabul 

etmemektedir. 

Madam, ne Đngiliz, ne Avusturyalıdır. Türk tâbiiyetinde bulunması, onu çok 

öfkelendirir. Türk olması sanki rezaletlerin en büyüğü, lekelerin en kirlisidir. 

Leylâ’nın babası Sami Bey, Madam Jimson’un eşini, hatta eşinin babasını 

tanımaktadır. Eşinin babası Mahmutpaşa civarında, hırdavat ticaretiyle meşgul bir 

Samatyalı Yahudidir. Oğlu Mişon’la (Mösyö Jimson) Sami Bey Düyunu 

Umumiye’den arkadaştırlar. Babası ölünce Mişon ortadan kaybolmuş, zengin bir 

Avrupalı olarak Đstanbul’a geri dönmüştür. (s.215) 

Madam Jimson’un kökü ise şu cümlelerle aktarılır: 

“O, Beyrut’taki bankası topu attıktan sonra gelip Đstanbul’da, 

Moda’da yerleşen maceracı bir Suriyeli Katoliğin, adıyla sanıyla El-Barûni 

Bey’in kızıdır. El-Barûni bütün dalaverelerini çevirdikten, bütün çarpma, 

aldatma ve dolandırma vasıtalarını tükettikten sonra, nihayet son kozu olarak 

talihe karşı kendi kozunu oynamak üzereyken bir suvarede, bu Mösyö 

Jimson’la bir tesadüf her güçlüğü çözümleyivermişti. Lakin, El-Barûni Bey ne 

yazık ki kızının saadetinden, debdebesinden lazım geldiği kadar istifade 
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edemedi. Mösyö Jimson’la evlenmelerinin ikinci yılı bu fani âleme gözlerini 

kapayıp gitti.” (s.216) 

Madam Jimson da babasının ölümünden sonra, sürekli geçmişini silmekle 

uğraşmıştır. Dulluğunun tadını çıkarırken, oluşan dedikodulardan Leylâ’yı sorumlu 

tutar ve ondan intikam almak için çareler düşünür. 

Leylâ, acayip insanlarla düşüp kalkarak, sergilediği tavırlarla zaten herkesi 

yanından   uzaklaştırmıştır.  Madamın   hedefi  Leylâ  aleyhinde   oluşan  intibayı 

körükleyip, onu bütün monden münasebetlerinden ayırarak yapayalnız bırakmaktır. 

Böylelikle Leylâ iyice düşecek ya da yalnızlığı tercih edip azap içinde kıvranacaktır. 

Sessiz sessiz fırsat kollayan Madam Jimson, sonunda amacına ulaşmak için 

harekete geçmiştir. Düzenlenen iki toplantıya Leylâ ve ailesinin çağrılmasını 

engellemiştir. Çünkü toplantılarda düzenleyici rolü vardır. 

Madam Jimson’un Leylâ’yı alt etme çalışmalarında, Fransız askerî doktoru 

Jean Prade, onun en büyük yardımcısıdır. Doktor, Leylâ’nın uğradığı fiyaskoları 

Madam Jimson’a büyük bir zevkle ulaştırmaktadır. 

Sonunda   Madam   Jimson   amacına   ulaşmış,   Leylâ’nın   sinir   buhranı 

geçirmesine, Jean Prade’yle birlikte sebep olmuştur. 

Jean Prade, sinir sahasındaki en iyi doktordur. Leylâ’yı muayene eder, 

gözlemler, konuşturmaya çalışır. Edindiği bilgileri de Madam Jimson’a yetiştirerek 

onun dünyanın en mutlu insanı olmasını sağlar. 

Madam Jimson, inanılmaz bir israf ve sefahat içinde yaşamaya başlar, 

gününü gün eder. 

Madam Jimson’un eğlencelerinde dostları da yanındadır. Fakat Colonel hiç 

değilse bir hafta yalnız kalmalarını önerince reddedemez. Yine de hoşnut değildir:  

“Gerçi Colonel de Rochepierre’in bu aşk ve alâkayı âlem önünde 

göstermek Madam Jimson’a monde’un en büyük şereflerinden birini temin 

etmişti. Hattâ günün birinde resmî bir bağlantı ile bu ismi, bu de Rochepierre 

ismini taşımak onun için bir gaye haline girmişti. Fakat bu kart adamla, 

herhangi bir bedenî münasebet genç kadının etini isyan ve tiksinti ile 

titretiyordu. Bari Colonel’in yorgun uzviyetiyle kendi uzviyeti arasında, 

ihtirassız ve dostluğun sakin ve tatlı bir şekilde uyuşması temin edilebilseydi! 
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Ne gezer! Colonel de Rochepierre cinsî ihtiras sahasında ne kadar başarıya 

erişemiyorsa, ısrarı o nispette artıyordu ve bu kısır ısrarlar, genç kadının 

vücudu için gerçek bir işkence oluyordu.” (s.260) 

Zafer sonrasında, Madam Jimson, Türk olduğunu ispata çalışır. Sonuçta da 

ortadan kaybolur. 

Leylâ’nın baş düşmanıdır. Onu yıkıma uğratmak için elinden geleni yapar. 

Monden hayatın vazgeçilmez isimlerindendir. Zenginlik ve sefahat içinde 

yaşar. Aşkta sadık değildir.  
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III. DERECEDEK Đ KADINLAR 

Azize Hanım 

Captain Gerald Jackson Read’in dostlarındandır. Bunların en tehlikelisidir; 

çünkü en hayalperestidir. 

Đri siyah gözleri vardır. Güzeldir. 

Romanesk, şiir, edebiyatla yoğrulmuş bir kadındır. Đşte buna örnek birkaç 

cümle: 

“Ağlamak, ağlamak bu tatlı bir şey… Bu, yağmurun bir yaz günü kuru 

ve kızgın toprak üzerine yağışı gibi bir şey…” (s.30) 

Kaptanı etkilemek için uğraşan bu kadın, Nermin adındaki bir başka 

kahramana göre “beyinsiz kaz” (s.40) dır. 

Hayalci ve duygulu bir kadın olan Azize Hanım bile Leylâ’ya düşmanlık 

konusunda roller oynamaktadır. 

Evlidir; ama kocasından beklediği ilgiyi görememektedir. Bu da onun başka 

erkeklere kaymasına, mutluluğu başkalarında aramasına neden olmaktadır. 

Captain Marlow adında bir Đngiliz zabitine yanaşmaya çalışır. Tatlı, titrek ve 

şairane sesi, güzelliği, hiçbir şey kaptanı yumuşatmaz. 

Azize Hanım, yumuşatamadığı Captain Marlow’a özel hayatındaki boşluğu, 

eşinin ilgisizliğini şu satırlarla aktarır: 

“- Kocam bu gece benimle beraber gelmek istemedi. Beni kendi 

halime yalnız bıraktı. Çünki; onun kumardan başka hiçbir zevki, hiçbir 

ihtirası,  hiçbir  ‘vice’i  yoktur.  Evlendiğimizin  ilk  aylarında  kendisini 

sabahlara kadar beklediğim olurdu. Bir kış gecesi balkonda bir hasta kedi 

gibi tir tir titreyerek ta güneş doğuncaya kadar büzülüp kaldığımı bilirim. 

Geldiği vakit ‘Bu saate kadar ne yapıyordun? Niçin uyumadın?’ diye 

sormaya lüzum bile görmezdi. Acele acele soyunur, elbiselerinin her 

parçasını bir tarafa atar ve hemen yatağa atılır atılmaz horuldamağa 

başlardı. 

‘Ah nelere tahammül ettim, bilmezsiniz. Meğer ne budala imişim! 

Şimdi hiçbir şey umurumda değil. Ben bir tarafta o bir tarafta keyfimize 

bakıyoruz. Fakat Captain, ben bu hayat tarzından bıkmağa başladım. Büyük 

bir aşka ihtiyacım var’.” (s.120) 
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Oysa    monden    hayat,    onu    yormakta,    kendisine    hiçbir    şey 

kazandırmamaktadır. 

Azize Hanım, bıkmadan Marlow’u aşka davet ederken, sürekli 

reddedilmektedir. Bir aşkın doğduğunu sanan Azize yanılmaktadır; çünkü Captain 

Marlow eş cinseldir. Azize Hanım bunu anlayamaz. Đngilizlerin başta soğuk 

olduklarını, sonradan alevlenip, aşk ve ihtirası sonuna kadar yaşadıklarını, sadık ve 

bağlı olduklarını, Leylâ’dan duymuştur. Read bunun en canlı örneğidir. 

Azize Hanımın havaî kişili ği şu satırlarla aktarılır: 

“Onda her emel bir edebî melankoliden ibaretti ve onun her hareketi, 

(s.153) her işi bir dans kadar zararsız, havai ve geçiciydi.” (s.154) 

Captain Marlow’a tutkun olan Azize Hanım, onu da kendisine âşık sanmakta, 

Marlow kaçtıkça, bunu kendisini kamçılamak için yaptığını düşünüp sebatını, inadını 

ispat için uğraşmaktadır. 

O uğraşıp, sürpriz hazırlıkları yapadursun, Marlow ona bir sürpriz yapar. 

Onun eşiyle samimî olarak evlerine gelir. Eş cinsel Marlow, aradığını Azize Hanımın 

eşinde bulmuş gibidir. 

Durumu hâlâ anlayamayan Azize Hanımın vaziyeti şu satırlarla aktarılır: 

“Azize Hanım’ın hayalinde bu iki adam birbirinden o kadar ayrı ve o 

kadar başka iki âlemden idi ki, onları birdenbire bir arada görmek zavallı 

kadını yalnız hayretten donduracak değil, merak ve tecessüsten çatlayacak 

esrarlı bir hâdise niteliği taşıyordu.”(s. 156) 

Marlow’a rakı ve meze tepsisini zevk ve heyecan içinde hazırlayan Azize 

Hanım, daha önce herhangi bir ev işine atılmamıştır. Bu hâliyle hizmetçisini şaşırtır. 

(s.160) 

Azize Hanım, Captain Marlow’dan ümidini kesmemiştir. Bu ziyaretin, onun 

tarafından düzenlenen bir aşk stratejisi olduğunu zannetmekte, sevinçten içi içine 

sığmamaktadır: 

“Azize Hanım’ı en çok sevindiren şey, bu akşam ziyaretinin mutlaka 

Captain Marlow tarafından düzenlenmiş olması hakkındaki kanaati idi. Genç 
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kadın hem kendi eliyle ton balığını tabağa indiriyor, hem de içinden ‘Ne ince 

bir aşk stratejisi! Đşte benim harimime kocamın omzuna dayanarak girdi;’ 

diyordu. Aman yarabbi bu ne ansızın gelmiş bir saadetti! Đşte şu saatte 

Captain Marlow onun evinde bulunuyordu ve Azize Hanım, ona kendi eliyle 

yiyip içeceği şeyleri hazırlıyordu.”(s.160) 

Hâlbuki Marlow, Azize Hanımla değil, eşiyle meşgul olmaktadır. Neşesi 

yerindedir ve Atıf Beye beyitler okumaktadır. Tavırları tuhaf, uygunsuzdur. 

Azize Hanım, iki erkekteki değişikliklere kafasını yormakta, fakat bir anlam 

verememektedir. 

Sonraları yine tuhaflıklar olur. Azize Hanım, kocası Atıf Beyin cüzdanında 

Marlow’un deniz kenarında çıplak çektirdiği fotoğrafı bulur. (s. 192) 

Ayrıca kocası akşamları Marlow’a uğramaktadır. Azize Hanım, ikisinin ortak 

olarak hoşlandıkları bir fahişe için buluştuklarını düşünmektedir; ama böyle bir şey 

olmadığını öğrenir. (s.192) 

Azize Hanım, şüphe ve üzüntülerini açıp, akıl öğrenmek için, Madam 

Jimson’un suvaresine gider. Çünkü ona göre, Madam Jimson’un dünyada bilmediği 

yoktur. 

Azize Hanım, Madam Jimson’a açılamaz. Bir Fransız zabiti, Madam 

aracılığıyla onunla tanışır. Dansederler. Deniz zabitinin keşfetmek istediği Đstanbul 

tadı Azize Hanımdadır. (s. 193) 

Azize Hanım, Fransız zabitinin elinde hayli hırpalanır. Kendini idareden âciz 

hâle gelir. 

Madam Jimson, Leylâ’yı mahvetme konusunda Azize Hanımdan yardım 

istemeyi düşünürken vazgeçer. Çünkü: 

“Zavallı Azize Hanım her şeyden önce budala, beceriksiz ve sersemdi. 

Sonra çocukça bir bencilliği vardı. Mesela (s. 217) Leylâ’yı bütün 

münasebetlerinden ayırmak hususunda Madam Jimson’la işbirli ğine 

başladılar mı mutlaka daha ilk adımda ondan ayrılanları kendisine çekmeğe, 

yani bu işte bir çeşit şahsî menfaat gütmeğe başlayacaktı.”(s. 218) 
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Belki biraz da kocasından öç almak için girdiği aşk macerasını dolu dizgin 

yaşamaktadır. Kocası yabancı gibi gelmeye başlamıştır. 

Hassas ve hayalci olan Azize Hanım, sonunda hayal ettiği kişiyi bulmuştur. 

Bu sevgilide edebiyat da vardır. Yüzlerce beyit bilmekte ve bunları gezdikleri 

yerlerde Azize Hanıma aktarmakta, onu mest etmektedir. Azize Hanım, sevdalısı 

Forestiere’ye kendini öyle kaptırmıştır ki, onun zevki doğrultusunda değişimler 

yaşamaya başlamıştır: 

“O, sevdalısı genç Fransız bahriyelisinin zevkine uymak için öyle 

yerli bir kadın olmağa, o kadar Şarklı bir yaşayış tarzı almağa başladı ki, 

kendisini görenler adeta tanımakta güçlük çekiyorlardı. Yüzünü, yürürken iki 

tarafından iki tayyare kanadı gibi açılan uzun tüllerle örtüyordu. Pelerininin 

uçları kalın püsküllü, etekleri saçaklı bir çeşit çarşaf icat etti. Bunu giyince, 

taşınması güç bir eşya hâlini alıyordu. Mesela bir (s. 257) arabaya binerken 

her tarafından kapılara takılıyor; bir erkeğin yanına yaklaştı mı, hemen 

saçaklarının, püsküllerinin bir tanesi onun düğmelerinden birine dolaşıyordu. 

Devrin kadınlarını pratik ve düzgün bir şekle sokan yeni modanın hemen 

hiçbir icadına uymak istemiyordu. Meselâ bütün hanımlar saçlarını keserken, 

bu uzatmağa çalışıyor ve onu, evinde bulunduğu zamanlarda dalga dalga 

ensesinden aşağıya doğru bırakıyordu...” (s. 258) 

Kâh Mısır melikesi, kâh Asyalı bir Tanrıça gibi hâllere bürünen Azize 

Hanım; aşkı, yaşayışı yolunda kocasının kazandığı parayı avuç avuç saçmaktadır. 

Sonuçta, zaferle birlikte âşığından ayrılır. 

Azize Hanım, aşkı, doludizgin aşkı arayan, bulan, onun uğruna değişimler 

yaşayan, hayalci, havaî bir tiptir. 

Eşi, kendisiyle ilgilenmediği için başkalarına kaymış, ihanet yolunu seçmiştir. 

Nermin 

Leylâ’nın rakiplerindendir. Evleri Đngilizler tarafından işgal edilmiştir. Onun 

çeyizlerine bile el koymuşlardır. 
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Annesi Makbule Hanımın, insanlara özel hayatlarına dair fazla tafsilat 

vermesini onaylamayan Nermin on yedisini bitirip, on sekizine basmıştır. Kolej’e 

gitmektedir. 

“Hem güzeldi, hem hoştu, hem şuh ve işveliydi, hem de kâfi derecede 

zeki ve zarifti. Belki yalnız bir kusuru vardı, o da kibri ve gururu idi. Bu kusur 

ona her tarafı dikenli ve sert kabuklu bir meyve hali veriyordu. Halbuki 

bilseler bunun içi ne tatlı, ne iştiha açıcıdır! Đşte, Nermin kendi kendini böyle 

tahlil ediyordu ve içinden: ‘Beni keşfedecek adama kayıtsız, şartsız teslim 

olacağım!’ diyordu. Halbuki, nice zamandır, ne Kolej’e gelip giden Amerikalı 

deniz zabitleri arasından, ne kendisinin girip çıktığı monden çevrelerdeki 

yabancılar (s. 98) arasından bir tanesi dönüp de bu frenkincirini soymak 

zahmetine girişmiyordu. Gerçi, bol bol koklanıyordu, okşanıyordu, öpülüp 

emiliyordu, fakat on altı yaşından beri bir olgun kadın yaratılışı taşıyan 

Nermin için bu kadarı mânasız birer oyundan ibaretti.” (s. 99) 

Paragrafımız, Nermin hakkındaki en önemli bilgileri bize aktarır. 

Nermin küçücük hâliyle monden hayat ihtiraslarına kapılmıştır. 

Đngilizleri egoist bulur ve onların bu yönünü sevmez. 

Nermin de birçok hanım gibi Leylâ ile uğraşmaktadır. Hırslarını tatmin 

edemeyen Nermin, Leylâ gibi sevilmek ister; ama hiç kimse tarafından ciddiye 

alınmamakta, çocuk muamelesine tâbi tutulmaktadır. 

Monden hayat içinde kendisine çok samimî davranan Major Will’in davetine 

çağrılmamaları, kendilerine önem verilmemesi onu çok kızdırmıştır. 

Nermin hesap sormak için Major Will’e gittiğinde davete çağrılmasını 

Leylâ’nın engellediğini öğrenir. Üzüntüsü Major Will’e de yansıyınca Major onu da 

ilgiyle, sevgiyle çağırır. Davete iştirak edip, boy gösterir. Major’un yanından 

ayrılmaz. 

Eş cinsel Fanny Moore’la münasebetleri, Major Will’in yalısında başlamıştır. 

Şöyle devam eder: 

“Tamamıyle Miss Fanny Moore’un malı olmuştur. Masuvanın örneği 

gibi iğrenç, utanmaz ve çekici olan bu Amerikalı kız Major Will gecesinden 
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beri toy ve körpe avını bir ipekten ağ içinde hapsetmişti. Nermin ise 

başkalarının yaptığı aşkları, başkalarının sevdiği erkekleri hor görmek için 

bundan daha mükemmel bir fırsat bulamazdı. Bir kadın tarafından sevilmek 

ona gösteriş ve zarifliğin en yeni, en asri şekillerinden biri gibi geliyordu.”(s. 

153) 

Fanny Moore’un “beyaz güvercini” (s. 153) erkeklere karşı ilgisizdir artık. 

Gözleri Fanny Moore’dan başkasını görmemektedir. 

Artık Leylâ’yı kıskanmayan Nermin, Leylâ’nın davetinde sadece alaycıdır. 

Onu aşağılayıcı, eleştiren tavırlar sergiler. 

Sonunda Nermin, annesi ve babasıyla bile vedalaşmadan, Fanny Moore’la 

kaçar. Eşyalarını bırakmıştır. Babası onu Protestan rahiplerinin, dinini değiştirmek 

için kaçırdıklarını düşünmektedir. 

Sessiz kalan ailesi, evlerinin işgal edilmesi gibi, kızlarının da zorla ellerinden 

alındığı kanaatinden vazgeçmezler. Hatta “on beş gün sonra” (s. 268) Havre denen 

bir yerden kart gönderip, Miss Fanny Moore’la Amerika’ya gittiğini, çok mutlu 

olduğunu yazsa da babası, bunların zorla yazdırıldığından emindir. 

Mütareke yıllarında, toplum yapımızdaki çöküntüyü aktarmada, Fanny 

Moore’la ilişkisi önemli rol oynar. Aradığı ilgiyi Miss Fanny Moore’da bulan genç, 

körpe Nermin, yanlış, ters bir ilişkiye girmiş, onun peşinden gitmiştir. 

Miss Fanny Moore 

Gazetecidir. Nermin’in sevgilisidir. Hoppa, serbest tavırlı bir kızdır. 

Necdet’in gözlemiyle, yüz güzelliği, şu satırlarla aktarılır: 

“Necdet, kendisiyle kulak kulağa, ağız ağıza konuşan kadının yüzüne 

ilk defa olarak dikkatle baktı. Bu, sustuğu zaman bile insanla şakalaşır gibi 

duran canlı, tesirli ve sıcak bir yüzdü ve bu yüzde toy bir mektep kızı temizliği 

ile büyük bir Cengül kuşunun kaygı verici yabaniliği birbirine karışmış 

duruyordu.” (s. 66) 

Türklerin gözlerinin çekici, siyah ve ateşli olma özelliklerine hayran olan 

Fanny Moore, Türklerin eski tarz evlenme âdetlerini de benimsemektedir. Bu âdetler 

geçerli olsa mutlaka Türkiye’de evlenen biri olacaktır. 



124 

Evlilikle ilgili değişik görüşlere sahiptir. 

Leylâ’nın gözüyle bakacak olursak, “soğuk” ve “deli” (s. 71) kızın 

karakteristik özellikleri şunlardır: 

“Ne olduğu bellisiz bir kadın; avantüriyerin biri… Zaten bu Nuriye 

Hanım nerde böyle münasebetsiz ve şüpheli kimseler varsa adeta mahsustan 

gider, arar bulur ve ‘monde’un içine sokmaya çalışır. Nesi enteresanmış! 

Nesi entelektüelmiş o kadının? Küstahlığından, utanmazlığından başka neyi 

var?” (s. 71) 

“Bu şarlatanın, ‘poseuse’ün birisidir” (s. 72) 

Eş cinsel Fanny Moore, Türk kızı Nermin’le ilişkisine, Major Will’in 

yalısında başlamıştır. “Sodom’cu sevişme”lerini (s. 126) Major Will gizlice 

seyretmiştir. Bu, onu çok kızdırır. 

“Beyaz güvercinim” (s. 153) dediği Nermin’i hâkimiyeti altına almıştır. 

Nermin, erkeklere karşı ilgisini kaybetmiştir ve gözleri Fanny Moore’dan başkasını 

görmemektedir. 

Fanny, musiki meraklısıdır. 

Đntikamcıdır. Nitekim Leylâ, monden hayatta düşüşe geçince, onun kendisini 

küçümseyici davranışlarının acısını çıkarmış, Leylâ’nın tavırlarını fazlasıyla iade 

etme fırsatını bulmuştur. 

Halis kan Amerikalı kız, Nermin’le Amerika’ya kaçmıştır. Mutludurlar. 

Şehnaz Sultan 

Read’in maceralarından biridir. Devrin padişahının yeğenlerindendir ve Nail 

Paşanın karısıdır. 

Read onu, bir kaza sonucu otomobilleri, sarayının duvarına çarptığında 

farketmiştir. Sultan, adamlarını yardıma göndermiştir. 

Yuvarlak, sarışın bir yüze sahiptir. 

Şehnaz Sultan’ın yatak odasına kadar girmeyi başaran Read’in gözlemlerine 

göre, lepiska saçlara sahiptir: 

“-Herhalde eminim ki bu, hiç su katılmamış halis bir (s. 164) şark 

prensesidir. Beni üstü sırma işlemeli canfesten terliklerle kabul ediyor. 
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Çoğunluk çıplak duran tombul ve yuvarlak omuzlarının üzerinde uzun lepiska 

saçlarını kâh bir ipekten şal gibi dökülü; kâh burma burma iki kumral yılan 

gibi örülü görüyorum.”(s. 165) 

Read, ona bir iki mektuplaşmadan sonra ulaşmış, çok uğraşmamıştır. 

Read, Şehnaz Sultan’ı hep terlikleriyle ve giydiği elbiseye uygun çoraplarıyla 

karşısında bulur. 

Tuhaf, yanlış, basit bir Fransızcaya sahip olan sultan, Read’den Đngilizce 

öğretmesini ister; ama Read onun öğrenebileceğinden emin değildir:  

“Pek de öğreneceğinden emin değilim ya; benim sultanım güzel 

olduğu kadar akıllı değildir. Beyni henüz tabiî gelişimini bitirmemiş gibidir. 

Tamamıyle enstriktif bir mahluk… Konuşması bir kuşun cıvıltılarına ve 

hareketleri bir kedinin kımıldanışlarına benziyor ve onu okşarken vücudu 

bana hiç de insan cinsinden bir şey gibi gelmiyor.”(s. 166) Şehnaz Sultan, 

Read için bir maceradır. Bu macera normal alışkanlık halini 

alır, esrarını kaybeder. Gizliliği de ortadan kalkar: 

“Zaten ne o, ne de sultan hanım bu münasebeti gizlemeğe lüzum 

görmüyorlardı. Önceleri oldukça sıkılgan, çekingen ve korkak duran Şehnaz 

Sultan ilk tecrübelerinden sonra birdenbire açılıvermiş, hattâ Damat Paşa’ya 

bu acayip vaziyeti (s, 166) olduğu gibi kabul ettirecek derecede cüret ve zekâ 

göstermeğe başlamıştı. Zaten mesele bir sultanla bir Đngiliz zabiti arasında 

bahis konusu olunca kimin ne demeğe, kimin ne yapmağa dili varır, eli 

yeterdi?”(s. 167) Şehnaz  Sultan,  sonraları  Major  Will’in  yalısına  dadanır.  

Read  bunu 

onaylamasa da engellemeyez: 

“Bir defa açık havanın, bir defa hürriyetin tadını almış olan bu güzel 

esir kadını tekrar disiplin altına sokmak mümkün olmadı. Yarı iptidai kalmış 

bir mahlûk üzerinde ‘vice’in çekiciliği her şeyden daha kuvvetliydi. Hele, 

Major Will’in yalısı ve oradaki âlemler onun için sinemalarda gördüğü 

binbir gece masallarının gerçekleşmesi gibi bir şeydi.”(s. 265) Şehnaz  

Sultan,  Đngiliz  dilini  de  öğrenmiş,  Đngiliz  içkilerine,  Đngiliz 

ahbaplığına alışmıştır. Tek kusuru, bulunduğu topluluklarda başka bir kadının 
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bulunmasına tahammül etmeyişi, tüm erkeklerin sürekli kendisiyle meşgul olmasını 

istemesidir. Diğer bir hâli de, fazla içince herkesi kırıp geçirecek kadar 

haşinleşmesidir. 

Tavırlarından bıkan Read’le, Major’ün yalısına gidip gitmeme konusunda 

kavga ederek ayrılırlar. (s. 266) 

DEKORAT ĐF KONUMDAK Đ KADINLAR  

Leylâ’nın Annesi 

“Hâlâ gençlik taslayan ve kızlarıyle rekabet eden kart işvecilerden 

biriydi.”(s. 24) 

Beyaz ve tombul kolları vardır. 

Kızının tavırlarını şekillendirmek istese de başaramayan, ona yenik düşen bir 

annedir. Evli olsa da başka erkeklerin ilgisini çekme arzusunu kaybetmemiştir. 

Kızı sinir buhranları geçirirken gösterdiği kayıtsızlık, başka erkeklerin ilgisini 

çekme çabası, ailesine pek de düşkün olmadığını gösterir. 

Read’in Annesi 

Güney Đngiltere kıyılarında bir kalp hastalığı kürü yapmakta bulunan kadın, 

Türklere, Türkiye’ye düşmandır. 

“Jackson Read, ateşli bir Mukaddes Kitap okuyucusu olan annesinin 

hayalinde Türkiye’nin ifade edebileceği mânayı düşünüyor: Annesinin 

gözünde Türkiye’nin bir Sodom ve Gomore’den, bir Babil’den, bir 

Ninova’dan farkı olmasa gerekti. Zira, Mukaddes Kitap’ta isyanları ve 

günahları dolayısıyle Allah’ın gazabına uğramış lanetli ülkelerin her bahsi 

geçtikçe ihtiyar kadın başını ukalaca sallar: ‘Mutlaka şimdiki Türkiye de 

böyle bir şey olacak.’ derdi.”(s. 133) 

Read’i yollarken, Türkiye’den temiz olarak, Türk kızlarından, Türk 

sofrasından, yani Türklerden uzak kalarak, yüreğinde asla Türklere karşı sevgi 

bulunmayarak dönmesini öğütlemiştir. 

Oğlu da annesinin sözünü tutmuş, annesinin bulacağı nişanlıya açık bir 

yürekle dönmüştür. Her ne kadar Leylâ’ya tutulmuş, onların sofrasında bulunmuş, 

ayrıca birçok Türk sevgilisi olmuş olsa da… 
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Annesi, Türkiye’den bir tek şey istemiştir: Ankara kedisi. Read annesinin bu 

isteğini yerine getirecek imkân bulamadan dönmüştür. 

Nermin’in Annesi  

Sami Bey ailesinin eski dostlarından Hayri Bey isminde gelir sahibi bir 

kişinin eşidir. 

Makbule Hanım, maddiyatçı bir kadındır. Kızıyla pek uyuşamamaktadır. 

Nermin, Miss Fanny Moore’la Amerika’ya kaçtığında anne ve babası durumu 

kabullenirler. Nasıl ki, evleri işgal edildiyse, kızları da ellerinden alınmış, 

kaçırılmıştır. 

Nermin, Fanny Moore’la Amerika’ya gittiğini belirten bir kart atsa da, zorla 

yazdırıldığını düşünüp tatmin olmazlar. 

Şarkıcı Kadın  

Leylâ’ların davetinde görevlidir. 

“Ancak bir ‘danse macabre’ için hazırlanmış gibiydi. Duru, beyaz bir 

deri ile kaplanmış narin ve çevik iskeleti (s. 225) insanı durmadan 

kırılacakmış kaygısı içinde bırakıyordu. Karalar giyinmişti ve alnına bir kara 

kurdeleden çatkı bağlamıştı.” (s. 226) 

Marifetlerini sergiler: 

“Bu marifetlerden biri eski bir halk şarkısının, daha doğrusu manzum 

bir masalın musiki ve mimikle icra ve ifadesiydi. Genç kadın bununla 

Sibirya’nın karları içinde kurtlar tarafından sarılmış bir insanın veya bir 

çocuğun korkularını, yürek çarpıntılarını, ürkme ve dehşetini temsil ediyor ve 

gerek tavırlarına, hallerine, gerek sesine mübalağalı bir facia edası 

veriyordu.” ( s. 231 ) 

Misafirler, pek hoşlanmazlar. 

Tibi Loor  

Eski music-hall artistidir. Halis bir maceracı tipidir. Sevgilisi Amerikalı, eski 

Alman Yahudisi Müller Stein’dir. 

Leylâ düşüş devrinde onlarla münasebet kurmuştur ve başından atmak için 

uğraşmaktadır. Davetine, çağrılmadan gelmişlerdir. Diğer bir Amerikalı Miss Fanny 
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Moore’a göre, “her yerde haksız yere Amerikalıları temsil etmek iddiasında bulunan 

bu iki serseri” (s. 229) çok âdi insanlardır. (s. 230) 

Cıvık hareketleri, şakalarıyla Leylâ’yı eğlendirmeye çalışırlar. 

Kunoşka 

Đngilizlerin yanlarına çağırttıkları dansöz Matuşki’nin sevgilisidir. 

Esmer, narin, ufak tefek bir kadındır. Makyajı ağırdır. Şarkı söyleyen 

Kunoşka, Matuşki’nin çalıştığı Moskovit’e yakın bir barda çalışmaktadır. 

Farklı cinsel eğilimlere sahip üç Đngiliz zabitiyle, sevgilisinin münasebetini 

kavramaya çalışır. 

Nuriye Hanım 

Düzenlediği davette, Necdet’le Miss Fanny Moore’u tanıştırır. Nuriye Hanım, 

monden hayattaki diğer insanlardan farklıdır. Mütarekeden sonra vatan ve istiklâl 

davalarına karışan bazı Türk kadınları arasında kendi isminin de geçmesine çalışır. 

Bunun dışında Đngiliz düşmanlığını da gaye edinmiştir. Onun için davetinde Fransız 

ve Amerikalılardan başka yabancıya rastlanmaz. 

Manikürcü Kız  

“Duru beyaz tenli ve kıpkızıl dudaklı bir körpe Rus kızı”dır. (s. 21) Read’e 

hizmet ederken, onun yakışıklılığına hayran kalır. Özellikle boynuna ve yüzüne 

vurulmuştur. Read isterse, kendisini teslim edecek derecede etkilenmiştir. 

Captain Marlow’un Annesi  

Dünyayı Đngiltere’den ibaret sananlardandır. Harp öncesine kadar, 

Almanya’nın da Hindistan gibi, Đngiliz genel valisiyle idare edilen yerlerden biri 

olduğunu düşünmektedir. 

Hizmetçiler 

Leylâ’nın evinde görev yaparlar. 

Batty 

Leylâ’nın tanıdığıdır. 

Leylâ’nın Ahbabı  
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Yarı kadın, yarı erkek, yarı Đngiliz, yarı Şarklı bir şahıstır. Cinsel uyarılara 

açıktır. 

Aracı Kadın  

Başı örtülü, ihtiyar bir kadındır. Şehnaz Sultan’ın sarayında, Read’i sultana 

ulaştırma işini yapar. 

Azize Hanımın Hizmetçisi 

Azize Hanımın ilgi duyduğu Captain Marlow’a birlikte meze hazırlamışlardır. 

Hanımının herhangi bir ev işine ilk defa atıldığını gören hizmetçi bu anî hamaratlık 

karşısında şaşırıp kalmıştır. 

Banka Müdürünün Eşi 

Madam Jimson’un düzenlediği suareye eşiyle katılanlardandır. 

Read’in Annesinin Hazırlayacağı Nişanlı 

Read’in annesine yazdığı mektupta bahis konusu edilen, Read’in annesinin 

hazırlayacağı varsayılan, saf ve temiz olacağı düşünülen kızdır. Read, yüreğini ona 

saklamaktadır. 

Madmazel 

Maksim Bar’da içki sunanlardan biridir. 

Madam Sinos 

Beyoğlu salonlarında güzelliği ile en çok şöhret bulan kadındır. 

Rus Prensesi 

Rus barında çalışan bir kadındır. Uzun boylu, ince ve sarışındır. Müessesenin 

en mühim cazibesidir. 

Yalılarını Kiraya Veren Hanımlar  

Başlarında kimseleri yoktur. Major Will’in arkadaşı Orhan Beyle hem komşu, 

hem akrabadırlar. 

Cihan Harbin’de servetlerinin son kırıntılarını da bitirince Yeniköy’deki 

yalılarını kiraya vermek zorunda kalırlar. Ne kadar kira isteyeceklerini de 

bilmemektedirler. Yalı Major Will’e kiralanır. Kira bedelini de Orhan Bey tespit 

eder. 
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Aile, yalının selâmlık kısmında; harap, barhane bir yerde oturmaktadır. 

(s.112) 
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Necdet’in Metresi 

Necdet’in zaman zaman metresleri de olmuştur. Bir tanesi, bütün bir sene, 

onu zapt etmeyi başarmıştır. Necdet, ondan ayrıldığında uzun süre kendine 

gelememiştir. 

Genç Kadın 

Madam Jimson’un suaresinde, fettan tavırlarıyla, iki erkeği idare eden 

kadındır. Samimîlikten uzaktır. 

Ermeni Kız  

Nermin’in okuduğu Kolej’de öğrenim gören, Nermin’e göre budala, kaba, 

âlemin eğlencesi bir kızdır. O da Captain Read’in flörtlerindendir. (s. 39) 

Maksim Bar’daki Kadın  

Necdet’in gözlemleriyle tanıtılır. Son derece süslüdür ve uzaktan bile göz 

alıcı ölçüde bir güzelliğe sahiptir. 

Kocasıyla tartışırken, adam öfkelidir. Mutlaka levanten bir karı kocadırlar. 

Kadın kesinlikle bir yarı fahişedir, eşi de para karşılığında susan bir kocadır. Kadının 

kesesi kapanınca, adamın ağzı açılır. (s. 50) 

Madam Jimson’un Hizmetçisi 

Madam Jimson’un hizmetindedir. 

Major Will’in Hizmetçisi  

Major Will’in hizmetindedir. Şehnaz Sultan’ın kaprisine maruz kalır. 

Gerald (xxx)’in Eşi 

Madam Jimson’a göre, Read hakkında şu cümleyi söylemiştir: “O kaybolmuş 

bir adamdır!.” (s. 136) 

Sırdaş Cariye 

Şehnaz Sultan’ın sırdaş cariyesi, onun kabalığına maruz kalmıştır. 

Necdet’in Dadısı 

Necdet’e evde yokken, Leylâ hakkında bilgi veren, ihtiyar bir kadındır. 

Necdet’in istekleri doğrultusunda hizmet eder. 
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Madmazel Sonia 

Major Will’in birlikte Moskovit adında bir bara gittiği gruptaki kadınlardan 

biridir. 

Tramvaydaki Kız  

Necdet’in gözlemleriyle tanıtılır. Tramvaya yanında bir Đngiliz zabitiyle binen 

şuh, fıkırdak bir Türk kızıdır. Oturacağı yere ilerlerken, iki bacağı kesilmiş, yerde 

sürünen Türk askerinin eline basar. Kız onun canını yakmakla kalmayıp, gururuyla 

da oynayarak, hor görür. Necdet onu boğmak ister; ama yapamaz. (s.269, 270) 

Đtilaf kuvvetlerinin zulmünü onaylayan, hatta bu zulümde öncülük eden 

soysuzlaşmış Türklerdendir. 

Mektep Kızları  

Zaferle düzenlenen millî bir anma töreninde, toplantı yerinde, yeni çıkan millî 

havaları gevrek ve körpe sesleriyle söyleyen küçük kızlardır. 

Moskovit’teki Kız  

Garsonluk görevini yapmaktadır. Açık yeşil gözlü, duru beyaz tenli bir Rus 

güzelidir. Đngilizlerin sataşmalarına maruz kalır. 

Major Will’in Davetindeki Kocakarılar  

Davette Azize Hanımın Read’in dikkatini çekmek için yaptığı davranışlara 

hayret ederler. 

“Bunlardan kimi bir amiral, kimi bir general karısı idi; kimi de şarka 

ilk defa seyahate çıkmış bazı Amerikalı milyarderler idi ve bunlar taşıdıkları 

unvanlarla o kadar gururlu idiler ki, etraflarında dolaşan insanlara ve hele 

Türklere bakarken adeta bir hayvanat bahçesinde acayip kuş kafeslerini 

seyre çıkmış kimselerin tavırlarını takınıyorlardı.” (s. 106) 

Nermin’e göre, onlar “cadı”dır. (s. 107) 

Ortamda beğendikleri sadece kafeslerdeki kuşlardır. 

Major Will Grubundaki Türk Hanımı  

Major Will’in arkadaşı Orhan Beyin samimî dostlarından birinin eşidir. Çay 

ve suarelerde boy gösterir. 
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Zaferle Ortadan Kaybolanların Hanımları  

Eşlerinin nerde olduklarını bilmeyen hanımlardır. 

Nişantaşı ve Şişli’nin Kadınları  

Ninelerinin bol ve siyah çarşaflarını giyerler. Yüzleri kalın peçelerle 

örtülüdür. Her hareketten, her sesten korkarlar. Sürekli tehlike içindeymiş gibi 

tedirgindirler. Çoğu şuh ve gençtir. 

“ Đşte bunların bir kısmı kendi ruhlarının selâmetinden emin olmayan 

şüphelilerdir. Bir kısmı cezayı muhakkak bilen günahlılardır. Bu kadınlar da 

mukaddes vatan kapısının anahtarlarıyle bir oyuncak gibi oynayan ve 

namusluları yok pahasına yabancılara satan birtakım beyinsiz 

mahluklardır.”(s. 283) 

Nişantaşı ve Şişli’nin Kadınlarının Hanım Nineleri  

Bol ve siyah çarşaflar giyerler. Bu giysilerini, torunlarıyla paylaşırlar. 

Yahudi Ailesinin Kadınları  

Maksim Bar’daki bu ailenin kadınları özellikle Đngilizlerin dikkatini çekmek 

için gülünç, adî ve sırnaşık haller içerisindedirler. 

Kadınların pırıl pırıl elmasları göz kamaştırmaktadır. 

Rus Prensesleri 

Moskovit adlı yeni açılan lokantanın masa aralarında dolaşan bu kadınlar, 

berrak gözlüdürler. 

Amerikalının Yanındaki Kadın  

Beyoğlu’nda bir büyük Rus barının açıldığı gecenin balosunda Leylâ ve 

Amerikalının yanındadır. 

Amerikalı, Leylâ’dan çok bu kadınla meşguldür. 

“Gerçi bu kadın bir parça geçkindir. Fakat arkasında uzun bir şuhluk 

devresinin ganimetlerini saklayan her işveli kadın gibi esrarlı bir cazibeyle 

donanmış görünüyor. Hele altın saplı face-amain’i miyop gözlerine götürüp 

etrafı süzmeye başladığı vakit ‘Bütün bunlar kim oluyormuş!’(s.179) der gibi 
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öyle bir dudak büküşü, öyle alaycı gülümseyişi vardı ki, tahrik etmeğe 

yetiyordu.”(s. 180) 

Tanrıçalar  

Read’in başı, mitolojik bir hayvanın başına benzetilir. Birçok tanrıçanın 

kendilerini denizlerde, ormanlarda, dağ başlarında, cazibeli mitolojik hayvanlara 

verdikleri belirtilir. (s.22, 23) 

Tanınmış Bir Ailenin Kızları  

Büyükada’nın Splandid Oteli’nde Major Will’in odasında saatlerce kalırlar ve 

kimse onlara kötü gözle bakmaz. Çünkü Major Will herkesin gözünde sınırsız bir 

muafiyet kazanmıştır. 

Aile Kadını ve Aile Kızları  

Bütün aile kadını ve kızları Orhan Bey tarafından Major Will hesabına tuzağa 

düşürülürler. Bunların çoğu Major Will’in Yeniköy’deki yalısından geçtikten sonra 

unutulurlar. 

Geveze Kadınlar 

Sinir hastalıkları doktoru Jean Prade’a hayrandırlar. Konuşmalarını tahrik 

edici ve zevk verici bulurlar. 

Hizmetçi Kadın 

Doktor Jean Prade’ın muayenehanesinde görev yapan, saçları oksijenli, 

yaşlı bir kadındır. 

Đstanbul’un Bozulmuş Bölümündeki Kadınlar  

Necdet’in bakış açısıyla yaklaşırsak, bu bölümdeki kızlar, karılar, sevgililer 

elden gitmiş; kız kızla, erkek erkekle münasebete girmiştir. Bekâr, evli, dul kadınlar, 

erkekleri telef olup, ölürlerken üzülmez, ağlamaz hâle gelmişlerdir. 

Đstanbul’un Bozulmayan Bölümündeki Kadınlar 

Yine Necdet’in bakış açısıyla değerlendirirsek; orada Madam Jimson’lara, 

Leylâ’lara, Azize Hanımlara, Nermin’lere, Fanny Moore’lara karşılık, “babaları 

savaşa gitmiş yavrularının beşiğini sallayan temiz ve sabırlı kadınlar, vücutlarını 
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Allah tarafından kendilerine teslim edilmiş bir kutsal emanet gibi saklayan genç 

kızlar, bunların üstüne şefkatle titreyen nur yüzlü nineler”(s. 202) vardır. 

Analar  

Amerikalı misyonerler tarafından çocukları alınıp götürülmüştür. Bunun 

karşısında hiçbir ana evlâdı olduğunu haykıramaz, hiçbir baba adalet isteyemez. 

Sahyon Kızı 

Bölüm başlarında,  Ahdi Atik’ten alınan kısımlarda,  şu  paragraflarla 

karşımıza çıkar: 

“… Sahyon kızı bağda olan kulübe gibi, hıyar tarlasında bulunan 

hayme gibi, muhasaraya alınmış şehir gibi kalmıştır.” (“Ahdi Atik” E ş’iya 

7,8,9) (s. 19) 

“ Đşte uzak diyardan gelenlerin sebebinden kavmim kızının feryadının 

sesi. Rab Sahyon’da değil mi, anın mülkü anda değil mi? Niçin kendi evime 

putlarıyla girip batıllıklariyle beni gazaba getirdiler?” (“ Ahdi Atik “ 

Ermiya- 19) (s. 32) 

[“Kavmim kızının yarası için yaralandım, karardım, beni dehşet 

tuttu.”] (Ahdi Atik” Ermiya 21) (s. 41) 

“… Sayhun kızları mütekebbirdirler ve boyun tutarak yürürler; 

gözleriyle işaret ederek kırıta kırıta gezerler ve ayaklarındaki halkaları 

çıngırdatırlar.” (“Ahdi Atik” Ermiya ) (s. 62) 

Đstanbul’un Sodom ve Gomore’ye benzerliği, bölüm başlarına, kutsal bir 

kitaptan seçilen bölümlerin konulmasıyla pekiştirilmi ştir. Bu sözler, bölümü özetler 

nitelikte olup, romancının görüşlerini de yansıtırlar. 

Fahişe 

“Her fahişeye ücret verirler, lakin âşıklarının cümlesine sen ücret 

verirsin ve her taraftan gelip senin ile zina etmeleri için onlara rüşvet 

verirsin.” (“Ahdi Atik” Hezekiyal 16) (s. 128) 

Kutsal bir kitaptan, bölümdeki kişilerin özelliklerini özetlemek için alınmıştır. 
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Mezamir’deki Babil Kızı  

Necdet’in Mezamir’den okuduğu parçada şu cümle aktarılmıştır: 

“Ey harap olunacak Babil kızı, senin bize ettiğin cezaya mukabil sana 

eda eden ne mübarektir.” (s. 203) 

Lût’un Karısı  

Bir tuz heykeli olmuştur. 

“Ve Lût’un zevcesi anın arkasında olarak geriye bakmakla bir tuz 

amudu oldu.” (“Ahdi Atik”Bab on dokuz, 26) (s. 298) 

Kitabı Mukaddes’teki Kadın  

“Ey mahbubem, işte güzelsin. Đşte güzelsin. Nikabının altından 

gözlerin güvercinler gibidir. Saçın Cil’ad dağında yatan keçi sürüsü gibidir. 

Dişlerin Lut’tan çıkan kırkılmış sürü gibidir. Cümlesi ikiz doğurur ve 

aralarında yavrusuz yoktur. Dudakların kırmızı iplik gibidir ve söyleyişin 

latiftir. Yanakların nikabın altında nar parçasına benzer. Boynun silâhlar 

için bina olunmuş Davud kulesi gibidir. Orada kahramanlar siperi olarak bin 

kalkan asılıdır. Đki memelerin süsenler arasında otlanır bir çift ikiz ceylan 

yavruları gibidir.”(“Kitabı Mukaddes: Ağniyet ül-ağani-Bab 4) (s. 207) 

Kutsal kitaptan, bölümdeki kişilerin özelliklerini özetlemek için alınmıştır. 

Sainte - Therese 

Leylâ ona benzetilir. Nefsini terbiye için, çıplak vücudunu kamçılarken 

oluşan berelerini, gülleri olarak gören bir azizedir. 

Leylâ da davetinde iskarpinleri ayağını sıktığı halde, acıyan ayaklarından 

gurur duymuştur. 

Mecdli Meryem 

Leylâ’nın benzetildiği bir azizedir. 

“Mecdli Meryem, Đsa’nın gömleğini giydikten sonra vücudunu bir 

ateşli ürperme almış, yıllarca diyar diyar bu ürperti ile dolaşmış ve Sebt 

gününün ‘Kıyam’ mucizesini insanlara müjdelerken bu ürperti ile çeneleri 

birbirine çarparmış. Fakat gene bir dakika dinlenmeden yürürmüş, 

söylermiş; haykırırmış.” (s. 225) 
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Leylâ’nın, davetindeki çırpınışı, Mecdli Meryem’in durumuna benzetilmiştir. 

Histerik Hanımlar  

Sürekli başları dönen, boğazlarındaki düğüm çözülmeyen kadınlardır. Onlara 

sinir hastalıkları alanında tek olan Doktor Jean Prade bakmıştır. 

Türk Hanımları ve Kızları  

Mütareke döneminin Đstanbul’unda, Batı hayranlığını züppeliğe kadar 

götürürler. Türk kızları ve kadınları düşman subaylarıyla aşk serüvenleri yaşamak 

için çırpınırlar. 

Madam Jimson onları beğenmemekte, aşağılamaktadır. Bunu Read’e 

söylediklerinden anlarız: 

“Bende bulamadığınız şeyi bir Türk kızında mı bulacaksınız? Sanır 

mısınız ki bir Türk kadınında bendeki kadar sevmek kabiliyeti olsun! Zavallı 

Gerald! Görünüşte bizden hiç farkı olmayan bu kadınların gerçekte nasıl bir 

esir ruhu taşıdığını bilir misiniz? Bunlar birtakım cansız bebeklerdir ki yalnız 

hoş görünmesini bilirler. Arasıra tat değiştirmek için okşanıp öpülmeye 

lâyıktırlar. Fakat ciddi, derin münasebetler bahis konusu olunca hatıra en 

son gelecek olan ‘Desenchantee’ lerdir.” (s. 136) 

Bakirli ğini Kaybeden Kız 

Benzetme malzemesi olarak kullanılmıştır. Necdet, Đstanbul’u bakirliğini, 

bunlarla birlikte ilk saflığını da kaybeden kıza benzetir. (s. 280) 

Fahişeler 

Benzetme malzemesi olarak kullanılmışlardır. Düştükçe düşmek, uyuşturucu 

bir zevke dalmak isteyen fahişelerin durumuna, Necdet’in Leylâ’ya kayışı benzetilir. 

Kadınlar  

Milliyetleri ne olursa olsun, bedensel tutkularının esiridirler. Aşk delisidirler. 

Romanda sadece cinsellikleriyle ön plâna çıkarlar. Milletlerine yabancılaşmışlardır. 

Ailelerindeki erkekler Batılılarla iş yaptıkları için, işgalcilere yakındırlar. Đşgalcileri 

cinsellikleriyle hâkimiyetleri altına alıp, zengin, rahat yaşamayı amaçlarlar. Her biri 

ahlâksızlığın farklı yönünü simgeler. 
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I. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Emine 

Romandaki kişiler, Ahmet Celâl’in gözlemlerinden hareketle tanıtılır. 

Ahmet Celal, onlarla ilgili duygu ve düşüncelerini, emir eri Mehmet Ali’nin köyünde 

olup bitenleri bir deftere yazmıştır. Kişiler, olaylar onun bakış açısıyla anlatılır. 

Ahmet Celâl Emine’ye köyden uzakta rastlamıştır. Genç kızın yağız ve 

uzunca yüzünün ortasında iki yeşil gözü ve bir sıra iri beyaz dişi vardır. Mehmet 

Ali’nin köyündeki kızlar gibi giyinmiştir. Başı, onların başı gibi kat kat sargılarla 

sarılıdır. Beli kuşaklı ve alaca pazen donlu bir kızdır. Uzun boyludur. Kusursuz, taze 

bir bedeni, teninin kuru bir beyazlığı vardır. Göğsü, kalçaları dolgun, eti ve omuz 

başları gevşektir. Boynu bir kuğu boynu gibi uzundur. Kolları bileklerinden itibaren 

bembeyazdır. Uzun, narin ve küçücük ayakları vardır. 

Ahmet Celâl’e harikulâde görünen Emine’nin endamı, Đstanbul kızlarınınki 

kadar ince, yürüyüşü onların yürüyüşü gibi ahenklidir. Ayakları çıplaktır ve topukları 

da çatlaktır. 

Emine’yi “bir hayal”, “ bir yabani çiçeğin gölgesi” (s.77) olarak nitelendiren 

Ahmet Celâl, onu Don Kişot’un yıllarca gönül bağladığı, kasabadaki bir köylü kızı 

olan Dulcine olarak düşünür. 

Emine, sürekli Ahmet Celâl’den kaçmaktadır. Ürkektir. Oysa Ahmet Celâl 

“körpe geyik” (s. 78) dediği Emine’yi bırakmamakta kararlıdır. Nihayetinde 

çekingenliği azalan Emine, Ahmet Celâl’le konuşur. Konuşurken Ahmet Celâl’in 

kendisine zarar vermesinden, halasının görmesinden korkmuş, ağlamaklı bir ifade 

takınmıştır. 

Ahmet Celâl, Emine’ye çok yaklaşmıştır. Bu sefer de onun ağacın dibine 

büzülmüş hâlini “ıslak bir kedi”ye (s. 79) benzetir. 

Bu köylü perisi, Đstanbul kızlarından farksızdır. Onlar kadar işvebazdır. 

Bekâreti, Emine’yi bir zırh gibi sarmıştır. Bu, Ahmet Celâl’in kadında yeni 

gördüğü bir hâldir. 
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Ahmet Celâl, köyde, Emine’nin Mehmet Ali’nin kardeşi Đsmail’in sevdiği 

kız olduğunu öğrenir. Đsmail’e göre Emine de kendisini istemektedir. Kızın anası, 

babası yoktur. Halasının yanında oturur. Babası Balkan Harbi’nde şehit düştükten 

sonra anası, bir başkasıyla evlenip, onu ortada bırakıvermiştir. Halası vermezse, 

Đsmail onu kaçıracaktır. 

Her ne kadar Ahmet Celâl, “narin ve alımlı, endamlı, bir körpe söğüt dalı” 

(s. 99) olarak gördüğü Emine’yi, Đsmail’den kıskansa da, Emine onu kolu olmayan 

bir adam olarak algılamaktadır. 

Ahmet Celâl’in Emine’yle ilgili benzetmeleri bitmez. Onu, “dikenlikler, 

çalılıklar arasında bir dağ gülü” (s. 100) olarak düşünür. 

Ahmet Celâl, Emine’nin Đsmail’le münasebetinin kendiliğinden olduğu 

hükmündedir. Köylerde tek delikanlı kalmamıştır. Emine, kocamaktansa Đsmail’e 

varmayı tercih eder. Ondan daha iyisini de bulamayacaktır. Bir önemli sebep de, 

Đsmail’in ailesinin epeyce varlıklı sayılmasıdır. (s. 101) 

Emine, Đsmail’den vazgeçip Ahmet Celâl’in olsa, onun Emine’ye 

yapacakları şunlardır: 

“Onu önce bir iyi yıkardım. Sonra, vücudunun bütün çizgilerini bozan 

o kat kat esvaplarını çıkarıp şu ocakta yıkardım. Fakat ‘alâmod’ bir Đstanbul 

kızı haline sokmak için mi? Hayır, hayır... Kızıl parıltılı saçlarını iki kalın 

örgü yapıp arkasına salıverirdim. Ona, yakası daima açık ve yenleri bol bir 

bürümcek gömlek giydirirdim. Belden aşağı inen, kasıktan bağlı ve 

bileklerinden büzmeli bir şalvar yaptırırdım. Tıpkı, büyük ninelerimizinki gibi 

uçları işlemeli uçkurunu şöyle ortadan bir kocaman düğümle aşağıya doğru 

sarkıtırdım. Ve onu konuşmaktan menederdim. Yalnız, sık sık gülmesine ve 

hayreti, öfkeyi, inadı, şuhluğu ifade eder nidalar koyuvermesine izin verirdim. 

Yemeğimi, o pişirsin, hizmetine o baksın isterdim. 

Ben yerken, çalışırken veya kahvemi içerken, onun ayakta beklemesini 

hoş görürdüm. Alafranga âşıktaşlığa mahsus öpme ve okşamaların hiçbirini 

ona göstermemekle beraber, arasıra, bir iri Van kedisi gibi onunla 

oynaşmaktan haz alırdım.” (s. 119) 
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Emine, Bekir Çavuşun karısının aracı gitmesi üzerine “elin yabanı” (s. 124) 

dediği Ahmet Celâl’e varmayacağını belirtmiştir. 

Emine, Đsmail’le evlenir. Bir yılı geçen ilişkilerinde bir kere olsun Ahmet 

Celâl’in yüzüne, gözlerine bakmaz. Ahmet Celâl, onun için kolsuz olmasından başka 

bir şey ifade etmemesine inanamamaktadır. 

Zaten Emine, Đsmail’le evlenerek, Ahmet Celâl üzerindeki sihrini 

bozmuştur. Ahmet Celâl, Emine’den tiksinse de, unutmaz. Puta benzettiği Emine’si 

ölse, kokuşsa bile, onun hasretini gönlünden silemeyecek; ondan kaçacak, lâkin gene 

onu kovalayacaktır. (s.134,135) 

Emine’nin babası Şerif, on yıl sonra bir tesadüf sonucu Mehmet Alilerin 

köyüne gelmiştir. O ayrıldığında Emine, sekiz yaşındadır. Bekir Çavuş, Emine’ye 

babasının geldiğini haber verince, Emine inanmaz; gördüğünde sarılırlar. Emine 

babasının elini öper. Aralarındaki yakınlaşma bundan ibarettir. 

Emine biraz daha toplanmıştır. Ahmet Celâl onu bu kez de Frikya heykeline 

benzetir. Ahmet Celâl, gözlemlerine dayanarak, Emine’nin Đsmail’i sevmediği 

kanaatine varmıştır. (s.159) Emine’de de Ahmet Celâl’e doğru bir kayış, bir teslim 

oluş vardır. 

Emine, Ahmet Celâl’e varmış olsa, el üstünde tutulacak, yorucu 

çalışmalardan uzak duracaktır; ama olan olmuş, Emine de alın yazısına boyun 

eğmiştir. 

Savaş sürerken düşmanlar köyü de işgal etmişlerdir. Hatta onlardan biri 

Emine’ye sataşmıştır. Đşgal esnasında Ahmet Celâl’le Emine birbirlerine 

yakınlaşmışlardır. Ahmet Celâl bunu şu satırlarla aktarır: 

“Yalnız, Emine ile aramızda gizli bir aşinalık bağı gerilmiş gibidir. 

Kalabalığın içinde yan gözle birbirimize bakıyoruz. Fakat, bu ani ve gelip 

geçici bakışlarda neler yok! Onunkiler ‘beni kurtar’ diyor. Benimkiler ‘peki, 

kurtaracağım’ diyor. Onunkiler ‘senden başka kimsem yok’ diyor. Benimkiler 

‘ben de senden başkasını düşünmüyorum’ diyor. 
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Sonra birlikte, bizi kurtaracak olan çareleri araştırıyoruz. - Kaçalım 

mı? - Kaçalım. - Nereye? - Hele bir gece olsun. - Ya bizi ele geçirirlerse? -

Ele geçiremezler. Geçirirlerse de ben kolayını bulurum. - Sen bulursun. Evet; 

ben yalnız sana inanıyorum.” (s. 211) 

Ahmet Celâl, Emine’yi alıp gidecektir. Bunu yapmayacak olursa iş işten 

geçecektir. 

Ahmet Celâl ve Emine, karanlık bastırınca, kaçma eylemini 

gerçekleştirmeye, sürünerek başlarlar. Sürünerek kalabalıktan çıkıp, mezarlığa 

saklanacaklardır. Plânı uygulamaya koyarlar; ancak düşman askerleri yine Türklere 

sataşmaya başlarlar. Bu fırsatla kaçmaya çalışırlarken Emine çok korkar. (s. 216, 

217, 218) 

Đkisi de vurulur. O hâlde mezarlığa ulaşırlar. Emine’nin sol kalçasındaki 

yarayı sararlar. (s. 218) Emine de dizlerinde rahatlayan Ahmet Celâl’in sağ 

böğründeki yarayla ilgilenir. (s. 220) 

Dinlenip, tan yeni ağarırken harekete geçeceklerdir; ama Emine’de hâl 

yoktur. Bunu Emine’nin “- Davranamirim; davranamirim” (s. 221) demesinden 

anlarız. 

Ahmet Celâl defterini Emine’ye teslim eder. Yoluna yalnız devam 

edecektir. 

Emine tipik bir Türk kızıdır. Kaderine boyun eğip, alın yazısı doğrultusunda 

yaşantısını sürdürür. Ona farklı bir yaşantı sunacak olan Ahmet Celâl’i kabul etmez, 

sıradanlığı tercih eder; ama sonradan pişman olarak, Ahmet Celâl’e yönelir. 
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II. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Zeynep Kadın 

Mehmet Ali’nin annesidir. Đhtiyardır. Kızıl kınalı saçları vardır. 

Topallayarak yürür. 

Ahmet Celâl’e ısınabilen nadir kişilerden olan Zeynep Kadın, Ahmet 

Celâl’in cümleleriyle şu şekilde tanıtılır: 

“On iki yıldır, dul olan ve bütün ailenin tek başı, bu katı, sert ve 

mütevekkil insanda, tabiî güçlerden bir şey gizlenmiş gibi duruyor. Kırk 

yaşında mıdır? Ellisinde midir? Bilinmez. Eli ayağı, bir ağacın henüz 

topraktan sökülmüş kökleri gibidir ve bilirim ki, vücudu bir meşe kütüğü 

kadar sağlamdır.” (s. 54) 

Para canlısı olan bu kadın, “evde yaptığı bütün iyi şeyleri, yemez (s. 47), 

içmez, hiç kimseye tattırmaz, alır kasabaya götürür.” (s. 48) Bunları Ahmet Celâl’in 

iki misli para vererek almasından memnun olmayan Zeynep Kadın, paranın 

bereketlisinin pazardan kazanılan olduğunu düşünür. 

Çok güçlü, çok çalışkandır. Bazı özelliğini de Ahmet Celâl’in şu 

cümlelerinden öğreniriz: 

“Onun, çok kere, küçük boz eşeğin taşıyamadığı en ağır yükleri 

alnından bir ter akmadan dimdik taşıdığını görmüş ve tarlada, saatlerce, 

belini doğrultmaksızın çalıştığına şahit olmuşumdur. Zeynep Kadın, bir gün, 

bir komşu kavgasında, paylaşılmayan bir kocaman dibek taşını, huşunetle 

teperek bir hamlede yere devirmişti.” (s. 54) 

Sakin ve mütevekkil olan Zeynep Kadının çok kızdığı zaman ne yapacağı 

kestirilemez. Đsmail’e karşı kaba tavırları, onu dövmesi bunu göstermektedir. (s. 54) 

Şeyh Yusuf’a çok değer verir. 

Mehmet Ali’yi askere götürecekleri zaman, iş zamanı olduğu için olumsuz 

tepkiler vermiştir. Oğlu gittikten sonra da konuşmaz, durgun, dalgın bir hâl alır. 
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Konuşurken, sözcükleri en koyu Anadolu ağzıyla söyler. Cümleler 

boğazından birer tutam çalı gibi sert ve dikenli çıkar. 

Malına çok düşkün olan Zeynep Kadının başına, köyün üyelerinden Salih 

Ağa, bir arazi meselesi çıkarır. Oğlu için bile ağlamayan Zeynep Kadın, toprağı için 

ağlayarak, Ahmet Celâl’den yardım bekler. Mahkemeye gidilmesini,sonuç 

alamayacaklarını düşündüğü için istemez. Çünkü elinde toprağın kendisine ait 

olduğunu gösteren bir belge yoktur. 

Yeniliklere açık değildir. Eski yöntemlere körü körüne bağlıdır. 

Zeynep Kadın, Ahmet Celâl’in çabalarına karşı nankörlük edip, ikiyüzlü 

davranır. Başlarına gelen olumsuz olayın sorumlusu olarak Ahmet Celâl’i görür. 

Ahmet Celâl’e göre “hayat ve gerçek Zeynep Kadının buruşuklarında”dır. 

(s. 87) 

Pistir. 

Mehmet Alilerin yüz dönüme yakın toprakları vardır. Ayrıca Zeynep 

Kadının da birikmiş parası olduğunu herkes bilmektedir. (s. 101) 

Zeynep Kadın, oğlu Đsmail’in maddî hiçbir varlığı olmayan Emine’yi 

almasına şiddetle karşıdır; ama Emine gelini olur. 

Zeynep Kadın, kızları ve gelinleriyle; sabahtan akşama kadar durmaksızın 

çalışır. Hiçbir şeyi, Mehmet Ali’nin yavrusunu bile umursamazlar. Çalışmaları 

sürekli olduğu gibi, ahenklidir de. 

Ahmet Celâl, doğanın en sert unsurlarından olan toprağı, Zeynep Kadının 

yüzüne benzetir. 

Düşman yaklaştığında bile, Zeynep Kadın çalışmakla meşguldür. Ahmet 

Celâl’e göre; “Đnsan enerjisinin hayrete değer bir timsali gibi”dir. (s. 169) Millet 

onun gibi kadınlarla oluşturulacaktır. Lakin Zeynep Kadın da düşmanların 

oluşturduğu karargâhlara yiyecek taşıyanlar arasındadır. 

Zeynep Kadın, kendi telaffuzuyla, “donguzlar” (s. 208) dediği düşmanlara, 

istemeyerek yardımda bulunur. Düşmanın eziyeti, yakıp yok etmesi, çalması 
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karşısında metanetlidir. Malı gittikten sonra, canının da hükmü yoktur. Yalnız 

namuslara da el uzatılmaktadır. Kızı, kurban olarak alındıktan sonra Zeynep Kadın 

da susar. 

Malına mülküne çok düşkündür. Đnanılmayacak kadar güçlü, çalışkandır. 

Düşmanlar malına mülküne, en sonunda da kızına el koyduklarında, kolu kanadı 

kırılır, direncini kaybeder. 

Emeti Kadın 

Ahmet Celâl, “kocakarı” (s. 131) olarak nitelendirdiği Emeti Kadın 

hakkında şunları aktarır: 

“Bu meşe kütüğünü andıran kalın bir kadındır. Yüzü o kadar çiçek 

bozuğudur ki, cepheden bakıldığı vakit karnabahar göbeğini andırır ve bu 

karnabahar bir kasırga esnasında, bir bostandan henüz koparılmış gibi 

toprak ve çamurla bulanmıştır.” (s. 131) 

Emeti Ninenin geçimini yetim torunu sağlamaktadır. 

“Nine” sözcüğünden yaşlı olduğu sonucuna varmamız mümkündür. 

Gün boyu meşguldür. Yüzünü yıkamaya bile fırsatı yoktur. Yaptığı işler, 

kendi söyleyiş tarzıyla şöyle aktarılır: 

“Sabah garanlığında çocuğu eserler püserlerim, dağarcığına 

yiyeceğini goyarım. Đneğin altını temizlerim, sütünü sağarım. Ocağa vurur, 

kaynatırım. Sütü ateşten indirir indirmez, buraya koşar gelirim. Sen bekarsın. 

Đneğin davarın yok emme, işin ağırdır. Çay suyu kaynat, dersin... Akşamdan 

kalmış, kabı kacağı ıscak suda yuğ dersin. Her gün türlü türlü aş istersin. 

Senin yanında gün nasıl geçer, bilir misin? Akşam eve vardığımda, bizim 

oğlan açtır, yorgundur. Sütü ısıtır, içine ekmeği doğrar, eline veririm. Bazı 

canı peynirle soğan ister. Bazı bana bir bulamaç ediver, der.” (s. 131) 

Oğlu, torunu Hasan’ın babası askerde şehit olmuş, kızı doğururken ölmüş, 

kızının kocası onları hemen o gün sokağa atmış, fukaralıktan, kimsesizlikten 

çökmüştür. 

Evlili ğe sıcak bakar. 
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Sadece Sivrihisar’ı gören Emeti Kadın, Đzmir’i merak etmektedir. Ahmet 

Celâl onu Đzmir konusunda aydınlatırken, pek inanmaz. 

Doğduğu topraklarda ölmek istemektedir. 

Batıl inanışlı bir kadındır. Resimlerden, tablolardan, biblolardan sakınır. 

Çarpılacağından korktuğu için, bunların bulunduğu Ahmet Celâl’in odasına ayak 

basmaz. 

Şeyh Yusuf’a çok değer verip, dertlerine dermanı onda arar. 

Emeti Kadının saplandığı fikirler vardır. Bu da Ahmet Celâl’in ona 

ulaşmasını engellemektedir: 

“Aramızda asırlık mesafeler var. Bu mesafeleri geçip de, ona kadar 

nasıl erişebileceğim? Zira, ne kadar çağırsam, o bana doğru yürümeyecektir. 

Bu, tarihin bir noktasında donmuş, taş kesilmiş bir insandır. Söylediği 

şeyleri, kendisi söylemiyor. Tıpkı antika kitabeler üzerindeki yazılar gibi 

onları ben okuyorum. Ben heceliyorum.” (s. 142) 

Evinde, Emeti Kadının oturduğu bir oda olan Ahmet Celâl, olandan 

bitenden Emeti Kadın vasıtasıyla haber alır. 

Düşman, köye gelmiştir ve Emeti Kadın da düşmana yiyecek yardımı 

yapanlardandır. 

Düşman işgali sırasında, torunu Hasan öldürülmüştür. Sıra onlara gelmiştir. 

Kaçmak faydasızdır. Ahmet Celâl, bunu kavratmaya çalışır. 

Ahmet Celâl, sırtında torununun ölüsünü taşıyan kadını, Shakespeare’in 

cadılarından birine benzetir. (s. 209) 

Emeti Kadının elinden torununun ölüsü de alınmıştır. 

Paraya düşkün kadınlardan bir tanesidir. Batıl inançları vardır. Ahmet 

Celâl’e hizmet eder. Düşmandan maddî fayda beklerken, manevî yıkım görür. 
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III. DERECEDEK Đ KADINLAR 

Cennet 

Ahmet Celâl’in gözlemlerinde şu cümlelerle tanıtılır: 

“Cennet, levent, gelgelli, kahkahası bol ve keskin bakışlı bir kadındır. 

Kaşlarına rastık çeker ve ellerine kına yakar. Başka kadınlar gibi erkekten 

ürküp kaçmaz. Herkesin içinde, hattâ benim bulunduğum yerlerde bile elini 

kolunu sallayarak, göğsünü gere gere dolaşır. Tarlada çapa çapalarken, evde 

yemek pişirirken, derede çamaşır yıkarken durmaksızın şarkı çağırır.” (s. 68) 

Süslüdür. “Kulaklarında küpeleri vardır. Boynunda küçük Mahmudiye 

altınları dizi dizi parlıyordur.” (s. 70) 

Ahmet Celâl, onu Đncil’de bahsi geçen Samireli kadına benzetir. (s. 70) 

Eşini adam yerine koymayan, hırpalayıp, inciten ve gözleri başka erkeklerde 

olan bir kadındır. 

Civar köylerin birinden gelin getirilmiş, temiz çıkmamıştır. Başkasıyla 

yakalansa da eşini ihanet etmediği konusunda ikna ettikten sonra “köyün içinde bir 

nevi kuvvetin, bir nevi hâkimiyetin timsali” (s. 68) olur. 

Nihayetinde Cennet’in kocasını aldattığı tespit edilir. Şeriata göre Cennet ve 

kocası Süleyman boşanmış olurlar. Cennet, âşığıyla köyü terkeder. 

Ancak Süleyman, onun peşini bırakmaz. Bulduğundaysa Cennet boşanıp, 

tekrar evlenmelerini ister. Boşanırlar, ancak yeniden evlenebilmeleri için “hülle” 

yapmak gereklidir. Cennet, Süleyman’la alay etmiş, onu oyuna getirmiştir. (s. 109) 

Süleyman, yine de Cennet’ten umudunu kesmemiştir. 

Süleyman’ın sağlık sorunu vardır. Yüreği tıkanmaktadır. Ahmet Celâl’e 

göre, belki de Cennet bu yüzden Süleyman’ı istememektedir. (s. 114) 

Sonuçta Cennet, âşığından ayrılmış, kötü yola düşmüştür. Bir gün pişman 

olup gelse, Süleyman, onu kabul edip etmeme konusunda kararsızdır. 

Cennet, oynak, utanmaz, çirkef, ahlâksız bir kadındır. Eşinin rahatsızlığı, 

tavırlarına etki etse de, mayası bozuktur. 
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Emine’nin Halası 

Emine’nin, evlenmeden önce yanında kaldığı, çekindiği bir kadındır. 

Emine’nin halası, Ahmet Celâl’in bakış açısı, hayal gücü ile bizlere 

tanıtılmıştır. 

Ahmet Celâl, ondan Emine’yi istediğini hayal ettiğinde, durumunu anlattığı 

zaman kadın önce bu teklife inanmayıp şaşıracak, Ahmet Celâl’in aklını oynattığını 

sanacaktır. Maddî yönden sıkıntı çekmiyorsa, Ahmet Celâl’in neden Đstanbul’dan 

köye geldiğini soracaktır. 

Daha doğrusu, düşündüklerini söylemeyecek, fakat Ahmet Celâl bunları 

gözlerinden, yüzünden, hâlinden anlayacak ve kendi hikâyesini ona aktaracaktır. (s. 

120) 

Lâkin, Emine’nin halasının, dar, sert ve realist bir köylü mantığıyla, Ahmet 

Celâl’i kavrayamama ihtimali çok yüksektir. 

Muhtarın Karısı  

Kötürümdür. Hastalığı sekiz yıldan beri sürmektedir. Mehmet Ali’nin 

Ahmet Celâl’e söylediğine göre: 

“Muhtarın karısını, adı bilinmeyen bir illet sekiz yıldan beri öyle bir 

evirip kıvırmış, o kadar karmakarışık bir hale sokmuş ki, bacaklarını 

kollarından, kollarını bacaklarından ayırmanın imkânı yokmuş. Bütün 

vücudunda canlı yalnız bir yeri kalmış. O da gözleri imiş.” (s. 35) 

Muhtarın da ölmesini istediği kadın, yangında evinin içinde kalmıştır. 

Bekir Çavuşun Karısı 

Ahmet Celâl için, Emine’yi gidip görmüş; ancak Emine’nin Ahmet Celâl’le 

evlenmek istemediği haberiyle dönmüştür. 

Zehra 

Bekir Çavuşun kızıdır. On iki, on üç yaşındadır. Kördür. Saçları uzun ve 

parlaktır. Çok zayıftır. 
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Salih Ağanın kambur oğlu ona sataşmaktadır. Ahmet Celâl bu gözlemini şu 

satırlarla aktarır: 

“Hayatımda hiç bu kadar iğrenç derecede gülünç bir manzara 

görmedim. Bu alelade bir yaramaz erkek çocuğun bir uslu kız çocuğa 

musallat oluşu gibi değil, çok daha canavarca bir şey... Denilebilir ki, bir 

yılan bir kurbağayı yutmağa çalışıyor. Denilebilir ki, dev kadar kocaman bir 

örümcek bir pervanenin etrafında ağını örüyor.” (s. 89) 

Salih Ağanın oğlu, kızı kirletmiştir ve almaya da yanaşmamaktadır. Kız 

vaatlerle kandırılmış, kullanılmıştır. 

Ailesi durumu çok geç öğrenmiştir. 

Mehmet Ali’nin Karısı  

Ahmet Celâl’den kaçan, çekinen insanlardandır. Kocasının hâkimiyeti 

altındadır. 

Oğlunu doğururken çektiği sıkıntılarla, romanda küçük bir rol alarak, o 

zamanlarda köy kadınlarının mustarip olduğu büyük bir yarayı gözler önüne serer. 

Bu yara ebesiz, doktorsuz doğurmadır. 

Çalışkandır. 

Düşman işgali esnasında toplanan köy halkı arasındadır. 

Mehmet Ali’nin Kız Karde şleri  

Ahmet Celâl’den kaçan, çekinen insanlar arasındadırlar. 

Đki kız kardeşten birini düşman zaptetmiştir. Düşmanın topladığı köy halkı 

arasından, düşmanın seçtiği kurbandır. 

Düşmanlar, ondan sonra, diğer kıza sataşmaya başlarlar. Đsterse, onu da 

kardeşinin yanına götüreceklerdir. 
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DEKORAT ĐF KONUMDAK Đ KADINLAR  

Ahmet Celâl’in Çocukluğundaki Bir Kadın ve Kızı  

Đhtiyar olan kadının kızı, Ahmet Celâl’in babasının emir eri çavuşuna 

kaçmıştır. 

Kadın, çok üzgündür. 

Ahmet Celâl’in Annesi 

Ahmet Celâl’in, dara düştüğü her vakitte andığı kadındır. 

Lâkin köyde, onun hayalini olsun evine getirmek, orada barındırmak 

istemez. Çünkü oralar annesine lâyık değildir.  

“Niçin, şu dakikada gene onu hatırladım? Ey beyaz hayalet; senin 

burada ne işin var? Bu çakılların üzerinde yürüyemezsin. Bu rendelenmemiş 

tahta kapıya elini dokunduramazsın. Bu taştan sert kerevette oturamazsın. 

Burası, pis ve lizol kokuludur. Ocağın içinde gördüğün bu kara yığınlar, 

adını yalnız darbı mesellerde işittiğin ‘tezek’ denilen bir şeyin külleridir. 

Sana kıyamam, benim daima temiz, titiz ve sabun kokan beyaz anneciğim! 

Seni burada bir saniye alıkoyamam.” (s. 119) 

Đhtiyar Kadın ve Kızı  

Cephedeki  çözülmeden  dolayı,  insanlar  kafile  kafile  göçmektedirler. 

Bunların çoğu kadınlardan, ihtiyarlardan ve çocuklardan oluşmaktadır. 

Bunlardan bir ihtiyar kadın, yolun kenarına bırakılmıştır. Onu bulan Ahmet 

Celâl’in gözlemleri şöyledir: 

“Bir gün de, yolun kenarında, bir eski heybe gibi bırakılmış bir 

ihtiyar kadın buldum. Kupkuru, kapkara bir kocakarı... Üstü başı o kadar 

parça parça idi ki, ilk görüşte yere bir tarla korkuluğu yuvarlanmış sandım. 

Kadın kıvrılıp yatmıştı. Üzerine doğru eğildim: 

- Nine, nine hasta mısın? 

- Hasta mı? Ne hastası? Bana yiyecek vermediler. Bana içecek 

vermediler. Beni yedi gün, yedi gece yürüttüler. O kızım (s. 148) olacak 
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karıya: ‘Beni biraz sırtına al!’ dedim. Kabahatim işte o. Beni şuracığa atıp 

gidiverdiler. ‘Sen şuracıkta biraz bekle. Biz seni gelir alırız’ dediler. Yalan, 

yalan, yalan... Ben yalan olduğunu bilirdim, emme ne ideceksin, bey!” s. 

(149) 

Kadının sesi sivrisinek vızıltısına benzemektedir. Dişsizdir. Ağzını açıp 

kaparken çenesinin ucu burnuna değmektedir. 

Ahmet Celâl, onu kaldığı köye götürmek istese de, kadın razı olmaz. 

Kendini alacaklarına dair taşıdığı umudu, tam olarak kaybetmemiştir. 

Emine’nin Babaannesi 

Şerif’in annesi, Emine’nin babaannesi köyde oturur. 

Emine’nin Annesi 

Ahmet Celâl, Emine’nin babasını Odise kahramanı Ülis olarak nitelendirir. 

Onun iffetli ve sabırlı karısı, Pénelope, hiç kimseyle evlenmemiş, onu evinde 

beklemiştir. Oysa Anadolu Ülis’inin karısı ise, çoktan başka bir adama varmıştır. (s. 

157) 

Pénelope 

Ahmet Celâl, Emine’nin babasını Odise kahramanı Ülis olarak 

nitelendirmiştir. Ülis’in eşi Pénelope sadık ve sabırlıyken, Emine’nin annesi başka 

bir adama varmıştır. 

Dulcine 

Benzetme unsuru olarak romanda adı geçer. Ahmet Celâl, Emine’yi Don 

Kişot’un Dulcine’si olarak düşünmüştür. 

Samireli Kadın 

Benzetme unsuru olarak romanda adı geçer. Ahmet Celâl Cennet’i Đncil’de 

bahsi geçen Samireli kadına benzetir. (s. 70) 

Shakespeare’in Cadıları 

Benzetme unsuru olarak romanda yer alırlar. Ahmet Celâl, Emeti Kadını 

Shakespeare’in cadılarından birine benzetir. (s. 209) 
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Köy Kadınları ve Kızları  

Yine Ahmet Celâl’in gözlemleriyle bilgi ediniriz. Ahmet Celâl, köyde kadın 

ve kız denilmeye lâyık bir varlık göremez: 

“ Đşte, köy kadınlarının, köy kızlarının hepsi gözümün önündedir ve 

hepsi de yeni, süslü düğünlük esvaplarını giymişlerdir. Dizi dizi altınları 

başlıklarının etrafında kırk zil parçaları gibi birbirine çarpıyor. Çoğu 

biçimsiz, bücür, yusyuvarlak veya lüzumundan fazla iri olmakla beraber 

aralarında kat kat kumaş yığınlarına rağmen, insana narin, körpe ve tombul 

hissini veren vücutlar da yok değil. Fakat, bunların ellerine, ayaklarına 

bakılınca o hafif tatlı his hemen dağılıveriyor.” (s. 51) 

Đşlerle meşgul olan bu insanlar şuhluktan, naz ve işveden yoksundurlar. 

Üstelik pistirler, kokarlar. 

Ahmet Celâl’den de sürekli kaçarlar. 

Aralarında az çok gruplaşma, bağlılık, yardımlaşma vardır. Çalışıp 

çabalamaktan, konuşmaya pek fırsat bulamazlar. 

Çalışırken hareketleri çok ahenklidir. Ahmet Celâl bu ahengi şöyle aktarır: 

“Bu kadınları, ben, düğünlerde raksederken de görmüştüm. 

Hareketleri, hiç bu kadar ahenkli değildi. Dibek başında bu kol sallayışlar, 

yalak kenarında bu eğilip kalkışlar, yük altında bu iki büklüm oluşlar benim 

üzerimde, eski Mısır ve Yunan taşlarında gördüğüm ritmik pozlar 

derecesinde bir etki yapıyor.” (s. 107) 

Şeyh Yusuf’a çok değer verirler. 

Düşmanlar, köyü yaktıklarında, eşyaları kurtarmaya çalışırlar. Lâkin maldan 

önce canları, namusları tehlikededir. Düşmanın sataşmaları onları çok korkutur. 

Düşmanın dille sarkıntılıkları, el ve ayak sarkıntılıklarına dönüşür. Kadın ve kızlar, 

çareyi birbirlerine sokulmakta bulurlar. Birinin acısı, hepsinin acısıdır. 
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Anadolu Kadınları, Kızları  

Ahmet Celâl, köye gelmeden önce Anadolu’daki bütün kadınların ana, 

bütün kızların kardeş olduklarını düşünmüştür. 

Oysa içlerinde, “asker kaçağını koynunda saklayan zinacı kadınlar” (s. 

129) da vardır. 

Her yerde iyi ve kötü mevcuttur. 

Đstanbul Kızları  

Nazlıdırlar. Köy şartlarına uyum sağlayacak yapıda değillerdir. 
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I. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Selma Hanım 

Ütopik olan Ankara romanı üç bölümden oluşmaktadır. Üç bölümde, üç ayrı 

dönem işlenir: Birinci bölümde Sakarya Savaşı öncesi, ikinci bölümde cumhuriyetin 

ilânını izleyen yıllar, üçüncü bölümde cumhuriyet sonrası yıllar. Son bölümde 

yazarın hayal ettiği Ankara ve Türkiye vardır. 

Romanın konusu, üç dönemin Ankara’sıdır. Olaylar, her bölümde ayrı bir 

kişilik kazanmış olarak karşımıza çıkan Selma’nın çevresinde geçer. Selma’nın 

yazgısı, yaşamı, Ankara’nın yazgısı, yaşamıdır. 

Birinci bölümün Selma’sı, bir bankada muamelât şefi olan Nazif’le evlidir. 

Đstanbul’dan, zorlu bir yolculuk sonrasında, Ankara’ya gelmişlerdir. 

Birinci bölümde, bir yıllık evli olan Selma, yirmi üç yaşındadır. Đnce, narin 

vücudu, kemiksiz, kıkırdaktan yapılmış gibidir. Saçları gür ve kıvırcıktır. Kalçası, 

göğsü yoktur. Teni beyazdır. Uzun, ince parmaklı ellere ve küçük ayaklara sahiptir. 

Ankara’ya gelirken, Đnebolu’dan itibaren tahtakurularının istilâsına 

uğramışlardır. Tahtakuruları, Ankara’da evlerine kadar onlarla gelmişlerdir. Evi, 

onlardan arındırmak güç olacaktır. 

Bir gün, uyandığında ev sahipleriyle ortaklaşa kullandıkları, pis işlerin 

görüldüğü avluda, ev sahiplerinin karısını dövdüğünü görür. 

Kurtuluş ümidi olarak görülen Ankara, onu hayal kırıklığına uğratmıştır. 

Bu, Selma’nın Đstanbul’dan ilk çıkışı değildir. Babası memurken Đzmir’e, Bursa’ya, 

Samsun’a gitmiştir. Lâkin on altı yaşından beri, yaklaşık yedi yıldır Đstanbul’dan 

çıkmamıştır. Gördüğü şehirlerle, zihninde Anadolu’yu canlandırmaya çalışmıştır. 

Son zamanlarda, yabancı işgali altında bir zindan hâline giren Đstanbul’da, bir kaçış 

ve kurtuluş parolası gibi fısıldanan ve ümit aşılayan, esrarlı bir cazibesi olan Ankara 

kelimesi, zihinde bir hayal ülkesi olan şehri, bir masal iklimi hâline sokmuştur. (s.24) 

Ankara, herkesin haber beklediği yer olmuştur. 

Selma Hanım, şöhret düşkünlerinden, ihtiraslı politikacı kadınlardan biri 

değildir. Đyi bir tahsil görmüş olsa, fikir davalarını çok iyi anlayabilecek bir durumda 
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bulunsa da memleket işlerine karışmak istemez. Bu işi, yaşını başını almış, hayatta 

yapacak bir işi kalmamış hanımlara bırakır. Aslında, bu hususta hiçbir fikri yoktur. 

Bir yıllık evlili ğinde ne eşini sevmeye, ne evine düzen vermeye vakit bulmuştur. 

Hayat mücadelesine kapılmış, düzenini oturtacak fırsatı aramaya koyulmuştur. 

Ankara’ya yolculuğu onun için bir macera olmuştur ve onu eşine doğru 

itmiştir. Kocasındaki yüksek himaye, şefkat ve otorite gücünü, yolculukları 

esnasında görmüştür. 

Kocasından, kendi evlerinin özelliklerini dinler. 

Yolculuklarında Ecevit, Ilgaz Dağları’nın eteklerindeki, ihtiyar Đsmail 

Çavuşun temiz, ferah, rahat hanı, adamın hoş sohbeti onların unutamayacağı bir anı 

hâlini alır. Bütün Anadolu hakkındaki bilgiyi ilk defa Đsmail Çavuştan almışlardır. 

Nazif, Ankara’daki evlerinde, eşini çok çaresiz ve dayanıksız görür ve ona 

acır. 

Üç dört gün içinde, ev sahiplerinin de yardımıyla ev temizlenir, eşyalar 

yerleştirilir, çeyizlerle süslenir. Nazif hayret etmiş ve çok sevinmiştir. Eşini peri 

kızına benzetir. 

Ev sahipleri, ona iş düşürmezken, yardımda yarışırlarken kaynaşmışlardır. 

Kadınlar onu pek zayıf bulurlar. Onu incelemeye başlamışlardır. Selma Hanım 

önceleri sıkılırken, sonra işi alaya alır. Selma Hanım, ev sahipleri Ömer Efendinin 

ikinci karısı Halime’den daha çok hoşlanır. Çünkü, onun saf, iyi yürekli olduğunu 

düşünmektedir. 

Eşi, ev sahiplerinin zenginliğinden bahsederken çok şaşırır, inanamaz. Ne 

evleri, ne giydikleri, ne de yedikleri zenginlere has özelliktedir. Nazif, onu bir türlü 

ikna edemez. 

Nazif, eşine ev sahipleriyle iyi geçinmeye mecbur olduklarını söyleyip, 

Đstanbul âdetlerini unutmaları gerektiğini vurgularken, eşi itiraz eder. Selma Hanıma 

göre, kendileri oraya medeniyet getirmişlerdir. Hem ayrım yapmak doğru değildir, 

herkes Türk’tür. 
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Nazif, kendilerine “yabanlar” (s.38) dediklerini belirtince, Selma Hanım 

kelimenin anlamını merak eder. Selma Hanım, Yunan’a yaban denildiğini 

düşünmektedir. Oysa yaban kendileridir, Ankara lehçesinde yabancı demektir. 

Selma Hanım da zaten geldiği günden beri Ankara’ya, oturdukları yere 

alışamamış; her şeyi ve herkesi yadırgamıştır. 

Đlk günleri şu satırlarla yansıtılır: 

“ Đlk günler yorgunluk ve şaşkınlık içinde şöyle böyle geçmişti. Sonra 

sıra misafir kabulüne geldi. Taceddin mahallesinin bütün bellibaşlı hanımları 

onu ziyaret ettiler. Bir müddet de bu ziyaretlere mukabeleyle geçti. Fakat, 

bunların hepsi bitip de Selma Hanım, pencerenin kafesleri arkasından karşıki 

evin kerpiç duvarlarını, sokağın acayip coğrafyasını tetkikten başka yapacak 

bir şey kalmayınca Ankara onun gözünde birdenbire yeknesaklaşıverdi.” 

(s.38) 

Selma Hanım hayvanları, insanları seyrederek, eşini bekler. Ankara’da 

aradığını, almak istediğini bulamamak Selma Hanımın Ankara’dan büsbütün 

soğumasına sebep olur. Đstanbul’u hatırlatan eşyaların olduğu evden çıkmak istemez 

hâle gelir. Onlarla Đstanbul özlemini avutmaya çalışır. 

Bir gramofonlarının olmasını çok isteyen Selma Hanıma eşi, müjdeye 

benzer bir haber verir. Onu gramofonlu bir eve götürecektir. Gidecekleri yer, 

Nazif’in beş senedir görmediği, mebus olan arkadaşı Murat Beyin evidir. Ev 

Etlik’tedir. 

Oraya giderler. Manzara Selma Hanımın hoşuna gider. Ankara’nın içinden 

daha iyi bulur. Manzarayı seyrederken, gözü Ankara’ya takılınca morali bozulur. 

Selma Hanım, Murat Beyden, ailesinden, sade yaşayışlarından hoşlanmıştır. 

Ev sahipleri de sade yaşamaktadır; ama iki sadelik çok farklıdır. Murat Beyin 

ailesinin sadeliği emniyet, rahatlık verirken, diğeri ruha sıkıntı verir. Selma Hanım 

aradaki zıtlığın sebebini çözemez. 

Selma Hanım, hayatına girecek ikinci erkeği, Binbaşı Hakkı Beyi orada 

tanır. Đlk gördüğünde onun çok alafranga bir salon zabiti olduğunu düşünür ve bir 
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Kuvâ-yı Milliye kahramanının Binbaşı Hakkı Bey gibi olabileceğine inanamaz. 

Ancak, görünüşün altındaki keskin ve sert ruhu hisseder ve dikkatle onu dinler. 

Onunla göz göze gelince ne yapacağını şaşırır. 

Sonunda Binbaşı Hakkı Bey, Selma Hanımın ata binmeyi çok sevdiğini 

belirtmesi üzerine, onu başka zaman da ata binmeyi tecrübe etmeye davet eder. 

Orada ayrıca Şeyh Emin ve Nuri Hocayı da tanımışlardır. Bunlar meclisin 

en koyu mutaassıplarıdır. 

Selma Hanımda tatlı bir yorgunluk vardır. Yazları, gittikleri Etlik’teki gibi 

bir bağda geçirme isteğiyle dolar. Bulunduğu ev ona, her vakitten daha kasvetli 

görünür. Kendini avutmak için eşyalarının yerlerini değiştirir.  

Selma Hanımın bazı günler, ev sahiplerinin bölümüne geçip, kadınlarla 

söyleştiği de olur. Ömer Efendinin anası ve ilk karısı Hatice Hanımın bütün lâf 

kaynaklarını dört beş gün içinde âdeta sömürüp tüketmiştir. Artık ikisi de onun 

doymak bilmeyen merakını tatmin edememektedir. 

Selma Hanıma, Hatice Hanımın çehresi ilk gördüğü günden beri hiç güven 

vermemiştir. Gene de onu dinlemekten hoşlandığı zamanlar olur. Konuşma tarzı 

ilgisini çeker. Kadın Selma Hanıma eltilerini çekiştirir.  

Selma Hanım, ev sahiplerinin evindeki kadınlardan yalnız Halime ile 

kafadardır. Onun saflığında, çocukça ifadelerinde sinirleri dinlenir, yüreği arınır. 

Selma, Çankaya’ya gitmek istememektedir. Nazif, Murat Beye söz 

vermiştir. Hem ata bineceklerdir. Selma Hanımsa, onlar gelmediği için çekinir ve ata 

binecek kıyafeti olmadığını vurgular. Sonradan bir kıyafetini uygun hale getirmek 

aklına gelir, ama aradığı malzemeleri bulamadığından başaramaz. 

Gidecekleri gün gelir. Nazif, uygun giysileri olduğu için rahattır. Selma 

Hanım ise ona kızmaktadır. Bağa vardıklarında gergindir. Ev sahipleri, kendileri onu 

ziyaret etmedikleri için, soğuk olduğunu düşünürler ve tavırlarıyla onu yumuşatmayı 

başarırlar. Sohbetleri esnasında, Ankara’da dikişe, kumaşa dair eksikliklerden 

bahsederler. 
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Hakkı Bey, atları getirmiştir. Selma Hanım, üstündekilerle binmekte ısrar 

eder ve kabul görür. Selma Hanım bindiği hayvanı yadırgamaz. Ancak onun bu 

cüreti, ev sahibi hanımlarca ayıplanmıştır. 

Ertesi hafta da oraya giderler. Bu sefer Selma Hanımın kıyafeti tam 

uygundur. Binbaşı Hakkı Bey, ona biniciliğe ait bilgi verir. Talebesini yetiştirirken 

ciddîdir. Önerilerde, uyarılarda bulunur. Bu arada Nazif arkada kalmıştır. 

Selma Hanım gezintileri esnasında, şehre giden kağnılardan her birinin bir 

top mermisi taşıdığını görür. Bir de, daha önce hiç duymadığı Ankara Marşı’nın 

söylendiğini işitir. Hakkı Beye baktığında, onun hissiz ve hareketsiz olduğunu görür. 

Selma Hanım, evinde Binbaşı Hakkı Beyin çok tuhaf ve anlaşılmaz bir 

adam olduğunu düşünür. Görüştükleri zamanlarda Hakkı Beydeki farklılıklar 

şunlardır: 

“ Đlk gördüğü gün, o ne nezaket, ne konuşkanlık, ne yaraşlıktı. Đkinci 

görüşünde utangaç ve sıkılgan bir delikanlı gibiydi. Üçüncüde bunların 

hiçbiri değildi; sert bir asker; daha doğrusu, sadece bir rütbe ve bir üniforma 

idi.” (s.67) 

Gezi esnasında ertesi hafta, Çankaya’ya gitme kararı alınmıştır. Selma 

Hanım, bunun farkında değildir. Eşi, onu dalgınlıkla suçlarken, Selma Hanımın da 

Nazif’te sevmediği yönleri öğreniriz: 

“Kocasının, onu, hülya düşkünlüğüyle bu ilk suçlaması değildir. 

Nitekim, genç kadının da Nazif’i lüzumundan fazla toprağa, maddeye ve 

hesaba bağlı bulduğu ve bunu açıktan açığa yüzüne vurduğu çok vakidir. 

Fakat, bu sefer kocasının hesaplılığı ve maddeye bağlılığı ona tatlı bir 

hayalin kapısını açmıştı: Çankaya gezintisi…” (s.68) 

Çankaya gezintisi günü Selma Hanım, Binbaşı Hakkı Beyin, kendisiyle 

ahbaplık etmekten ve at gezintilerinde beraber görünmekten çekinmediğini iyice 

kavramış, bu konudaki endişesinin yersizliğini anlamıştır. 
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Hakkı Bey, Ankara’nın küçük bir yer olmadığını, onları gezdirecek çok yer 

olduğunu söyleyince, Selma Hanım, kendisini yavaş yavaş harp meydanlarına 

sürükleyeceğini belirtir. (s.70) 

Binbaşı, asker kadınların varlığından, vatan hizmetinin Türk kadınını yalnız 

evlerin çatısı altında beklemediğinden bahseder. 

Selma Hanım, konuyu değiştirerek, bulunduğu durumun, ortamın 

güzelliğini vurgular. Đstanbul’da bile yapamayacağını, taassubundan bahsedilen 

Anadolu’da yapabilmenin sevincini taşımaktadır. 

Binbaşı Đstanbullu hanımların Anadolu’daki insanlar hakkındaki 

düşüncelerini, onların Đstanbul’daki yaşayışlarını merak eder. Selma Hanım, onu 

aydınlatamaz. 

Selma Hanım, manzaranın tadını çıkarırken, eşi Nazif onu yine hayalci 

bulmaktadır. 

Binbaşı Hakkı Bey, Selma Hanıma Mustafa Kemal Paşa’nın evini gösterir. 

Selma Hanım Mustafa Kemal Paşanın mütevazılığına, sade yaşama tarzına hayret 

etmiştir. Yüreğine, mübarek bir âbide önündeymiş gibi huşû çökmüştür. Ankara’yı 

başka türlü görmeye başlar. 

Evlerine demet demet yaban gülleriyle dönerler. Çiçeğe hasret kalan Selma 

Hanım, onları doyasıya kucaklar. 

Selma Hanım, her gezi dönüşü, gittikleri yerleri Halime’ye anlatır. Oysa 

Halime anlatılanları kavrayacak kapasitede değildir.  

Tüm kadınlar, Selma Hanımı ayıplamaktadır. Durum Selma Hanımın 

moralini bozar. Yaptığı şeylerin hesabını sadece kocası sorabilir ve namusu da 

kocasına aittir. Selma Hanım, Halime’ye dedikodu yapılacak olursa, bunları 

iletmesini söyler. Günün akşamında da dedikoduların başlangıcını eşine gülerek 

nakleder. (S.75) 

Çabucak tesir altına girebilen eşi ise,Ankara muhitinin Selma Hanımın 

yaptığı kadarını götürmeyeceğini belirtir. Selma Hanım, konuyu açtığına pişman 

olmuştur. Bütün bir hafta bunun etkisini dağıtmaya çalışır ve başarılı olur. 
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Bu sefer bağdakiler, Binbaşı Hakkı Bey, Selma Hanımlara misafir olurlar. 

Selma Hanım bütün kadınlık marifetlerini sergilemiştir: 

“Selma Hanım, misafirlerini lâyıkiyle kabul edebilmek için elinden 

gelen her şeyi yapmış, bütün koketrisini sarfetmişti. Gerçi, yemeğin en esaslı 

kısmını ev sahiplerinin yardımiyle başarabilmişti. Fakat, sofra, en küçük 

teferruatına kadar onun zevkinin, onun maharetinin eseri oldu. Evlendiği 

günden beri bir kere kullanmaya fırsat bulamadığı işlemeli keten sofra 

takımlarını yaydı. Yatakbağları arasında kırılmadan getirebildiği çini 

tabaklarla, billûr bardakları koydu. Havluları birer yelpaze şeklinde devşirip 

aralarına birer dilim ekmek sıkıştırdı. Degusiche’ten alındığı günden beri el 

değmemiş duran gümüş çatal ve bıçakları bir trofe’nin süsleri gibi bunun 

etrafına dizildi. Ve bin ihtimam ile kuruyup solmakta muhafaza ettiği yaban 

güllerini sofranın üstüne serpiştirdi.” (s.76) 

Misafirler, gördüklerinde hayran olur, ne yapacaklarını şaşırırlar. Binbaşı 

Hakkı Bey arkadan gelmiştir ve onların hislerine tercüman olarak, Ankara’nın 

yoksulluğu, çaresizliği içinde, hazırlanan sofranın çok güç oluşturulacağını belirtip, 

övgülerine, bütün Türk kadınlarını dâhil ederek devam eder. Türk kadınlarının 

görgüsünden, zarafetinden bahseder. Ama Selma Hanım, ona bu sözleri kendisinin 

söylettiğini hisseder. 

Ayrıca misafirler, Selma Hanımın hizmetçisinin maharetine de 

şaşırmışlardır. Selma Hanım, onu eğitinceye kadar, her gün saatlerce uğraşmış, 

yapması gerekenleri defalarca tekrar etmiştir. 

Ev sahibi hanımlar onları gözetlemektedir. Selma Hanım onların hâlleriyle 

eğlenmektedir. 

Selma Hanım, hayatının üçüncü erkeğiyle, yine bir gezi sırasında Aktepe’de 

karşılaşır. Bu, genç bir muharrirdir. Selma Hanımla ortak yönleri vardır. Đkisi de 

Đstanbul özlemiyle yanıp tutuşmaktadır. Đkisi de vatanı yalnız Đstanbul’dan ibaretmiş 

gibi görmekte; kendilerini gurbette hissetmektedir. Halbuki ruhlarının millî 

muvazenesini orada bulmağa gelmişlerdir. Lâkin gün geçtikçe muvazenelerini daha 
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çok      kaybetmektedirler.      Âdeta      boşluktadırlar.      Anadolu’nun      dilini 

anlayamamaktadırlar. 

Genç muharrire göre Ankara, millî felâketin sonucunda mücadelenin 

başladığı yerdir. Muharrir, Ankara’nın kendilerine kazandırdığı güç, sabır, enerjiden 

bahsederken, Selma onu memnuniyetle dinlemektedir. Bu arada Binbaşı Hakkı Bey, 

onlara nişan taliminin yapılacağını haber verir. Selma Hanım, nişan talimi için de 

gönüllü ve heveslidir. Binbaşı Hakkı Bey, onu bu konuda da bilgilendirir. Silâhı 

neresinden tutup, nasıl atış yapacağını gösterir. Birlikte nişan alırlar ve Selma Hanım 

tetiği çeker. Silâhı elinden düşürmüştür; ancak hedefi de vurmuştur. Heyecan ve 

korkudan başarısının farkında değildir. Farkına varınca da gururlanır. 

Hakkı Bey, hedefleri delik deşik ederkense, onu seyreden Selma Hanım, 

âdeta destanî bir rüyaya dalmış gibidir. Atış sona erince Selma Hanım, binbaşıya 

savaşın ne zaman başlayacağını sorar. O da cephede yer almak isteğindedir. Hakkı 

Bey şaşırarak, ona Eskişehir hastahanelerinde bir görev bulunabileceğini belirtir. 

Düşman taarruza geçmiş, Selma Hanım, taarruzdan önce, eşinin ve 

ahbaplarının itirazlarına rağmen Eskişehir’e hareket etmiştir. Askerî hastahanede 

hastabakıcılık görevini üstlenmiştir. Lâkin üç dört gün içinde, yaralı ve hasta 

askerlerle dolu bir trenle Ankara’ya gelir. Avurtları çökmüş, gözlerinin etrafı 

kararmıştır. 

Tayyare hücumuna uğramışlar ve Ankara’ya gönderilmişlerdir. Eşi korkup 

korkmadığını merak ederken, Selma Hanım korkmadığını vurgular: 

“Genç kadın korkmadığını söylüyordu. Fakat, her vakit altın 

renginde bir billûr parıltısiyle ışıldayan gözlerinin üstündeki gölge onun nasıl 

bir badireden geçtiğini haber veriyordu. Đlk günler, uykusunun içinde, hep 

sıçrıyordu. Ve sabahleyin uyandığı vakit, uzun bir müddet, sanki, nerede 

olduğunu anlamak istiyormuş gibi ürkek ürkek etrafına bakıyordu.” (s.94) 

Nazif ümitsizken, Selma Hanım mutlaka zaferin elde edileceğine 

inanmaktadır. Gördükleri, yaşadıkları bu inancı doğrulamıştır. Selma Hanım ölüleri, 

yaralıları, Mustafa Kemal Paşayı görmüş; inancı, isteği, sabrı, azmi, vatan sevgisini 

hissetmiştir. 
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Selma Hanıma en derin, en sarsılmaz huzuru, emniyeti veren de Mustafa 

Kemal’in görünüşü olmuştur. O, zaferin mutlak olacağını usanmadan vurgularken, 

eşi ona şüphe ile bakmağa başlar. 

Eskişehir düşmüş ve cephe Ankara’ya yaklaşmıştır. Nazif bunu söylerken, 

Selma Hanım ondan soğumuştur: 

“Selma Hanım, kocasından ne kadar uzak olduğunu, onu ne kadar 

sönük, ne kadar şahsiyetsiz ve mıymıntı bulduğunu asıl bugün anlıyordu. 

Onun ütülü ve tozsuz pantolonundan, beyaz gömleğinden, saçlarının o 

intizamlı taranışından ve yumuşak, pembe cildinden tiksiniyordu. 

Asker kıyafeti haricinde bir erkek timsali, onun için, artık, tasavvuru 

kabil olmayan cinsiyetsiz bir şeydi ve gene bunun içindir ki, Binbaşı Hakkı 

Beyi her görüşünde, tekrar o döğüşken erkek mahşerinin içine dönmüş gibi 

bir helecan duyuyor, onu gittikçe daha derin bir hisle takdir ediyordu.” 

(S.95) 

Selma Hanım, Binbaşı Hakkı Beye bir iki defa rastlar. Üçüncüsünde binbaşı 

veda için ziyarete gelmiştir. 

Selma Hanım cephe ardında sıkıldığını aktarınca, binbaşı ona Cebeci 

Hastahanesine müracaat etmesini önerir. Selma Hanım, üç dört gün içinde, 

kendisinin tek teselli yeri olacak olan Cebeci Hastahanesindedir. Çalışmanın verdiği 

manevî hazzı tatmaktadır: 

“Her sabah, erkenden çıkıyor, mezarlığın kara taşları arasında 

âdeta şevkli, neşeli adımlarla geçiyor ve derenin öbür yamacındaki gölgeli 

yokuşu bir hamlede tırmanıyordu. Hastahanenin avlusu, sıra sıra tahta 

pavyonları ve içeriye girerken daha ilk adımlardan burna çarpan ecza, 

asitfenik ve Amerikan bezi kokulariyle onun yüreğine bir nevi ferahlık ve 

rahatlık veriyordu.” (s.96) 

Selma Hanıma göre çalışmak, yaşamanın tek manasıdır. Çalışarak kederler, 

sıkıntılar unutulur. Çalışabildiği için şükreder. 
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Evlerinde kendi hâllerinde yaşayanlar, yavaş yavaş Ankara’yı terk ederler. 

Eşi de onu Kayseri yolcuları arasına katmak için çok uğraşmıştır. Ancak, Selma 

Hanım, giderse, en son gidenlerle beraber gideceğini Nazif’in kafasına kazır. 

Düşman tayyareleri Ankara’yı bombalayınca, Nazif eşine yola çıkma 

gerekliliğini vurgular. Oysa Selma Hanım, hastalarını bırakma taraftarı değildir. 

Nazif’in son kararı, eşini bırakıp gitmektir. Eşine canını pazarda bulmadığını 

haykırmıştır. O anda ilişkileri bitmiştir: 

“Genç kadın, hiç sesini çıkarmayarak önüne baktı. O dakikadan 

itibaren bu karı koca arasında âdeta mânevî bir boşanmanın ilk hükmü 

yazılmıştı. Bu devir, Selma Hanım için, yalnız karılık kocalık bakımından 

değil, fikirce, hisce bütün benliğine şamil bir inkılâbın kaynağı oldu. 

Nazif’ten ayrıldıkça Ankara’ya, Ankara’nın ifade ettiği millî mânaya bağlılığı 

artıyordu. Sanki, gözlerinin üstünden bir perde kalkmış, sanki idraki emsalsiz 

bir şeffaflık bağlamıştı. Bir zamanlar, penceresinden bakıp da yalnız kasvet 

ve nefret duyduğu sokakta, şimdi, o bir yaya kadındır ki, kara mandaların 

arasından sürtünerek geçiyor, yaramaz küçük mekteplilerin başlarını bir ana 

şefkatiyle okşuyor ve işlerinden dönen sâkin, sinirsiz insanların yüzündeki 

erkekçe metanetten (s.99) ona bir huzur ve emniyet geliyordu. Nazif’ten ve 

kendi evinden başka kime baksa nereye baksa herkeste ve her yerde olmakta 

olan destanî hâdisenin sessiz ve alâyişsiz kahramanlığından bir koku alıyor, 

bu koku, yüreğine, yüksek dağ tepelerindeki hava gibi kuvvet ve taravet 

veriyordu.” (S.100) 

Yirmi üç gün sonra, Sakarya kıyılarından ilk zafer haberi geldiğinde, hiç 

şaşırmaz, taşkın davranışlarda bulunmaz. Sakindir. Çünkü bu doğal bir sonuçtur. 

Selma Hanım, sabah hastahaneye gitmek için sokak kapısından çıkarken, ev 

sahibi Ömer Efendi ilk defa ona gülümser. 

Đkinci kısımda aradan üç yıl geçmiştir. Eşi ve evi değişmiştir: 

“Selma Hanım, bu acayip rüyadan, üç yıl sonra, Yenişehir’de, yeni 

bir evde, yeni bir kocanın yanıbaşında uyanıyordu. Genç kadın, gözlerini her 

acıp kapayışta, yatak odasının kül brizbizli mustatil pencerelerine, kübik 



169 

tavanın yuvarlak halkalarına, içinde yattığı gülağacından karyolanın bal 

renkli cilâsına, kuştüyü, ipek yüzlü yorganına, bizote aynalı mutantan 

gardrobuna, kuvaförüne ve kuvaförün üstünde duran billûrdan, gümüşten, 

halis bağadan tuvalet takımlarına bakarak, hakikatte bir rüyadan uyanmış mı 

olduğuna, yoksa, asıl şimdi mi bir rüyaya daldığına karar veremiyordu. Ve üç 

dört aydan beri, her sabah, bu, böyle oluyordu.” (s.101) 

Suareden suareye koşarlar. Nerede olduğunu, oradaki zenginliğin kime ait 

olduğunu anlayamamakta, yanında yatan uzun saçlı erkeğini tanıyamamaktadır. 

Kendisini de bilemez. Ağır makyajına, yorgun hâline, suarelerde içki içen 

karakterine adapte olamamıştır. Üç yılını düşünür. Nazif’ten soğuma sebeplerini 

hatırlamaya çalışır. Yaşananların ayrılma sebebi olmaya yeterli olup olmadığını 

çözmeye uğraşır. 

Nazif, Selma’yı hep sevmiş, onun arzularına hizmet etmiştir. Ayrılırken 

bile, her şeyi onun isteğine bırakmıştır. 

Selma Hanım Nazif’in kendisini bıraktıktan sonra, çok bedbaht olduğunu 

bilir. Huyu suyu değişen Nazif, kendini içkiye vermiş, mahvını hazırlamıştır. Selma 

Hanım, onu o hâliyle tekrar sevebileceğini, hiçbir zaman olmadığı kadar 

bağlanacağını zanneder. 

Oysa, her şey olup bitmiştir. Selma Hanım iki yıldan beri (…..) Şirketi 

Meclisi Đdare Reisi Emekli Miralay Hakkı Beyin haremi olmuş, suareden suareye 

koşmaya başlamıştır. 

Selma Hanım, eşinin eski hâlini hatırlar. O günlerde Selma Hanımın bütün 

millî coşkunluğu, genç zabit üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Nazif nasıl değişmişse, Hakkı Bey de değişmiştir. Selma Hanım, onun eski 

hâllerini arar. Hakkı Bey, askerlikten çıkıp da sivil hayata nasıl hiç Selma’ya 

danışmadan girdiyse; yüzüne, giyinişine, yaşayışına da hiç ona sormadan kendi 

istediği tarzı, kendi dilediği şekli vermiştir. 

Evlenmeden önce, çok saygılı görünen Hakkı Beyin değişen hâli, keyfine 

göre hareketi, karısını hiçe sayışı Selma Hanımı gücendirir. Eşinin yeni yaşayış tarzı, 

yeni kıyafeti ona pek de hoş gelmez. 
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Hakkı Bey, ayrıca bıyıklarını tıraş etmek ve saçlarını uzatmakla yakışıklı bir 

delikanlı hâlini almıştır. Değişen hâliyle Selma’nın ona olan hisleri şu hâli almıştır: 

“Selma Hanım, bu delikanlıya, kadınlık tarafından, belki gittikçe 

daha ziyade bağlanıyordu. Fakat, bu bağlılık nisbetinde ona olan eski 

saygısı, eski hayranlığı ve kafadan, yürekten (s.104) gelen o insanlık güveni 

azaldıkça azalıyordu.” (s.105) 

Eşi alafranga hayata kendini kaptırmıştır. Dejenere olan Hakkı Bey, 

gösterişe düşmüştür. Onun bu hâli de Selma Hanımı çok rahatsız etmektedir. Eşini 

kıskanıp kıskanmadığını anlayamadan bu hisleri silinip gider. Çünkü çok 

yoğundurlar: 

“Üç yıldan beri hayatları öyle bir mihaniklik içinde geçiyordu ki, ne 

Selma Hanımın, hattâ, belki de, ne Hakkı Beyin, bir dakika durup, kendi 

içlerine bakmaya veya etraflarını seyretmeye vakitleri kalmıyordu. Hele, 

Selma Hanım için, bu son yılların bir kasırgadan hiç farkı yoktu. Tacettin 

mahallesindeki eski evlilik hayatından, Keçiören bağlarında ilk seviştikleri 

günlerden, Çankaya’daki balayına ve oradan Yenişehir’de yaptırdıkları bu 

modern konforlu eve kadar geçen vakaların tezliğini ancak bir sinema 

makinesinin başdöndürücü hassasiyeti tesbit edebilirdi.” (s.106) 

Hizmetçileri olduğundan, elleri hiçbir işe karışmaya karışmaya âdeta yapma 

çiçek demetleri hâlini almıştır. Giyim kuşamda da hizmetçi yardımcıdır. 

Monden hayatlarında Selma Hanımın pahalı giysileri, pahalı takıları vardır. 

Monden muvaffakıyetler Hakkı Bey için çok önemlidir. Kendi şıklığı gibi, eşini de 

her kadından güzel, süslü, itibarlı görmek tek emelidir. Bunlar medeniyet yolunda 

atılan adımlardır. Adım atılmak istenirken insanlar arasında kıskançlık, yarış başlar. 

Eski dostları Murat Beyden kaçar olurlar. Murat Bey, onların züppeliğine 

verip, onları kendi sahalarında yenmeye çalışır. Kendisini ve ailesini elçiliklere davet 

ettirmeye uğraşır. 

Ankara Palas’taki baloda, Murat Bey ve ailesi de vardır. Selma Hanım, 

monden hayata düşman olan Cemile’yi ısındırmaya çalışsa da başarılı olamaz. Selma 

Hanım eşinden başkasıyla dans edince de imalı imalı gülüşürler. 
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Selma Hanım, eşinin aşırı alafranga tavırlarına, nezaket adına kırılıp 

dökülmesine alışamamıştır. Eşi ise tavırlarında yanlışlık yapabileceğini asla 

düşünmez. 

Selma Hanımın, eşinin sivil kişili ğiyle ilgili düşünceleri olumsuzdur: 

“Yarabbi, asker üniforması içinde her hareketi, o kadar şahsî, o 

kadar kusursuz olan bu adamı, sivil kıyafet, ne kadar acayipleştirmiş, 

salaklaştırmış, kendiliğinden ayırıp sunîleştirmişti.” (s.124) 

Selma Hanım, baloda Şeyh Emin’in, kendisini içmeye davet eden 

hareketleriyle karşı karşıya kalmıştır. O, görmemezlikten gelmeye çalışsa da adam 

yanına gelir. Selma Hanımın tanıyıp tanımadığını anlamaya çalışır. Hakkı Bey 

yetişerek, eşini müşkül vaziyetten kurtarır. Mutaassıp geçinen adam, Selma Hanımla 

tokalaşmak arzusundadır. 

Bu sefer de Neşet Sabit, Selma Hanımın yanına gelerek, kendini 

hatırlatmaya çalışır. Selma Hanım, onu hatırlamıştır. 

Đkinci kısımda Selma Hanımın sedef gibi beyaz dişlerinin olduğunu 

öğreniriz. Saçları gür ve asî, boynu uzun ve narindir. Diz kapakları zarif ve 

yuvarlaktır. 

Şampanyanın rengini andıran gözleri parlaktır, kirpikleri uzundur ve 

siyahtır. 

Şık giyimlidir. 

Selma Hanım, Neşet Sabit’in kötü bir nişancı; ama iyi bir hatip olduğunu 

belirtir. 

Neşet Sabit, ona karşı bir Paphnus gibi davranması gerektiğini, onda bir 

Tais ruhu olduğunu düşünmektedir.(s.127) Selma Hanımın ruhunu daha iyi 

keşfetmek ister gibi onun vücudunu inceler. Selma Hanımın rahatsız olduğunu 

anlayarak ayrılır. 

Selma Hanım ve Neşet Sabit, sonraları da umumî eğlence yerlerinde 

karşılaşırlar. Tuhaf bir cazibe onları birbirlerine doğru çeker. Saatlerce konuşmadan, 

yan yana oturduklarında, Selma Hanım kendini huzur içinde hisseder. 
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Sohbetlerinde Selma Hanım, onu bir kız kardeş gibi dinleyip, acımaktadır. 

Đnkılâp yılları herkese az çok refah ve saadet getirirken, Neşet Sabit’in payına hiçbir 

şey düşmemiştir. Selma Hanım, ne derece az liyakatli kimselerin devrin 

nimetlerinden ne kadar kabaca yararlanmakta olduklarını yakından görebilecek 

durumdadır. 

Selma Hanım, Ankara’nın içinin değişip değişmediğini merak ederken, 

Neşet Sabit değişiklik olmadığı için monotonluktan sıkılmıştır. Millî Mücadele 

yıllarındaki şartlar devam etmektedir. 

Selma Hanım, muhite uymayı tercih eden Neşet Sabit’in hiç inkılâpçı 

olmadığını belirtir. Neşet Sabit’se, inkılâbın dışta değişiklik yapmak demek 

olmadığını aktarır. 

Birbirlerini anarşist olmakla suçlarlar. Selma Hanım, onun sohbetlerinin 

tiryakisi olmuştur ve gittiği her yerde, onu bulmak ister. 

Neşet Sabit’in monden muhitlerin ve o muhitlerin insanlarının 

aleyhindeyken, oralardan eksik olmaması, Selma Hanımın tuhafına gider. Neşet 

Sabit’se, zıt ortamın şahsiyetini kuvvetlendirdiğini vurgular. 

Neşet Sabit’e göre, monden hayatın içindekiler bir piyes oynamaktadırlar. 

Onun bu düşüncesi Selma Hanımı kızdırır ve Neşet Sabit’ten hoşlanmayan eşinin, 

onun hiçbir anlam ifade etmediğini belirten sözlerine o an hak verir. 

Selma Hanım, onunla münasebetini kesmeyi düşünür. Evlerine hiç 

gelmediği için bu kolay olacaktır. Rastladığı yerlerde soğuk davranarak bunu 

sağlayabilecektir. Lâkin karşılaştıkları ilk suarede, Neşet Sabit’i mahzun ve yalnız 

görünce, onunla konuşmaktan kendini alamaz. 

Ona abla samimîyetiyle derdini sorar. Neşet Sabit, onu gücendirdiği için 

üzgündür. Selma Hanım eski bir arkadaş tavrıyla onu çayına davet eder. Her ayın ilk 

çarşambası çay düzenlemektedir. 

Hakkı Beyler de o güne gelene kadar, önce saçaklı, kuleli bir evde 

oturmuşlardır. Her aile gibi sonradan, moderne doğru bir başkalaşma buhranına 
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müptelâ olurlar. Evlerini kılıktan kılığa sokarlar. Evleri en son bir klinik havası 

almıştır. 

Evi lükstür. Parkeleri pırıl pırıl parlamaktadır. Çay viskili,danslıdır. 

Selma Hanım, Neşet Sabit’i ilk defa olarak böyle bir dekor içinde kabul 

eder. Onu, Neşet Sabit istemese de birkaç kişiye kendisinin en aziz dostu ve kafadarı 

olarak tanıtacaktır. 

Selma Hanım, onu briç oynanan bir odada, eşiyle beraber bırakır. Neşet 

Sabit, ortamdan hoşnut değildir. Ev sahibesinden izin isteyerek ayrılır. 

Neşet Sabit yatağında hep Selma Hanımı düşünür. 

Selma Hanım, Neşet Sabit’le dost olmak isterken, o kaçmaktadır. Saçları 

gibi âsi tabiatlı olduğunu düşünür. Neşet Sabit’se âlemlerinin farklılığını vurgular. 

Selma Hanıma göre aralarında anlaşmazlığın olmaması önemlidir. Neşet Sabit’e göre 

aralarında anlaşmazlık da vardır. (S.147) 

Selma Hanımsa ikisinin aynı fikirde olduğunu düşünmektedir: 

“Hayır, ben böyle görmüyorum Ben sizin bütün fikirlerinize iştirak 

etmekteyim. Ben de sizin gibi bu hayatın yavanlığını, yapmacıklığını 

hissediyorum. Ben de sizin gibi, geçirdiğimiz o büyük ve yüksek devirden 

sonra vasıl olunması lâzımgelen millî gayenin (eliyle salonu göstererek) bu 

olmadığını, bu olmayacağını biliyorum.” (s. 147) 

Eskiden bir kahraman, sert ve keskin ruhlu bir idealist olan, hürmet ve itaat 

telkin eden, üstünde hiç kimsenin paylaşamayacağı bir nüfuzu ve hükmü olan eşine 

artık acımaktadır. Neşet Sabit’e gösterdiği eşi, kırılıp dökülmeler, yapmacık 

hareketlerle doludur. 

Cemiyette bir soysuzlaşma vardır. Bir bozulup yumuşama mevcuttur. Neşet 

Sabit’e, Murat Bey ve ailesini örnek verir. Onlar cana yakın, sempatik, hâlis 

insanlarken, monden hayata geçmek için çok değişmişlerdir. Murat Bey, sadeliğini 

kaybederken, spekülasyoncu bir tip hâlini almıştır. Annesi hayat şartlarından ürkmüş, 

karısı hırçınlaşmış, kız kardeşi huysuzlaşmış, çocukları şımarmıştır. 

Eskiden mutaassıp görünen riyakâr şeyhin, maskara hâlini aldığını vurgular. 
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Neşet Beye göre inkılâbı herkes kendine göre anlamaktadır. 

Selma Hanım, Neşet Sabit’in yalnız bazı fikirlerine iştirak etmekle 

kalmadığını, aynı zamanda onunla bir dert ortağı olduğunu hisseder. Bu his genç 

kadına, Neşet Sabit’le daha açık ve candan konuşmak arzusunu verir. 

Selma Hanıma göre Neşet Sabit hep söylemekte, fakat bir şey 

yapmamaktadır. 

Neşet Sabit, Garpçılığın her şeyden evvel bir yapma, yaratma, kurma, 

iletme, işletme gücü olduğunu söylese de bir işe yaramayacağını belirtince, Selma 

Hanım kendi yaptığı gibi cereyana uymanın en doğru hareket olduğunu belirterek, 

Neşet Sabit’e de aynını önerir. Neşet Sabit’e göre bu bir mizaç meselesidir. Oysa 

kendisi âsidir. 

Selma Hanım, kim olduğunu çok iyi bilmediği Neşet Sabit’i âsi 

bulmamakta, herkesten daha yakın, daha dost görmektedir. Ona abla şefkatiyle 

yaklaşmaktadır. 

Neşet Sabit’e, samimî bir insan olduğunu aktarırken, Selma Hanım dansa 

kaldırılır. O dans ettikçe, Neşet Sabit onu da diğerleri gibi yapmacıklı, yavan ve 

soğuk bulup, ondan soğumaktadır. 

Neşet Sabit, karmaşık duygular içindedir. Bir an, Selma Hanıma, bir kız 

kardeş, bir candan dost gibi bağlanırken, bir an ondan bir düşmandan kaçar gibi 

uzaklaşır. O zaman, Selma Hanım, onu bir yaban kedisi gibi yiyeceklerle, 

okşamalarla alıştırmaya, tekrar kendisine doğru çekmek için türlü türlü sevgiler 

göstermeye mecbur kalır. 

Đçkiyle kendinden geçmek isteyen Neşet Sabit’e Selma Hanım engel olur, 

onunla ilgilenir. Onun büyüğü, bakanı olduğunu, Ankara’da kendisinden başka 

bakanı olmadığını vurgular ve bir daha içmemesini önerir. 

Selma Hanımın da bakanı, ilgileneni yoktur. Hayatı, eşiyle -sona ermiş olan-

münasebetleri şu satırlarla aktarılır: 

“Yenişehir’deki evinde ve içine dalmış bulundukları bu curcunalı 

âlemde, her vakitten daha yalnız, daha kimsesiz değil miydi? Her günün 
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meşguliyetleri, birbirini takip eden gece eğlenceleri ve bunların arasındaki 

ahbap ve arkadaş toplantıları Selma Hanımla Hakkı Beyin karılık kocalık 

bağlarını gün geçtikçe muttasıl gevşetip duruyordu. Her ikisinin de, bazan 

haftalarca, başbaşa kaldıkları, ilk zamanlarda olduğu gibi şöyle içten ve 

yürekten konuştukları bir anları olmuyordu. Hakkı Bey, hemen bütün öğle 

yemeklerini dışarda yiyordu. Akşamları ise, mutlaka, ya bir misafir geliyor, 

ya onlar bir yere misafirliğe gidiyorlardı. Bundan altı ay evveline gelinceye 

kadar, hiç değilse bir yatakta yatıyorlardı. Gerçi, bu yatağa ağızlarını açıp 

bir kelime söyleyemeyecek derecede bitkin düşüyorlardı. Fakat, ne de olsa, 

gene vücutları, müşterek yorgunluklarını bir arada dinlendirmek 

mahremiyetini buluyorlardı. (s.153) 

Đşte, altı aydan beri bu da ortadan kalktı. Hakkı Bey, hayatının refah 

seviyesi yükseldikçe birtakım aristokratik zevkler ve itiyatlar ediniyordu. 

Karısiyle kendi arasına bazı resmî kayıtlar koymak, ona hitap ederken ‘siz’ 

demek, ona ancak, giyimli olarak görünmek ve bazı davetlere bir arada 

gitmemek, gidilen yerde daima ayrılığı muhafaza etmek gibi hareketlerle 

başlayan bu kibar evlilik üslûbu, yatak odalarının ayrılmasıyla tamamlanmış 

bulunuyordu. 

Bütün bu soğuk aile nizamları, Selma Hanımın, sıcak ve samimî 

ruhuna uygun gelmemekle beraber o sesini çıkarmıyor, sesini çıkarmasına 

kadınlık gururu mani oluyordu. Bu yüzden, sevdiği kimselerle içli 

hasbıhallere, hilesiz, katıksız gönül alışverişlerine, sade ve yapmacıksız 

yaşayışa susamışlığı gittikçe bir küçük yetim kızın ıstırabı halini alıyordu.” 

(s.154) 

Selma Hanım, kocasından alelâde bir aşk ve alâka beklememektedir. 

Hayatlarının şatafatlı katında, Çankaya tepelerindeki şiirsel yakınlaşmayı beklemenin 

gülünç olacağının farkındadır. Kendisinin de öyle bir sevgi gösterecek kabiliyeti 

kalmamıştır. Aç olduğu tek şey samimîyettir. Bunu, çok kalabalık olan ahbapları 

arasında da bulamamaktadır. Erkeklerde, Hakkı Beydeki beğenmediği taraflar daha 

sivrilmiştir. Kadınlar yüzden dost görünmekle beraber, içten onun düşmanıdır. 
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Hanımlar kendi aralarında da daimî bir rekabet hâlinde ve geçimsizlik havası 

içindedirler. Herkes birbiriyle uğraşmakta, kendi kabuğunda yaşamaktadır. 

Selma Hanım, yaşadığı soğuk ortamda, Tacettin mahallesindeki hayatını ve 

tanıdıklarını özler. Orada, hiç değilse bir sefalet ve azap ortaklığı vardır ve hayat 

daha insanîdir. Hayvanlar bile daha cana yakındır. Çocukları, ev sahiplerinin avlu 

sohbetlerini, Ankara’yı gözlerinin önünde canlandırır. Đnsanlar arasında samimîyet, 

emniyet, yakınlık, açık yüreklilik, dostluk vardır. Maddiyat olmasa da maneviyat 

insanların rahat, ferah olmalarını sağlar. 

Selma Hanım, buzdan şehir maketine benzetilen Ankara’dan, Đstanbul’a, 

babasının yanına gidecek gibi olur. Zaten iki senedir yazları eşiyle orada bir iki 

aylarını geçirmektedirler. 

Selma Hanım Đstanbul’dan her gidişinde daha çok soğuduğundan, oraya 

temelli yerleşmek istemez: 

“Lâkin, Selma Hanım, her gidişinde, Đstanbul’u o kadar yavan 

buldu, babasının evini, Erenköy’ünü, oradaki komşularını o kadar yadırgadı 

ki, oraya dönüp temelli kalmak düşüncesi -biraz tahlilden sonra- ona, bir 

mânevî intihar gibi geliyor, hemen vazgeçiyordu.” (s.156) 

Çocuğu olmuş olsa, analık şefkatinde gönlünün açlığını teskine belki imkân 

bulacaktır; fakat o da olmamıştır. Böylece yalnız, kısır ve avare, otuz yaşına doğru 

yol alıp gider. 

Hakkı Beyin süsleyip, danstan dansa sürüklediği Selma Hanımın bir lüks 

eşyasından, faydasız bir süsten, bir zevk aletinden farkı kalmamıştır. Neye yaradığı, 

ne yaptığı belli değildir. Artık eşinin gönül ihtiyacını da karşılayamamaktadır. 

Bezgin bir aktrise benzetilir: 

“Selma Hanım, bir sevgili rolü için süründüğü boyaları yıkayıp ve 

taktığı perukayı çıkarıp gündelik esvaplarını giyerek, asıl hayatına, kendi 

hayatına atılmak isteyen bir aktris bezginliğini duyuyordu. Kendi hayatı mı? 

Lâkin Selma Hanımın kendi hayatı, asıl hayatı ne idi? Đşte bunu bir türlü 

tayin edemiyordu.”(s.157) 
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Şehirde tek sempati duyduğu Neşet Sabit’ten, asıl hayatının ne olduğunu 

bulmak konusunda yardım istemeyi düşünür. Çünkü onun sesinde Selma Hanıma kur 

yapan erkeklerin hiçbirinde duymadığı bir samimîyet, kuvvet vardır. Selma Hanım, 

onun sözlerini kafasına ve gönlüne kazımıştır. Hayat tarzından tiksinmesinin 

sebeplerinden biri de Neşet Sabit’le yaptığı konuşmalardır. Bu konuşmalar ona güç 

verir. Onun kötümser sözleri, Selma Hanıma acı bir ilâcın şifası gibi etki eder. Tıpkı 

Sakarya Muharebesi sırasında, askerî hastahanede çalıştığı zamanlardaki gibi ruhuna 

ahenk ve denge gelir. 

Selma Hanım için çalışmak, yaşamanın tek manası hâline gelmiştir. Fakat 

nerede, nasıl çalışacaktır? Eşine bu arzusunu söylediğinde o, cevap bile vermemiştir. 

Selma Hanım, başka sefer, eşine hayatını kazanmak için değil, bir şeye 

yaramak için çalışmak istediğini aktarır. Yalnız süslenip dans etmek için açılmanın, 

yalnız buna yarayan bir hürriyetin kıymetinin olmayacağını vurgulayınca, eşi alay 

ederek, bu hürriyet geriye alınırsa kıymetini anlayacaklarını belirtir. 

Selma Hanım, aslında hayatını kazanmak için çalışmak istemektedir. 

Evlili ğindeki bağlar zayıfladıkça, çalışmaya daha çok gerek görür: 

“Bilâkis, onca, kadının hürriyeti demek, hiçbir hususta erkeğine 

muhtaç olmaması, ondan bir şey beklememesi, ona tâbi bulunmaması idi. 

Selma Hanım, her şeyden evvel, bu tufeyli vaziyetinden, bu lüks eşya halinden 

kurtulmak istiyordu ve Hakkı Beyi, kendisine bağlayan gönül bağlarının 

gevşediğini hissettikçe bu hal ve vaziyet ona dayanılmaz bir nikbet gibi 

görünüyordu. Đlk sevgi demlerinde hatırına mal ayrılığı diye hiçbir endişe 

gelmezdi. Kocasının kendi için yaptığı her masrafı, kendine verdiği her 

hediyeyi, genç kadın, yeni bir muhabbet nişanesi olarak telâkki ederdi. Fakat, 

birkaç zamandır, bunların her biri, onun için, ağır bir hakaret mahiyetini 

alıyordu.” (s.159) 

Bunları düşünen Selma Hanım, ikinci evlilik hayatında sezinlediği buhran 

devresini tahlile takat bulamamaktadır. Tıpkı tehlikeli bir hastalığın ilk belirtilerini 

duyup da duymamazlıktan gelen, bunun acılarını hafif ve geçici rahatsızlıklar olarak 
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niteleyen bir insan gibi, Hakkı Beyi gene eskisi gibi sevmeye devam ettiğine 

inanmak ister. 

Fakat, o, buhranın kendine ait kısmını, kendine karşı ne kadar örtbas etse, 

Hakkı Beye ait kısmı görüp anlamazlıktan gelmesine o kadar imkân kalmamıştır. Eşi 

bir ecnebi madamla flört etmektedir. 

Hakkı Beyin, münasebetini bilerek, isteyerek teşhir eder gibi olması Selma 

Hanımın sinirlerine dokunan noktadır. Hakkı Bey, Ankara’nın en gözde kadınıyla 

olan birlikteliğinden iftihar eder ve bunu herkese göstermek ister gibidir. 

Selma Hanıma göre, Hakkı Beyi hep snopluğu mahvetmiştir. Eşinin 

münasebeti bir Türk hanımıyla olsa, Selma Hanım gurur ve haysiyetinin ayaklar 

altında çiğnenişine belki boyun eğecektir. Ecnebi bir kadınla aldatılması, ona karşı 

iki katlı bir ihanettir. Selma Hanım hem cinsiyetinde, hem milliyetinde yaralanmıştır. 

Selma Hanım, Avrupalılarla münasebetten haz duyan Hakkı Beyle, onlara 

düşman Hakkı Bey arasında bir alâka kuramaz. Eski Hakkı Bey hayalet olmuştur ve 

Selma Hanım onu yakalamaya çalışmaktadır. 

Gerçekleri açıklıkla gören Neşet Sabit’in herkes adına, herkesten önce 

Selma Hanıma acıması, kadını çok etkiler. Neşet Sabit, yaraları deşmekten zevk 

alırken, Selma Hanım, gizli yaralarıyla kanayan yüreğini kimseye, bilhassa ona 

göstermek istemez. 

Neşet Sabit, lüks ve eğlence içindeki Selma Hanımın sıkıntılarının 

farkındadır. Selma Hanımdan, gizlemek yerine paylaşmasını ister. Ona en çok 

yardımcı olacak kişi kendisidir. 

Selma Hanım, sorununun bütün kadınların çekmekte olduğu sorunlardan 

biri olduğunu vurgular. Kendi sınıfındaki okur yazar kadınlar evde ve sokakta bir 

faydaları olmamasının acısını çekmektedirler. Bu derin boşluk içinde dönmektedirler. 

Ona göre çocuk yetiştirmek, erkeğinin ideal eşi olmak vazifesi de bir yıl sürer. Sonra 

kadın ve erkek birbirlerinden bıkmaktadır. Kadın sadece fizyolojik değil, içtimaî bir 

mahlûktur da. Erkekle her hususta eşit olmalıdır. 
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Neşet Sabit’e istediği gibi yüreğini açtığını söyleyen Selma Hanım, birtakım 

kararlar almıştır ve kararlarını uygulamakta Neşet Sabit’in yardımına ihtiyacı olduğu 

için onu çağırmıştır. 

Selma Hanım, eşi Đstanbul’a gittiğinde, iç dünyasında bir karara varmıştır. 

Neşet Sabit, bunun Selma Hanımın babasının evine gitmesi ve eşinden boşanması 

olduğunu kavrar. Ama Selma Hanım ayrıldıktan sonra, kendi alın teriyle yaşamak 

kararını da almıştır. 

Selma Hanım ve Hakkı Bey ayrılma kararı almışlardır. Selma Hanım 

formaliteleri Neşet Sabit’in takip etmesini ister ve bir de kendisine iş bulmasını rica 

eder. Kendisi de ev bulacaktır. 

Neşet Sabit, ikisi için de çalışabileceğini söyleyecekken, cesaret edemez. 

Selma Hanım çocuk bakıcılığı ya da hemşirelik yapabileceğini belirtir. 

Neşet Sabit hastabakıcılığını hizmetçilikten farklı bulmaz. Kazancı da 

uygun değildir. Selma Hanım ilk kez realiteyle temasa geçmiştir. Neşet Sabit fikrini 

soran Selma Hanıma, malî ve ticarî kuruluşlarda görev almasını önerir. Selma Hanım 

dil bilmektedir ve yeni harflerle arası çok iyidir. 

Selma Hanım bir bankada veya bir şirkette çalışmayı cazip bulmamakta, 

insanî ve içtimaî kıymeti olan bir işte çalışmak istemektedir. 

Neşet Sabit ona öğretmenlik önerir. Bu konuda yardımcı olabilecek 

tanıdıkları vardır. 

Selma Hanım, mutlaka Ankara’da kalmak istemektedir. Neşet Sabit’in de 

isteği budur. 

Selma Hanım, ev bulmak için ilk önce eski mahallesine gitmeyi düşünür. 

Yürüyerek gidip, ayaklarını alıştıracaktır. Fakat bu o kadar da kolay olmayacaktır. 

Taşlar ayaklarını rahatsız eder. Pisliklerden sakınmaya, şık kıyafetini de zaptetmeye 

çalışmaktadır. Beş yıl geçmiştir. Değişiklikler vardır. Yolu karıştıran Selma Hanım 

ona buna yol sormaya başlar. Đşe başlayınca kısa ökçeli ayakkabı giyme kararı alır. 

Birkaç yıldan beri çektiği ruh azaplarının hiçbirisi vücut acılarıyla kıyaslanamaz. 
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Kendisine belirlediği yeni hayatta da zorluklar olacaktır; ama Selma Hanım 

zorluklara göğüs gerecek, azla yetinecektir. 

Yolda oynayan çocuklara da aradığı yeri sorar. Đlerler. Gezinmeler, 

yorulmalar, vücut acıları sonunda eski evine ulaşır. Değişen bir şey yoktur. Avluya 

girdiğinde oranın gene pis kokulu olduğunu hisseder. Koku ağırlaşıp geri dönmeyi 

düşündüğünde Hatice Hanımın kimin geldiğini soran sesini işitir. Ona hep “Esma” 

diyen Hatice Hanıma Halime’yi, kaynanasını, görümcesini sorar. 

Üç kadın, Đstanbul’dan ilk geldiği zamanki gibi gene merak ve hayretle 

etrafını sarıp, seyre koyulmuşlardır. Yorgunluktan bitkin düşen Selma Hanım, 

oturacak bir yer ararken, oturacak, dayanacak hiçbir şey gözüne ilişmez. Çok 

yorulduğunu vurgulasa da yer gösteren olmaz. 

Sevmek istediği Halime’nin çocukları ondan ürker. Selma Hanım, oturacak 

sedirimsi bir katı minderin üstüne kendini bırakır. 

Hem onlara, hem kendisine anlatmaya başlar. Onlara ağızdan, kendine 

yürekten söyler. Onlara, ilk eşinden ayrıldığını, ikincisinden de ayrılmak üzere 

olduğunu, gelip orada kendine bir yer bulmak istediğini söylerken, kendine oralara 

gelip nasıl oturabileceğini sorup, bunun bir katastrof, yukarıdan aşağıya bir düşüş 

olduğunu söyler. 

Onlara artık hiç evlenmeyeceğini; rahatına bakıp, herkesten uzak, kendi 

yağıyla kavrulacağını söylerken, kendine başarılı ve mutlu olup olamayacağını, 

gücünü toplayıp toplayamayacağını sorar. 

Onlara kendisine bir odacığın bile yeteceğini, orada hem yatıp, hem 

oturabileceğini, çamaşırını onların yıkayıvereceklerini, ara sıra kendisinin mutfağa 

inip yemeğini pişirebileceğini, onlardan farklı olmadığını söylerken, kendine de 

onlardan ne farkı olduğunu sorar. Fakat, çok fark vardır. Onlar, onu anlayamazlar. 

Hikâyesi de onlara dokunmaz. Ona şüphe ve ehemmiyetsizlikle bakarlar. 

Kaynana, boş olan evi, oğlunun Selma Hanıma niçin vermeyeceğini 

aktarmaya büyük gelininin yüzünden fırsat bulamaz. 



181 

Đlk merak dakikaları geçtikten sonra, hepsi Selma Hanımdan bıkma 

alâmetleri gösterirler. Đşlerine dönmek istemektedirler. Ömer Efendi dönecektir. 

Onun gitmesini beklerler. 

Selma Hanımın kalkıp giderkenki ruh hâli, kırık döküktür: 

“Selma Hanım, içi bir kabir azabiyle dolu, ayağa kalktı ve üç 

kadının ortasından geçip giderken bir mezarlığın taşları arasında 

yürüdüğünü zannetti. 

Her üçünde de insan ruhunun haileli ateşine, zamanın seyrine, 

dehrin cilvesine karşı öyle bir duygusuzluk, öyle bir atalet ve mukavemet 

vardı ki, Selma Hanım, içinden kaçmaya çalıştığı kendi dünyasının zaafını, 

yumuşaklığını, derme çatmalığını, asıl o dakikada tam bir vuzuh ile hissetti.” 

(s.174) 

Üçüncü kısımda aradan beş yıl geçmiştir. Selma Hanım Neşet Sabit’le 

evlenmiştir. Gençler arasında çalıştığı için yaşı ilerlese de kendisinin her gün biraz 

daha gençleştiğini hisseder. Heyecanlara mukavemeti daha fazladır. Đnkılâp ve oluş 

muhitinde Selma Hanım gibi aşk dolu bir kadın için kendi teninin çöküşünü, kendi 

derisinin yıpranışını düşünmeye zaman ve imkân kalmaz. Ayrıca eşinin ilgisi de ona 

zamanı unutturmaktadır. 

Fizikî portresi şu satırlarla çizilmiştir: 

“Selma Hanım, gerçi, kırkına yaklaşmış bir kadındı. Gerçi endamı, 

bundan on yıl evvelki fidan tazeliğini muhafaza etmekten epeyce uzaktı. Gerçi 

güzel yüzünün ince derisi, çok zaman elde sıkılmış bir ipek mendil gibi 

pörsümeye; gerçi, gür ve kıvırcık saçları, yatışıp seyrelmeye yüz tutmuştu. 

Fakat, onun havasında hâlâ ezelî bir gençliğin sırlı taraveti ve etinde her 

sabah soğuk suyla yıkanan vücutların sertliği vardı. Hele, ağziyle gözleri eski 

ferlerinden bir zerresini (s.178) kaybetmiş değildi. Biraz yoğun 

gözkapaklarının altından gene o altın suyuna batırılmış billûr parıltıları; kızıl 

ve etli dudaklarının arasında, gene sağlam ve düzgün dişlerinin o beyaz 

ateşi… 
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Hattâ bu ağız, zamanla daha olgun bir meyva halini almıştı ve Neşet 

Sabit, bunun balına henüz doymamıştı.” (s.179) 

Selma Hanım, kırk yaşına basmak üzereyken bile “iki sıra beyaz, parlak ve 

sıcak” (s.207) dişlere sahiptir. 

Lâkin Neşet Sabit’in eserinin oynandığı ve delice eğlendikleri geceden 

sonra ihtiyarladığını, yorulduğunu hissetmiş, herkesten kaçmıştır: 

“Selma Hanım, ömründe hiç bu kadar taşkın ve coşkun bir gece 

geçirdiğini hatırlamıyordu. Fakat, o geceden beri de –işte, üç gündür- bir 

türlü kendine gelemiyordu. Bütün vücudu bir dövüşten çıkmış gibi kırık 

döküktü. Her kımıldanışında kemiklerinin çıtırdadığını duyuyordu ve aynada 

yüzüne uzun uzun bakmadan korkuyordu. Sanki, birenbire on yıl daha 

ihtiyarlamıştı. Burnunun iki tarafından ağzının köşelerine doğru inen iki çizgi 

birdenbire bir eski bıçak yarasının izleri gibi derinleşip katılaşıvermişti. 

Gözlerinin alt kapakları iki minicik kese hâlini almış ve yıldan yıla 

yüzünün eski ifadesini değiştiren yanaklarının iki yandan aşağı doğru hafif 

sarkışları, artık, en dikkatsiz göze çarpacak kadar keskinleşmişti. 

Selma Hanım, kendisinin bile görmeye tahammül etmediği bu yüzü, 

ilk defa olarak bir ayıp gibi saklamak lüzumunu duyuyordu. Onu, kuvvetli bir 

aydınlıktan, hemen, duman olup dağılıverecek bir şeymişçesine hep 

gölgelikler içine çekiyordu.” (s.211) 

Selma Hanım, bu hâli dinlenerek ve kırışık giderici ilâçlar kullanarak 

geçirmeye çalışır. Bu süre içinde kendisini incelerken, saçlarında birkaç tel ak bulur. 

Bunları koparmaz ve tabiata karşı gelmez. Ufak tefek tedbirler alır. 

Selma Hanım otuz sekiz, otuz dokuz yaşlarındadır (s. 214). Ümit ve 

sevgiyle dolu oluşunu eşinin gençliğinden alır. 

Selma Hanım, çalıştığı okulun tatil olduğu zamanlar, eşiyle Anadolu’ya 

yaptığı gezilerle, vücudunu ve ruhunu dinçleştirir. (s. 231) 
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Kırk beşine geldiğini, Cumhuriyet Halk Fırkasının cumhuriyetin yirminci 

yılı dolayısıyla, yapılacak şenliklerin tertip heyetlerinden birine seçildiğini bildiren 

kâğıtla hatırlar. 

Zaman onun içini değiştirememiştir. Değişiklik sadece ellerindedir. 

Ellerinin derisi pörsümüş, çillenmiş ve kurumuştur. Ellerin kendine ait olduğuna 

inanamaz. 

Selma Hanımın önceki elleri şu satırlarla tasvir edilir: 

“Selma Hanımın fildişinden lekesiz, beyaz ve avuçlarının içi toz 

pembe, uzun, ince parmaklı elleri vardı ve onlar, esrarengiz bir seyyale ile 

canlı idiler.” (s. 233). 

Cumhuriyetin yirminci yılını kutladıklarında halkla yorulmuşlardır. Artık 

yaşlandıklarını kabul eder. 

Üçüncü kısımda, Ankara ve Türkiye, yazarın o vakitler hayal ettiği Ankara 

ve Türkiye’dir. Selma Hanım, Onuncu Yıl Nutku’nu, bizzat Şef’in ağzından işittiği 

anı, dört yıldan beri, bir dakika unutamaz. Dört yıldan beri, hep o an içinde ve onun 

tesiri altında yaşar. 

Selma Hanım, Mustafa Kemal’i seyreder, dinler, sesli sesli ağlar. Nutkun 

sonuna doğru coşar, hüngür hüngür ağlar. 

Yanıbaşında oturan Neşet Sabit, onu ölçülü olmaya davet eder. Neşet Sabit 

de çok heyecanlıdır; ama kendisini tutmaktadır. Etraflarında birçok yabancı Selma 

Hanıma bakmaktadır. Neşet Sabit bunu söyleyince Selma Hanımın coşkunluğu 

büsbütün artar. Selma Hanım bir Millî Mücadele devrindeki garipliğimizi, 

kimsesizliğimizi, yetimliğimizi düşünür; bir de, o günün etrafımızı saran dost ve 

hayran kalabalığına bakar. Yüreği iftihardan bir deniz gibi kabarır, kabarır; göğsüne 

sığmayacak hâle gelir. Hafif bir sesle, nerede ise bayılacağını söyleyip, bütün 

kuvvetiyle genç adamın elini kavrayıp sıkar. 

Üçüncü kısmın başlarında Selma Hanımın durumu şu satırlarla aktarılır: 

“O vakit, Selma Hanım, daha genç denilecek bir çağda idi. Fakat, bu 

gibi heyecanlara mukavemeti bugünkünden daha azdı. Beş yıldan beri bütün 
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mânasıyla hayata, hayat mücadelesine atılmış olmakla beraber, gene, 

ruhunda eski salon kadını pasifliğinden, zayıflığından bir şey vardı. Fakat, 

millî irade dinamizma’sının boş yere bir çırpınmadan sonra idraklı ve 

müteaddî bir kudret haline inkılâp ettiği şu son üç dört yıl esnasında Selma 

Hanımın hassasiyeti öyle bir olgunluğa ermiş ve sinirleri öyle bir çelik tel 

sağlamlığı almıştı ki, burada, ancak ezelî bir âhenge göre akort edilmiş bir 

heyecanın musikisi duyulabilirdi.” (s.177) 

Hem Selma Hanım, yaşı ilerledikçe kendini her gün biraz daha gençleşmiş 

hisseder. Çünkü, hep gençler arasında, gençlik için ve yeni millî hamlenin yarattığı 

taze hava içinde yaşar. O havayı, ciğer dolusu teneffüs ettikçe, damarlarındaki kana 

emsalsiz bir tazelik gelir; kalbi, o zamana kadar hiç olmadığı bir şevk ve ümitle 

dolup taşar. 

Đnkılâp ve oluş muhitinde Selma Hanım gibi aşk dolu bir kadın için kendi 

teninin çöküşünü, kendi derisinin yıpranışını sezmeye zaman ve imkân kalmaz. Bu 

azametli akış ve oluş selinde akıp gittiğini hisseder. Bu bir “dünyanın ikinci 

yaradılışı” (s.178)dır. Dört yıl önce Mustafa Kemal, milletin yapılanışını, ülkenin 

kuruluşunu sağlamıştır. 

Selma Hanım, bütün bunları görmekle ve bunların içinde yaşamakla kalmaz, 

kendisi de onlarla beraber olur. O da yeni bir yapılanma sürecine girmişken, yaşının 

ilerleyişini fark etmesi mümkün değildir.  

Yaşı kırka yaklaşsa da eşi ona daha doymamıştır. Hatta otuz beşine daha 

yeni basmış olan Neşet Sabit’in eşine karşı hummalı bağlılığı günden güne artar ve 

her ikisinin kalbi birbiri için atar, yanar. 

Belki, Selma Hanımın aşkına bir parça analık şefkati ve belki Neşet Sabit’in 

sevdasına bir küçük kardeş bağlılığı karışır. Fakat, her ikisinin bir arada yanıp 

tutuştuğu zamanlar, bu iki his, aşklarını bir kavurucu ihtiras derecesine varmaktan 

korur. 

Birbirlerine pek zaman ayıramazlar. Büyük bir kız müessesesini idare eden 

Selma Hanım, haftada ancak iki akşam evine gelebilir ve hemen bütün yemeklerini 
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bulunduğu yerde yer, Neşet Sabit ise Đçtimaî Mükellefiyet Teşkilâtının durup 

dinlenmek bilmeyen üyelerinden biridir. Konferanslar verir, edebî eserler yazar. 

Yoğun da olsalar, gerek Selma Hanım, gerek Neşet Sabit, tatil günlerini 

evde kapanıp kalmaktansa, bin türlü cazibelerle dolu olan Ankara şehrinin umumî 

eğlence yerlerinde geçirmeyi tercih ederler. Havanın iyi olduğu günlerde kır 

gezintileri, spor eğlenceleri, Stadium’daki müsabakalar; fena olduğu günlerde, şehrin 

belli başlı sanat müesseselerindeki senfonik konserler, sergiler, Halkevinin gittikçe 

olgunlaşan temsilleri onları kendilerine doğru çeker. 

Selma Hanım, halk içinde olmayı, kalabalığı seven, kalabalıkta ferahlayan, 

halkla, halk içinde eğlenen bir insan hâlini almıştır. 

Selma Hanım, eski ev sahibi Ömer Efendinin çocuklarının idare ettiği deri 

ve maroken mağazasını seyrederken, çocuklara duyduğu sevgi ve şefkat Ankara’ya 

duyduğu sevgiyle eşitlenir. Onun çocuklara ve Ankara’ya bakış açısı şu satırlarla 

yansıtılır: 

“Selma Hanım, yalnız, çocukluğunu bildiği bu delikanlının yüzüne 

değil, hemen Ankara’nın herkesine ve her şeyine aynı şefkat ve dikkatle 

bakıyordu. Yolu üstünde yükselen her yeni bina onun mülkü, her yeni dikilen 

ağaç onun bahçesinden alınmış bir fidan, her yeni yetişmiş genç onun 

mektebinden çıkmış bir vatan evlâdı idi. Her açılan caddenin her yapılan 

meydanın, her dikilen anıtın her kurulan müessesenin zevkini, gururunu, 

sanki bunların her biri kendi eseri imiş gibi yürekten duyuyordu. Fena, yanlış 

ve yolsuz yapılan şeylere de aynı samimiyetle kızıyor, müdahale etmek, önüne 

geçmek istiyordu. Öyle ki, gûya, Ankara onun kendi evi, Ankara’nın 

yapılması ve gelişmesi onun kendi dâvası idi. Bunu böyle telâkki etmeyenlere 

veyahut bu umumî ve ihtiraslı dâva içinde şahsî menfaatlerinin çukuruna 

saplanıp kalmış olanlara acıyarak bakıyordu. Çünkü, (s.181) böyleleri, ona, 

1926 Yenişehir sâkinlerini hatırlatıyordu. (s.182) 

Selma Hanım, hayatının o devresini hâlâ tiksinerek anmaktadır. Beş, altı 

yıldan beri oraya bir defa daha ayak basmamıştır. Orada kimlerin oturup, neler 

yaptıklarını bilmemektedir. 
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Ankara’nın çehresi ve bütün yeni Türkiye’deki hayat tarzı, Selma Hanımın 

zannettiği gibi öyle birdenbire değişmemiştir. (s.183) 

Selma Hanım, Avrupa’ya göçen Murat Bey ve ailesine acıdığı kadar hiç 

kimseye acımaz. Çünkü onların çekecekleri sıkıntı ve bocalamayı kolaylıkla tahmin 

etmektedir. 

Selma Hanım, millî aktüalite filmleri, Anadolu’daki ilerleyişin yansıtıldığı 

filmlerden birini seyrederken, aklına Neşet Sabit’in de Türkiye’nin sanayileşmesine 

dair bir roman yazması fikri gelir. Neşet Sabit’e bahsedince, o da onaylar. 

Neşet Sabit, romanını yazmaya başlamadan önce uzun bir süre 

fabrikadakiler, tarladakilerle, onlar gibi yaşar. Selma Hanım, onu hiç değilse altı ay 

görmekten mahrum kaldığı için, ona roman fikrini verdiğine pişman olmuştur. Fakat, 

Neşet Sabit döndüğünde her bakımdan çok güçlendiği için pişmanlık sevince 

dönüşür. 

Aralarındaki aşk ateşinin yaklaşık on yıldan beri, hiç kararmaksızın, daima 

aynı kuvvette yanmaya devam edişi, her şeyden çok ayrılıp buluşmalardan dolayıdır. 

Aşkları taze kalınca, Selma Hanım da kendini taze hisseder. Selma Hanım sever; 

gençliğin sevme kabiliyetinden, sevme kudretinden başka bir şey olmadığını anlar. 

Bu da elden gitse bile yine korkusu yoktur. Çünkü, ona göre hayatta sevmenin ve 

sevilmenin bin türlü şekli vardır. Sevgi öncesiz ve sonrasızdır. (s.188) 

Selma Hanımla Neşet Sabit, Kaledibi’nin Cebeci’ye bakan yamacında, 

geniş taraçalı bir apartmanda otururlar. Güneş gören, hoş manzaralı, canlı bir yerdir. 

(s.189) 

Selma Hanımla Neşet Sabit, halkın neşesi ve coşkusuyla neşelenip coşarlar. 

Selma Hanım, mutluluklarında kendi gönüllerinin temposunun da önemli rolü 

olduğunu düşünür. 

Neşet Sabit bir buhranla Selma Hanımın kucağına düşmüştür. Nihayetinde 

Selma Hanım onun aşkına karşılık vermiştir. 

Bu, Neşet Sabit’in ilk aşkıdır. Fakat Selma Hanım da onunla beraber ilk 

defa sevmiştir. Çünkü onunla ilişkisindeki hissettiklerini ne Nazif’te, ne Hakkı 
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Beyde duymuştur. Selma Hanım, Nazif’e iyi yürekli, uysal bir arkadaştan başka bir 

gözle bakmamıştır. (s.192) 

Hakkı Beye, belki, fizikî bir bağla bağlandığı anlar olmuşsa da, genç 

miralay Hakkı Bey, onun hayatına bir günün adamı, bir muvaffakiyet ve şöhret 

adamı sıfatıyla girmiş ve Selma Hanıma da bunun verdiği prestijle hâkim olmuştur. 

Prestiji kaybolunca Selma Hanımın azalan ilgisi ufak bir sarsıntı ile çözülüp 

kopmuştur. 

Selma Hanım, Hakkı Beyle ilgili hiçbir şeye ilgi duymaz hâldedir. Yalnız 

kendileri değil, muhitleri de ayrılmıştır. Selma Hanım çok meşgul olduğundan eskiyi 

düşünecek vakti yoktur, önemsememektedir de. Fakat, Neşet Sabit, onun eski 

hayatını kıskanır, düşmanlığa benzer bir duygu hissedince kendini çalışmaya verir. 

(s.193) 

Neşet Sabit, işlerine daldığında, bu sefer de Selma Hanım kıskanır. Onun 

çalışmasını gereğinden fazla şevkli bulmaya başlar. Çünkü çalışma arkadaşlarından 

biri her bakımdan ünlü bir genç kızdır. Neşet Sabit, kızı umursamaz. Ancak temsil 

günü ilgi onun üzerinde toplanınca, kız da oyunun kadın karakteri olunca, Selma 

Hanımın üzüntüleri kıskançlık hâlini alır. Bu, sanki, muharrirle temsilci kızın düğünü 

gibi bir şeydir. 

Selma Hanım, temsil günü aslında karışık, zıt duygularla doludur. Eserin 

başarısız olma ihtimali onu korkutup, heyecanlandırmaktadır. Bu durumda çabucak 

kaçabileceği bir yere oturmuştur. 

Localar dolmuştur. Gazi de gelecektir. Onun karşısında bir başarısızlık 

ölümden beterdir. Selma Hanım, bunun olmaması için dua eder. Eşine karşı 

merhametle dolar. 

Artık Selma Hanım başarıyı düşünmeyi tercih eder. Alkışları, bazı 

sahnelerin tekrarlanacağını, Neşet Sabit’in olumlu tezahüratlar alacağını düşünür. 

Kalbi çocuğunun mürüvvetini gören bir ana gibi tatlı tatlı çarpmaya başlar. 

Ama sonra, şanonun ortasında Neşet Sabit’i baş rol oyuncularıyla düşler. 

Kız aklına gelir. Bu arada Gazi gelmiştir. Selma Hanım, onunla göz göze gelir. 

Gözleri Gazi’nin bakışının cazibesine kapılıvermiştir. 
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Selma Hanım, onu Eskişehir’de ilk gördüğü günü hatırlar. Gazi’yle ilgili 

düşüncelere dalmışken perdenin açılıp, oyunun başladığından haberi olmamıştır. Bir 

taraftan oyunu seyreder, öbür taraftan bunun halk üzerindeki tesirini anlamaya 

çalışır. Halk, kendini kaptırmıştır. Durumdan eşini haberdar eder. Neşet Sabit 

rahatlar; çünkü karısının sezişinden ve hükmünden emindir. 

Gazi, muharriri görmek ister. Selma Hanım da Neşet Sabit’i Gazi’nin 

huzurunda görebilmek arzusuyla yerine oturur.Gazi’nin muharriri görmek isteğini 

herkese söylememek için kendini güç tutar. 

Piyesin sonunda Selma Hanım, Gazi’yi geçiren eşini güçlükle bulur. 

Mutluluklarını akşam arkadaşlarıyla paylaşacaklardır. Selma Hanım hiç eğlenmediği 

kadar eğlenmiş, hiç hafiflemediği, canlanmadığı kadar dinçleşmiştir. Genceciktir ve 

geçmiş bir yalandır, kâbustur: 

“Kim demiş ki, Selma Hanım, kırk yaşına basmak üzeredir? Hayır, 

hayır, hayır… Bu gece, Selma Hanım yirmi yaşında bir genç kızdır. Nazif’le 

beraber yaşadığı yıllar, Hakkı Beyle geçirdiği zamanlar bunların hepsi yalan, 

hepsi yalandı. Bunlar, bir gece, midesi fazla dolu iken gördüğü bir fena 

rüyadan, geçirdiği bir ağır kâbustan başka bir şey değildi.” (s.206) 

Eğlenceleri sabahı bulur. Gözlerini açınca, eşiyle uzun süre bakışırlar. 

Selma Hanım, eşine karşı acayip, fakat tatlı bir hınca sahiptir. Eşi de bunu fark eder. 

Sebebini soran eşine, Selma Hanım onu öperek karşılık verir. 

Selma Hanım geçirdikleri geceden sonra kendini çok yorgun ve on yıl 

yaşlanmış hisseder ve aydınlıktan kaçıp karanlığa saklanır. 

Selma Hanım eşinin yokluğunda ve on beş günlük sömestr tatilinde 

dinlenerek ve kırışık giderici ilâçlar kullanarak vakit geçirir; ama ilâcın etkisi kısa 

sürelidir. 

Selma Hanım, bu süre içinde kendisini incelerken, saçlarında birkaç tel ak 

bulur. Bunları koparmak istemez. Tabiata karşı koymayacaktır. Bu felâkete gülerek 

boyun eğecek, hilelere başvurmayacaktır. Çünkü bu gibi hilelerin insanı daha acıklı, 

daha gülünç hâllere düşürdüğünü bilir. Ona göre, her yaşın kendine has bir güzelliği, 



189 

bir tadı vardır. Hünerse, yaşanılan anın içinden bunun esrarengiz usaresini bulup 

çıkarmaktır. 

Yine de bazı ufak tefek tedbirler alır. Eşi Erzurum’dan dönünce, onun 

gözlerinden endişelerinin çok boş olduğunu anlar. Çünkü (s.212), eşinin gözleri ona 

her zamanki ihtiraslı bakışlarıyla bakmaktadır. Bıkkınlık, ilgisizlik yoktur. (s.213) 

Zaten eşi, kadında görüntüye değil, atmosfere önem vermektedir. Selma 

Hanım, onun ruhunun ekmeği ve tuzudur. Bir dakika onsuz yaşayabileceğini 

düşünmemiştir. 

Başka kadınları arzulasa da, Selma Hanımdan vazgeçip başka bir kadına 

bağlanmak onun aklının almayacağı bir katastroftur. 

On yıllık bir bağları vardır. Aşkları taze, canlıdır. (s.213) 

Neşet Sabit’in gençliği de aşklarının canlı kalmasında önemli rol oynar. 

Selma Hanım da otuz sekiz, otuz dokuz yaşına rağmen kendini hâlâ ümit ve sevgiyle 

dolu hissetmek gücünü eşinin gençliğinden alır. 

Neşet Sabit’in artist kızla alâkası günden güne göze çarpacak bir mahiyet 

almaktadır. Selma Hanım şüphesinde, sezişinde yanılmamıştır. Piyes günlerinde 

belirgin bir münasebet olmasa da Selma Hanımın içinde bir ses mutlaka bir şeyin 

olacağını söylemektedir. 

Nihayetinde bir gün, Ankara Stadium’da bir koşu müsabakasında Neşet 

Sabit’in Büyük Devlet Tiyatrosu’ndaki artist kız Yıldız Hanımı tanıyıp, yarışanlar 

arasından seçebilmesinin Selma Hanımda uyandırdığı ilk tesir, derin bir hayrettir. 

(s.214) Hayret yerini ıstıraba bırakır. Hiç hissetmediği bir umutsuzlukla bayılmamak 

için insanüstü bir güç sarfeder. Benzi sapsarı kesilmiştir ve gözleri dimdik,oraya 

saplanıp kalmıştır. 

Selma Hanım, Yıldız Hanımı, ona mahsus baş ve gövde hareketinden 

tanımıştır. Kızın üstündeki numarayı seçmeye çalışır. 

Neşet Sabit, rolle ilgili konuştuklarını, değişiklikler yapılacağını aktardığını 

belirtir. Selma Hanımın da böyle bir şeyden haberi vardır. Tenkitçiler piyesin bu 

noktasına dokunmuşlardır. 
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Selma Hanım, ıstırabını, güçsüzlüğünü belli etmemeye çalışır. Yıldız 

Hanımın ikinci olmasına Neşet Sabit’in vereceği tepkiyi incelemektedir. Eşi 

ilgisizdir. 

Kalabalıkta yalnızdır. Bu fena his, onda, bir eski hastalığın yeniden 

tepinişini haber veren bir sancı gibidir. Büyük bir irade kudretiyle, Ankara’nın 

dimdik duruşunu örnek alarak sancısını yenmeye çalışır. 

Bisiklet yarışını öğrencisinin kazanmasına sevinir. 

Selma Hanım, o günkü şüphe ve heyecanını haklı gösterecek bir delil elde 

edemez. Eşi gerçekten piyesteki değişiklik meselesiyle ilgilidir. Yıldız Hanımla 

herkesin gözü önünde konuşması, değişikli ği yapmak için kızı kendisinin de evde 

bulunduğu bir vakitte evlerine çağırması eşine güvenmesini sağlar. 

Ancak yine eşini kıskanır. Yıldız Hanımla aralarında duygusal bir yakınlık 

olup olmadığını kavramaya çalışır. Nitekim Yıldız Hanım, oyundaki rolüyle ilgili 

Neşet Sabit’le görüşmek için evlerine geldiğinde, onları iyice inceler. Kızın çok sinsi 

olduğu görüşündedir. (s.220) Çünkü uygunsuz bir durumla karşılaşmamıştır. Kız, 

dikkatle eşini dinlemektedir. 

Selma Hanımın içi yine rahat değildir. Kızın rol yaptığını, gerçekten 

mükemmel bir sanatkâr olduğunu düşünür. (s.220) Sahnede rolüyle ilgili gösterdiği 

performansla, kadınlıktan uzak olan o andaki hâline, oğlanımsı görüntüsüne şaşar. 

Sahnede ateşli bir dişidir. Hangisinin gerçek Yıldız olduğu konusunda kararsızdır. 

En sonunda, Yıldız Hanıma sergilediği kadın karakterlerindeki başarısını 

nasıl sağladığını sorar. Yıldız Hanım oyuncuların kendilerinin zıddı karakterleri 

canlandırabileceğini belirtince, Selma Hanım ona hak verir. (S.221,222) 

Kızı çok canlı, çok akıllı bulur. (s.222) 

Selma Hanım, Yıldız Hanımı yeni nesil olarak değerlendiren Neşet Sabit’in 

yaş farklılığını fazla görerek aralarında bir ilişki düşünmemesini umar. Selma 

Hanım, Yıldız Hanımdan yaşlıdır. Bu durum Selma Hanımı sinirlendirir. 

Neşet Sabit ve Selma Hanım, Yıldız Hanımın nesli ile kendi nesilleri 

arasındaki farkları tartışırlar. Neşet Sabit, Yıldız Hanımın neslini, kendi nesillerinin 
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gördüklerini görmemiş, yaşamamış olması nedeniyle farklı bulur. Selma Hanım, 

arada fark bulmasından memnundur. 

Yeni nesli kendilerinin güçlüklerle oluşturduklarını belirten Selma Hanım, 

onları kendilerinden üstün bulmaz. (s.224) Neşet Sabit’se onları her açıdan ilerde 

bulur. (s.225) Selma Hanım, Neşet Sabit’in yeni nesli övücü sözlerini Yıldız Hanıma 

bağlar. Bu sözler onun müdafaanamesidir Bu düşünceye göre, olumsuzluklar da 

Selma Hanım ve neslindedir. 

Selma Hanım da kendi hayatında saf bir devir hatırlamamaktadır. Bozuk 

düzen toplumunda çabuk olmuş, çabuk çürümüştür. Lâkin Neşet Sabit, Yıldız’ın 

temiz olduğunu bir tecrübe sonucu mu öğrenmiştir? Bunu merak eder. (s.226) 

Selma Hanım, zamanın hızla akıp geçmesi karşısında şaşkınlığa düşmüştür: 

“Selma Hanım, zaman denilen şeyin bu acı cilvesi karşısında 

eskilerin ‘veleh’ dedikleri bir derin şaşkınlığa düşmüştü… Bu şaşkınlık onda 

bir nevi teslimiyetin, bir nevi tevekkülün başlangıcı oldu. Bir kenardan, bu 

akan seli seyrediyor gibiydi. Ve baktığı her dalganın kendi suretinden bir 

şeyler alıp götürdüğünün, artık, hiç farkında değildi. Çünkü, Selma Hanım, 

artık zaman mefhumunu kaybetmiş ve kendisini onun ölçüsü telâkki etmekten 

vazgeçmişti.” (s.227) 

Ülkedeki olumlu gelişmeler aktarılır. Tatil devrelerinde Selma Hanım eşiyle 

Anadolu’yu gezer. Gelişmeleri incelerler. 

Bu geziler esnasında Selma Hanımın tabiata bakış açısı değişmiştir. Eski 

bakış açısı şöyledir: 

“Selma Hanım, eskiden, tabiatı, dağlık ve kırlık yerleri hiç sevmezdi. 

Ona göre, tabiat demek vahşilik, haşinlik, gariplik, ıssızlık, toz, toprak, çamur 

ve gübre demekti. Ona göre, tabiat, bundan on altı yıl evvel Nazif’le beraber 

Đnebolu’dan Ankara’ya yaptıkları seyahat esnasında bir yaylıdan seyrettiği 

şeyler ve bunlarda çektiği zahmetler demekti.” (s.230) 

Bu olumsuz bakış açısı, ülkenin değişip ilerlemesiyle değişiklikler gösterir: 
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“Selma Hanım, yurdun bu zengin ve keyifli bölgesine her 

uğrayışında yere kapanıp toprağı öpmek arzusunu duyardı. Đçinden ‘Güzel 

ülke’ derdi; ‘tevekkeli senin adın Millî Đstiklâl savaşının parolası olmadıydı. 

Tevekkeli, yıllarca senin hasretinle yanıp tutuşmadıktı’ ve ucu bucağı 

görünmeyen yeşil bahçelerin gölgeliklerinde, bu son on altı, on yedi yıllık 

hummalı ömrünün bütün yorgunluklarını dindirirdi.” (s.231) 

Bu geziler onun ruh ve bedeninde de değişiklikler oluşturur: 

“Yurt içindeki bu seyahatlerinden Ankara’ya her dönüşünde, Selma 

Hanım, kendisini, yalnız vücutça değil, ruhça da kuvvetlenmiş, dinçleşmiş 

hissederdi. Hiçbir ilâç, hiçbir kür, yaratıcı bir inkılâp heyecanı içinde 

yaşayan bir memleketin havası kadar insana sıhhat ve şifa veremez. Selma 

Hanım, bu hakikati, her gün biraz daha iyi anlıyordu ve her yıl başında 

Enstitü’deki vazifesine, geçen yıldan daha taze bir şevkle sarılıyordu.” 

(s.231) 

Zaman akar, geçer. 

Bir sene, eşinin romanı Akademya’nın mükâfatını kazanır ve bunun bir 

kısmıyla otomobil alınır. 

Başka bir yıl, Selma Hanımın Đstanbul’daki ihtiyar babası ölür. 

Erenköyü’ndeki köşkte yalnız kalan anası, Ankara’ya gelip onların yanına yerleşir. 

Bir başka yıl, Yıldız Hanım, bir kızak şampiyonu ile evlenir. Onun düğünü 

bir parça da Selma Hanımın düğünü olmuştur. Çünkü, son zamanlarda, onu yiyip 

bitiren endişelerinin, üzüntülerinin hepsinden sıyrılmıştır.(s.231) 

Yıldız ve eşi ile birlikte, kendi otomobilleriyle Bursa seyahati bile yaparlar. 

Selma Hanım, kırk beşine geldiğini, Cumhuriyet Halk Fırkasının, Türkiye 

Cumhuriyetinin yirminci yılına basması dolayısıyla yapılacak şenliklerin tertip 

heyetlerinden birine seçildiğini bildiren tamiminden dolayı hatırlar. Hayrete düşer ve 

geçen zaman karşısında mahzunlaşır. (s.232) 

Cumhuriyetin onuncu yılını, o zamanki yaşadıklarını, Gazi’yi hatırlar. 
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Zaman, Selma Hanımın içindekilere zarar verememiştir. Sadece elleri 

değişmiştir. Onların, derisi pörsümüş, çillenmiş, kurumuş ellerin, kendisine ait 

olduğuna inanamaz. Elleri eskiden lekesiz, beyaz ve canlıdır. 

Eşi de ihtiyarlamıştır. 

Yıldönüm şenliklerinde halkın arasına katılırlar. Halk gittikçe 

kalabalıklaşmaktadır. Kalabalık içinde hırpalandığının farkında değildir. Irkının 

heybetli rüyasına dalmıştır. Kendini ilk Türk akınlarında hayal eder. 

Yürürken asla yorgunluk hissetmezler. Evlerine dönerken hâlâ dolaşmak 

isterler. Đstanbul’dan Ankara’ya yürüyerek gelen izcilere hayranlık ve gıpta ile 

bakarlar. Onlarla yürümek, yürümek isterler. Ancak yaşlanmışlardır. Bu yorgunluk 

arasında Selma Hanım evlerinde ilk defa olarak eşini cüssesinin bütün kusurlarıyla 

görür. 

Şenlik de dağılmıştır. 

Selma Hanımefendi, Yakup Kadri’nin romanlarında huzura, mutluluğa eren 

tek kadındır. Đlk iki evlili ğinde eşleri onu hayal kırıklığına uğratsa da, o yılmaz, 

kendisi için, vatanı için, umutları için çalışır, çabalar. Son eşi onu refaha ulaştırmış, 

çok mutlu etmiştir. Çalışmak da onun dinçliğini ve güzelliğini korumasını 

sağlamıştır. 
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II. DERECEDEK Đ KADINLAR 

Yıldız Hanım 

Kıvırcık saçlıdır. Saçları kısadır. 

Oğlan çocuğu gibidir. Göğüssüz, kalçasız, dümdüz, fidan gibi atletik 

vücudu, eski Yunan fresklerindeki Hermafrodita bedenlerinin tam örneği olarak 

nitelendirilir. (s.215) 

Neşet Sabit’e göre yirmi iki, yirmi üç yaşındadır. (s.223) 

Neşet Sabit’in Kaltabanlar adlı komedisinin aktrisidir. Eserin teknik kısmı, 

rollerin bölümü, sahnelerin uzunluğu kısalığı, vakanın bağlanıp çözülüşü, baş rolleri 

paylaşan aktör, aktris ve Neşet Sabit’le birlikte ortaklaşa yapılmıştır. 

Güzelliği, inceliği, zekâ ve kabiliyeti ile ün almış bir genç kızdır. 

Selma Hanım, oyunun provalarından birinde kızı Neşet Sabit’le fazla 

samimî, fazla işveli bulur. Kocası ilgilenmese de, Selma Hanım, rahatsız olmuştur. 

Temsil günü, sanki, muharrirle temsilci kızın düğünü gibi bir şeydir. 

Selma Hanım, başarılı olurlarsa aktör ve aktrisin Neşet Sabit’in yanında boy 

göstereceğini, el ele duracaklarını, göz göze gelip, güleceklerini düşünür. (s.199) 

Kız piyesin ikinci perdesinde bir evlenme işinden dolayı babasına kafa tutar. 

Babası ona vicdan ve ahlâk dersi vermeye kalkıştığında ise kız onu durmadan sinik 

kahkahalarla karşılar. Bu sahnenin insan üzerinde âdeta Rigoletto piyesindeki 

gülüşler gibi bir dram, bir tragedia tesiri yaptığı vurgulanır. (s.203) 

Piyes başarılı olmuştur. Eğlenceye gidilmiştir. Herkes mutludur. 

Selma Hanımın sezgilerine göre Büyük Devlet Tiyatrosu’ndaki genç artist 

kızla Neşet Sabit’in alâkası günden güne göze çarpacak bir mahiyet almaktadır. 

Ortada bunu gösterecek bir olay olmasa da Selma Hanımın içinde bir ses, mutlaka bir 

şeyin olacağını söylemektedir. 

Bir gün Ankara Stadiumu’ndaki kadınlı erkekli bir yaya koşu 

müsabakasında, seyre gelenlerden Neşet Sabit, eşine yerini korumasını söyleyerek 

hipnotizma edilmiş gibi yarışacak sporcular içindeki Yıldız Hanıma doğru yürürken, 
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kız da ona doğru yürür. Selma Hanım da onu tanır. Kızın başı leylâki bir mendille 

sarılıdır. Yarı çıplaktır. 

Selma Hanım, eşinin onu uzaktan tanıyabilmesine hayret eder. Kendisi de 

kıza mahsus bir baş ve gövde hareketinden tanımıştır. Yoksa uzaktan bir oğlan 

çocuğundan farksız görünmektedir. Ellerini arkasına doğru götürüp, göğsünü ileriye 

uzatması, başını hafifçe yana eğmesi kızın mutad duruşlarındandır. (s.214,215) 

Kızın numarasının 14 mü, 16 mı olduğu anlaşılamamaktadır. Dördü erkek, 

ikisi kadın altı kişi hareket işaretini beklemektedirler. 

Neşet Sabit, tesadüften memnundur. Yıldız Hanımla rolüne ait yapılacak 

bazı değişiklikler hakkında konuşmuşlardır. Neşet Sabit tiyatroya gidememiştir ve 

kızın evini de bilmemektedir. 

Tenkitçiler, kızın bir evlenme meselesinden dolayı babasıyla yaptığı 

münakaşada lüzumundan fazla ukalâ, şirret oluşu ve âdeta eski usul melodramlardaki 

tiratlara benzer söyleyişi üzerinde durmuşlardır. 

Doğrudan doğruya bünyenin kendi gücüne dayanan sporlar arasında karma 

müsabakaların hemen ilki nazarıyla bakılan yarış başlar. 

Yıldız Hanım ikinci gelmiştir. 

Neşet Sabit’in hem yarış günü herkesin önünde, hem de Selma Hanımın 

evde olduğu gün kendi evlerinde piyesle ilgili konuşması, niyetinin kötü olmadığını 

ispatlasa da Yıldız Hanım evlerine geldiği gün, Selma Hanımın yüreği yeniden 

zehirlenmeye başlamıştır. 

Genç kızın Selma Hanımları ilk ziyaretidir. Mümkün olduğu kadar resmî 

davranır, saygılıdır. Neşet Sabit’le muamelelerinde zerre kadar lâubalîlik yoktur. 

Onu dikkatlice dinler, anlayamadığını sorar. 

Selma Hanım onun sinsi davrandığını düşünerek, suçüstü yapmak için girer 

çıkar. Ancak başaramaz. Öyle bir durum yoktur. 

Yıldız Hanım hakkında Selma Hanım, onun rol yaptığını, gerçekten 

mükemmel bir sanatkâr olduğunu düşünmektedir. 
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Kız sahne dışında dünyanın en sade, en tabiî insanıdır. Selma Hanımlara 

gelirkenki görünüşü, tavrı bunun delilidir. 

Günlük egzersizleri vardır. Belki de ondan Selma Hanımlara gelirken 

tedbirli giyinmiştir. Sanatından sonra en büyük aşkı, merakı sporttur. Çok defa sport 

tiyatroya galebe çalar. Hele müsabaka mevsimleri gelince tiyatrodaki vazifelerini 

büsbütün sermeye, rollerini unutmaya başlar. 

Lâkin oyunlarında canlandırdığı karakterin hakkını verir. Öyle ki, oyundaki 

Yıldız mı gerçektir, sade Yıldız mı karıştırılır. Bu durum Selma Hanımın bakış 

açısıyla şu satırlarda yansıtılır: 

“Selma Hanım hayatta bu kadar oğlanımsı olan bu kızın, sahneye 

çıkınca ne derece dişileştiğini iyi biliyordu. Acaba tabiî hali bu mudur? 

Yoksa o mudur? Đşte bunu bir türlü halledemiyordu. Eğer, Yıldız’ın kadınlık 

duyusu lâzım geldiği kadar kıvamında olmasa bütün o hummalı ‘maşuka’ 

ateşliliklerini, o çılgın bakire taşkınlıklarını, o vefasız canan işvelerini, o 

zinacı kadın düzenbazlıklarını o kadar samimiyet ve muvaffakiyetle nasıl, 

nasıl temsil edebilirdi? Bu temiz yüz, bu saf ve berrak bakışlar, eğer 

gerçekten hâlis ve masum bir ruhun aynası ise sahneye çıkınca bu bedene 

başka bir ruh mu gelip oturuyordu? Bu başkasının ruhu mudur ki ona, etin o 

kötü ürperişlerini, o sıtmalı ihtilâçlarını veriyordu? Dudaklarını âşıkının 

dudaklarına teslim ederken canı ağzına gelmiş gibi inim inim inlemeyi bu 

yabancı ruhtan mı öğreniyordu?” (s.221) 

Selma Hanım, kendini tutamayıp Yıldız Hanıma o kadar hâlis, lekesiz ve 

sağlam bir karakterken, nasıl olup da bazı yoz kadın tiplerini çok başarılı, çok candan 

bir alâkayla yapabildiğini sorar. (s.222) 

Yıldız Hanım, Selma Hanımın sorusunu makul karşılar. Her artiste bu tür 

soruların sorulabileceğini vurgular. Oyuncuların kendilerinin zıddı karakterleri 

canlandırabileceklerini belirtir. 

Selma Hanım da kendisini onaylar. Yıldız Hanım meslek sırrı dedikleri 

şeyin bu olacağını vurgulayarak gider. (s.222) 

Selma Hanıma göre Yıldız Hanım çok canlı, çok akıllıdır. (s.222) 
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Neşet Sabit’e göre Yıldız’la aralarında nesil farkı vardır. O öyle düşünse de 

Selma Hanım, Neşet Sabit’i kıskanır. Kendisinin Yıldız Hanımın anası yaşında 

olması durumu onu sinirlendirir. 

Neşet Sabit, Selma Hanıma, kendisi (Neşet Sabit) ve Yıldız Hanım 

arasındaki nesil farkını şu satırlarla anlatır: 

“Bir defa Yıldız Hanım, benim içinde büyüdüğüm, tahsilimi 

yaptığım, gözümü açıp kendimi bildiğim devirlere ait hiçbir şey hatırlamıyor. 

Ne fese, ne kafese, ne peçeye dair bir fikri var. Ne eski harfleri biliyor. 

Altının, gümüşün bir mübadele vasıtası olduğu devrin hikâyeleri ise, ona, 

birer tarihöncesi masalları gibi geliyor. Padişahlı, halifeli bir memleket nasıl 

olur, diye sorsan, Harun Reşit zamanında Bağdat gibi değil mi? diyor. 

Zaman iki insanı, birbirinden daha ne türlü ayırabilir.” (s.223) 

Selma Hanım bunun ancak bir kültür ayrılığı olabileceği görüşündedir. 

Neşet Sabit’se bu farkı şu satırlarla özetler: 

“Hayır bir ruh, bir seciye, bir zihniyet, bir yaş farkı… Ne dersen de, onu, 

bizim nesle mal edemezsin.” (s.223) 

Selma Hanım, Neşet Sabit’in Yıldız Hanımı farklı nesle ait saymasından 

hoşlanmakla beraber, o nesilden geri olmak istemez. Neşet Sabit yeni neslin derini 

aramadığını, yükseğe ve uzağa uçtuklarını, meselâ Yıldız Hanımın stada varıp, 

egzersizleri salim kafayla yaparken, kendilerinin onun felsefesini yaptıklarını 

vurgular. 

Selma Hanım, Yıldız Hanımın ve neslinin sahip olduklarının, tiyatro ve 

stadyumun kendi çabaları sayesinde oluştuğunu, yoksa onların da kendileri gibi bir 

ıssız harabenin tozu toprağı içinde yıpranıp gideceğini, varlıklarını, her şeyleri 

kendilerine borçlu olduklarını, yeni nesli kendilerinin yarattığını, zorluklarla bunu 

yaptıklarını, bu ateşte pişmemiş olanları, kendisinden üstün tutamayacağını belirtir. 

(s.224) 

Neşet Sabit, kendilerinin isteklerini yeni neslin irade hâline getirdiğini, 

(s.224) yeni neslin kendilerinden daha bahtiyar olmakla kalmayıp, daha kuvvetli, 

daha ileri, daha sıhhatli, ruhen de huzurlu olduğunu söyler. Yeni nesli temsilen 
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Yıldız’ın birtakım karanlık, kasvetli hayaller kurmağa vakti olmadığını, sabahtan 

akşama kadar her saatinin bir meşguliyetle dolu olduğunu ve sportun rasyonel 

usulleri sayesinde onun bünyesi gibi ahlâkının da sıhhatli ve faziletli bir inkişafa 

doğru feyz alıp gitmekte olduğunu söyler. (s.225) 

Selma Hanım, Neşet Sabit’in Yıldız Hanımın sıhhatini, temizliğini tecrübe 

edip etmediğini merak eder. 

Yıldız Hanım, kendisi gibi bir sporcu gençle evlenir. Eşi, genç, cüretli bir 

kızak şampiyonudur. Onun düğünü bir parça da Selma Hanımın düğünü olmuştur. 

Hattâ, bu yeni çiftle, Selma Hanım ve Neşet Sabit kendi otomobilleriyle bir Bursa 

seyahati bile yaparlar. Yıldız Hanım, Uludağ’da bir tehlikeli kızak kazası geçirir. 

Yeni nesli, saflığı, sağlığı, zindeliği, berraklığı, ahlâkı, fazileti, güzellikleri, 

iyilikleri, umudu, güvenli, huzurlu geleceği temsil eder. 
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III. DERECEDEK Đ KADINLAR 

Hatice Hanım 

Selma Hanımın ev sahibi Ömer Efendinin ilk karısıdır. 

Gürbüz vücutlu bir hanımdır. (s.32) 

Selma Hanımın bakış açısıyla, ikinci hanımla karşılaştırılarak, fizikî 

özellikleri ve bazı ruhî özellikleri şu satırlarla aktarılır: 

“Selma Hanıma, Ömer Efendinin ikinci karısı hepsinden sevimli 

geldi. Çünkü, saf, iyi yürekli bir kadına benziyordu. Öbürünün, daha şakrak, 

daha babacan olmasına rağmen, insana biraz fettanlık ve şirretlik hissi veren 

halleri, bakışları vardı. Çekme yüzlü, ince dudaklı idi. Bu yüze otuz beş yaş 

verilmekle beraber, çizgileri henüz kalınlaşmamıştı. Dört beş defa ana 

olmanın ve kimbilir ne büyük zahmetlere katlanmış bulunmanın ağırlığı hep 

vücuduna çökmüştü. Bu vücudun üst üste konulmuş bohçalardan farkı yoktu.” 

(s.33) 

Selma Hanım, beş sene sonra evlerinde oturmayı teklif için tekrar 

geldiğinde Hatice Hanımı değişmemiş, biraz daha şekilsizleşmiş bulur. (s.171) 

Hatice Hanım kocasından sürekli dayak yiyen, dayak yerken sesi çıkmayan, 

sadece kaçmaya çabalayan, kaderine boyun eğmiş bir kadındır. 

Selma Hanım eşi Nazif Beyle evlerini kiralamak için geldiğinde, evdeki 

diğer kadınlar gibi çabucak kaynaşmış, ev işlerinde Selma Hanıma yardım etmiştir. 

Selma Hanımı zayıf ve güçsüz bulduğundan ev işi yaparken zarar görebileceğini 

düşünür. 

Zengin oldukları hâlde fakir hayatı yaşamaktadırlar. 

Hatice Hanım “müthiş bir dedikoducudur.” (s.53) Fakat dedikoduları Selma 

Hanım tarafından çok kısa bir sürede tüketilmiş, Selma Hanımın merakını tatmin 

edemeyecek hâle gelmiştir. Selma Hanım, Hatice Hanıma hiç güvenmese de onu 

dinlemekten kendini alamaz. Sebepleri vardır: 
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“Bu kadının çehresi, ilk gördüğü günden beri Selma’ya hiç emniyet 

vermez. Bununla beraber gene onu dinlemekten kendini alamadığı anlar 

oluyordu. Zira, Hatice’nin son derece tuzlu biberli bir konuşması vardır. 

Hele başbaşa kaldıkları vakit sözleri büsbütün baharatlı bir çeşni alırdı. 

Gerçi Selma Hanım, bunların hepsini lâzım geldiği kadar açıkça 

anlayamazdı. Hatice Hanım en koyu bir Anadolu şivesiyle konuşmakla 

kalmıyor, buna kendinden birtakım tabirler, kinayeler ve meseller de 

katıyordu. Hele bahis Ömer Efendinin kardeşlerine ve bunların evlerine 

dokununca belâgati büsbütün hususî bir mahiyet alıyordu. Eltilerini 

gülünçleştirmek ve yahut sadece yermek için ne teşbihler buluyordu.” (s.55) 

Yukarıdaki satırlardan da anlaşılacağı üzere eşinin kardeşlerinden, 

eltilerinden hiç hoşlanmayan Hatice Hanım kıskanç, meraklı bir yapıya sahiptir. 

Eşinin dayaklarına, ilgisiz tavırlarına alışkındır. Ondan korkar, isteklerini 

yerine getirir. 

Selma Hanım beş sene sonra evlerinde tekrar oturmayı teklif için geldiğinde 

o yine işinde gücündedir. Selma Hanımın gelişi onu şaşırtmıştır. Yıllar önce olduğu 

gibi Selma Hanıma yine “Esma” (s. 171) demiştir. Ona sıcak davranmak isterken, 

Selma Hanımın şıklığı ve zarafetini görünce kendine engel olmuştur. Bir süre sohbet 

ederler. Daha sonra Selma Hanım ona ve evdeki diğer kadınlara yabancı gelir. Onu 

anlayamazlar. Ondan şüphelenirler ve güvenleri sarsılır. Đşleri vardır. Selma Hanımın 

gitmesini beklerler ve giderken çok soğukturlar. 

Halime Hanım 

Ömer Efendinin ikinci eşidir. 

Gürbüz vücutludur. (s.32) Elleri iri birer diken demetini andırır. (s.33) 

“Bu kadına belki güzel bile denilebilirdi. Üç yıldan beri evli ve biri 

emzikte, öbürü kucakta iki çocuk anası olduğu halde yüzünde henüz büluğa 

ermemiş bir şımarık çocuk ifadesi vardı. O bu ifadeyi ihtimal ki, öne doğru 

uzanmış (s.33) çenesiyle yuvarlak yanaklarından alıyordu. Çünkü, zavallı 

Halimeciği ne bu evde, ne bu dünyada şımartacak kimse yoktu. Ömer 

Efendinin uzak akrabasından bir öksüz kız sıfatiyle bu eve girdiği günden beri 
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bir an işten ve dayaktan baş alamamış, bir an güler yüz görmemiş, tatlı söz 

eşitmemişti.” (s.34) 

Yukarıdaki satırlardan anlaşılacağı üzere Halime Hanım da Ömer Efendinin 

ilk eşi Hatice Hanım gibi kaderine boyun eğen, dayak ve işten başını alamayan, eşi 

zenginken fakir hayatı yaşayan bir kadındır. 

Ömer Efendiyle evlenişi ise şu satırlarla aktarılır: 

“Ömer Efendiyle evlenişi de bir acayip olmuştu. 

Ne tel, ne duvak… Bir akşamüstü mahallenin imamı gelmiş, 

nikâhlarını kıyıvermişti. Halimecik üstüne bir temiz entari geçirmek imkânını 

bile bulamamıştı. Mutfak kapısının aralığından Ömer Efendinin amca oğlu 

Vehbi Beye vekâlet verirken hayretten donmuş bir halde idi. Aynı zamanda 

aynı kapı aralığından kocası olacak adamın geçtiğini gördü. Yüzü her 

vakitkinden daha sert ve daha mağmumdu. Zavallı Halimecik kendini 

tutamamış: 

‘Bu iş sahi mi, Ağam?’ diye bağırıvermişti. 

Ve Ömer Efendi, Halime’ye hemen o akşam, imam gittikten sonra, 

ilk kocalık dayağını atmıştı.” (s.34) 

Daha evliliğinin ilk gününde Halime Hanımın nasıl bir hayata adım attığı 

bellidir. 

Halime Hanım da Selma Hanım evlerini kiraladığında ona yardım eder, kısa 

sürede Selma Hanımla kaynaşır. Selma Hanıma da Ömer Efendinin ikinci eşi evdeki 

diğer hanımlardan daha sevimli gelmiştir. Çünkü Halime Hanım saf, iyi yürekli bir 

kadına benzemektedir. (s.33) 

Selma Hanım ve Halime Hanım yakınlaşırlar: 

“Selma Hanım, bunlar arasında, yalnız Halime ile kafadardı. O 

kadının safderunluğunda, çocukça sözlerinde âdeta sinirlerinin dinlendiğini 

ve yüreğindeki pasların silinip gittiğini hissederdi.” (s.55) 
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Halime Hanım, Ankara’nın Etlik, Çankaya, Keçiören gibi semtlerindeki 

kadınların giyim tarzlarını merak etmekte ve başkalarından duyduğu kadarıyla açık 

giyinen kadınları yadırgamakta, kınamaktadır. Selma Hanımdan da -kendine özgü saf 

konuşmasıyla- bu kadınlarla ilgili gözlemlerini anlatmasını istemektedir. Selma 

Hanım biraz dalga geçer. Halime bozulur. 

Halime Hanım, Selma Hanımın ata binmesini de yadırgamıştır. Selma 

Hanım, Halime’den kendisini başka yadırgayanlara karşı savunmasını beklemiştir. 

Halime Hanım da evdeki diğer hanımlar gibi, her ihtiyacı olduğunda Selma 

Hanımın yardımına koşar. Geleni, gideni, ne yaptıklarını, nasıl davrandıklarını Ömer 

Efendiden dayak yiyeceğini bile bile merak eder. Hanımlar zaten dayağa 

alışmışlardır. Halime Hanım da Hatice Hanım gibi eşinin eziyetini, ilgisizliğini 

kabullenmiştir. 

Halime Hanım “Esma Hanım” (s.171) dediği Selma Hanımın beş sene sonra 

-evlerini tekrar kiralamak için- gelişini Hatice Hanımdan duyunca ne şaşırır, ne 

sevinir. Selma Hanımdan az önce ayrılmış gibidir. Değişmemiş, biraz daha 

katılaşmıştır. 

Kuması ve kayın validesiyle Selma Hanımı Đstanbul’dan ilk geldiği zamanki 

gibi çevreleyip, seyrederler. Ona karşı soğukturlar. Selma Hanım, onlar için yabancı 

olan, merak ettikleri bir âlemin örneğidir. 

Halime Hanımın çocukları altı ve sekiz yaşlarına gelmişlerdir. 

Halime Hanım, evdeki diğer hanımlarla Selma Hanımın anlattıklarını dinler. 

Selma Hanımla aralarında çok farklar vardır. Onu anlamaz, anlattıklarından 

etkilenmezler. Ona şüphe ve güvensizlikle bakarlar. Varlığından rahatsız olurlar. 

Đşleri vardır ve Selma Hanımın gidişini beklerler. 

Selma Hanım, ihtiyaçlarına cevap veremeyen, buz gibi kadınların arasından 

üzüntüyle kalkıp giderken hanımların tavırları katıdır: 

“Selma Hanım, içi bir kabir azabiyle dolu, ayağa kalktı ve üç 

kadının ortasından geçip giderken bir mezarlığın taşları arasında 

yürüdüğünü zannetti. 
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Her üçünde de insan ruhunun haileli ateşine, zamanın seyrine, 

dehrin cilvesine karşı öyle bir duygusuzluk, öyle bir atalet ve mukavemet 

vardı ki, Selma Hanım, içinden kaçmaya çalıştığı kendi dünyasının zaafını, 

yumuşaklığını, derme çatmalığını, asıl o dakikada tam bir vuzuh ile hissetti.” 

(s.174) 

Yıllar sonra Halime Hanımın oğlu üniversiteyi bitirmiştir. Selma Hanım 

deri mağazalarının dışından onu gördükçe annesine benzetir.(s.181) 

Halime Hanım kuma olarak gittiği evde eşinden şiddet görmüş, kaderine 

boyun eğmiş, ev işleriyle meşgul olmuş, saf, içten davranan biri iken zamanla 

katılaşmıştır. 

Ömer Efendinin Annesi 

Đhtiyardır. Dişsizdir. 

Selma Hanım beş sene sonra tekrar evlerini kiralamak için geldiğindeki 

fizikî durumu ise kendi cümleleriyle aktarılır: 

“Kocadım, kocadım ayol. Đşte elim ayağım tutmaz, gözüm görmez 

oldu.” (s.171) 

Yazarımızın ifadesi de yukarıdaki satırları doğrular: 

“Ömer Efendinin anası, gerçekten, iyice çökmüştü. Gözlerinin feri 

tamamiyle uçmuş, dişleri bir tane kalmamasıya dökülmüş ve cüssesi bir çocuk 

vücudu kadar ufalmıştı.” (s.171) 

Oğlu Ömer Efendi, gelinleri Hatice ve Halime, -evleninceye kadar- kızı 

Sabire ve torunlarıyla birlikte zenginken yoksul hayatı yaşar. 

Selma Hanımla sohbetleri sırasında geçmişe ait hikâyeler anlatır. Fakat 

Selma Hanım, onun ve büyük gelin Hatice Hanımın dedikodu kaynaklarını kısa 

sürede tüketmiştir. Đhtiyar anne, Selma Hanımın sorularına cevap bulamaz hâle 

gelmiştir. 
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Đhtiyar kadın eski hikâyelerden günün dedikodularına da geçmeyi bilir. 

Genç kızların âsiliğinden bahsedip şikâyetçi olmaktadır. Kızların sevdikleri kişileri 

söylemelerini, saçlarını modaya uygun kestirmelerini yadırgamaktadır: 

“Yabanlar istediğini yapsın. Onlar, bugün burada ise yarın orada… 

Her memleketin kendine göre bir tutumu var. Bak kaç yıldır, ne bet ne bereket 

kaldı. Düşman aha şuracığa kadar geldi, çattı.” (s.54) 

Selma Hanım beş sene sonra evlerini tekrar kiralamak için geldiğinde o da 

evdeki diğer hanımlar gibi Selma Hanıma karşı soğuktur. Selma Hanım onlar için 

yabancı olan bir âlemin parçasıdır. Ömer Efendinin annesi de Selma Hanımı 

anlamaz, onun anlattıklarından etkilenmez. Ondan şüphelenir. 

Selma Hanımın eskiden oturduğu ev boştur; ama kadın oğlunun o evi verip 

vermeyeceğini bilemediğini belirtir. Oğlunun neden razı olamayacağını büyük 

gelinin bakışlarının etkisiyle söylemeye fırsat bulamaz. 

Zaten ilk merakları geçince, hanımlarda Selma Hanımın varlığından rahatsız 

oluşlarını gösteren tavırlar belirmeye başlamıştır. Daha doğrusu, Ömer Efendinin eve 

dönme saati yakındır ve hepsinin işi vardır. 

Selma Hanım giderken, çok soğukturlar, duygusuzdurlar. 

Sabire Hanım 

Ömer Efendinin kardeşidir. 

Gürbüz vücutludur.(s.32) Fizikî portresini şu satırlarda da bulabiliriz: 

“Ömer Efendinin kız kardeşi korkunç denilecek derecede çirkindi. 

Tüyleri yolunmuş bir iri puhukuşunu andırıyordu. Yuvarlak ve çıkıntılı 

suratının ortasında, yalnız akı görünen gözlerinin bir cam donukluğu, bir 

cam sertliği vardı. Başının kat kat sargıları arasından vahşi ve bakımsız 

saçları bir kısrak yelesi gibi tel tel fırlıyordu.” (s.33) 

Selma Hanım kiracı olarak geldiğinde ev işlerinde ona yardım 

edenlerdendir. Yengeleri gibi o da Selma Hanımla çabuk yakınlaşmıştır. 
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O da Ömer Efendinin evinde diğer hanımlar gibi zenginken yoksul hayatı 

yaşar. Ev işleriyle meşguldür. Evin diğer hanımları gibi meraklıdır. Ömer Efendinin 

dayaklarından o da nasibini alır. Zaten alışmıştır. 

Selma Hanım beş sene sonra onların evini tekrar kiralamak için geldiğinde 

Hatice Hanımdan Sabire Hanımın evlendiğini öğrenmiştir. (s.171) 

Murat Beyin Karısı  

Đki oğlu vardır. Evlerinde görümcesi ve kayın validesiyle yaşamaktadır. 

O da Selma Hanım gibi Ankara’da yalnızlık çekmektedir. Zamanını eşi ve 

çocuklarına bakmakla geçirir. 

Selma Hanım ve eşi onlara ziyaret için geldiğinde tavırları yapmacıktır. 

Selma Hanım gibi o ve diğer hanımlar da Ankara’da dikişe, kumaşa dair 

hiçbir şey olmamasından şikâyetçidirler. Đhtiyaçlarını Đstanbul’dan güçlükle 

getirtmektedirler. 

Orada ata binme imkânı vardır; ama Selma Hanım dışındakiler buna cesaret 

edemezler ve Selma Hanımın etekle ata binme cüretini de hayranlıkla karşılarlar. 

O ve evin diğer hanımları Selma Hanımın davetine gittiklerinde, sofranın 

güzelliği karşısında ne diyeceklerini, ne yapacaklarını şaşırmışlardır. Hoş sözler mi 

söyleseler, görmemezlikten mi gelseler kestirememişlerdir. 

Gezi yerlerindeyken Selma Hanımın hedef vurmadaki başarısını 

kıskananlardandır. 

Đşgal dolayısıyla pek çok kişi Kayseri’ye gitmiştir. Murat Bey de ailesini 

Kayseri’ye göndermiştir. 

Üç sene sonra zaferle birlikte Murat Bey ve ailesi de monden yarışa 

katılmışlardır. Eşi devrin en zengin adamlarındandır. Mebusluktan çekilmiştir. Kâh 

Đstanbul’da, kâh Avrupa’da dolaşmaktadır. Evleri Kavaklıdere’de, kuleli, verandalı, 

konforlu, modern, büyük bir köşktür. Son model arabaları vardır. (s.112,113) 

Çocuklar Đsviçreli bir mürebbiyenin eline bırakılmıştır. Bu Đsviçreli 

mürebbiye, aynı zamanda Murat Beyin karısıyla kız kardeşine Fransızca, dans, adabı 
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muaşeret dersleri verir. Cemile şişmanlarken, yengesi gün geçtikçe incelip, zayıflar. 

Huyu da değişir: 

“Zaten, mızmız ve çıtkırıldım edası şimdi büsbütün mübalâğalaşmış, 

acayipleşmiş, bir Amerikalı ihtiyar kızın snobisması şeklini almıştı.” (s.113) 

Selma Hanımı, onun her ortamda dikkat çekişini, monden hayata uyumunu 

kıskanmıştır. 

Balolara katılırlar. 

Selma Hanıma göre, monden hayata geçtiklerinde kadın hırçınlaşmış, iki 

oğlu da şımarmıştır. (s.148) 

Murat Beyin annesi ölmüştür. Onlar Avrupa’ya göçmüşlerdir. Selma Hanım 

onlara kimseye acımadığı kadar acır. Selma Hanıma göre orada çöle sürülmüş gibi 

yalnız bir insan kümesi oluşturmuşlardır. Murat Bey mizah gazetelerinin eğlencesi 

olmuştur. (s.184, 185) 

Yaşadığı yerlere, ortamlara uyum sağlayamamış, eşinin monden hayat 

merakı yüzünden hırçınlaşmış, kendini yiyip bitirmiş bir kadındır. 

Cemile Hanım 

Murat Beyin kız kardeşidir. 

Çok şişmandır. Şişmanlığı annesinin cümleleriyle aktarılır: 

“Kızcağız, her gün üste koyuyor. Đstanbul’dan geldiğimizde, -dur 

bakayım kaç kilo imiş?- 85, ha evet, 85 kilo imiş. Geçen gün eczanede 

tartılmış, bir de ne görsün, üç kilo daha artmamış mı?” (s.45) 

Bütün ev işlerini o yapmaktadır; ama bu işler onu zayıflatmaz. 

Đstanbul’dan Ankara’ya geldikleri için o da diğer hanımlar gibi yalnızlık 

çekmektedir. Yemeğe düşkün, sağlıklı, güleç, canlı bir kızdır. 

O da Ankara’da dikişle, kumaşla ilgili malzemenin bulunmamasından 

şikâyetçidir. Đhtiyaçları Đstanbul’dan güçlükle karşılanmaktadır. 
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Selma Hanımı bazen kıskanır, bazen takdir eder; ama kıskançlık ağır basar. 

Selma Hanımın ata binişi, hedef vuruşu, mükemmel sofra hazırlayışına imrense de 

kıskançlığı takdir etmesine engel olur. 

Đşgal dolayısıyla ağabeyi onları Kayseri’ye göndermiştir. 

Üç sene sonra zaferle birlikte Murat Bey ve ailesi de monden yarışa 

katılmışlardır. Ağabeyi devrin en zengin adamlarındandır. Lüks bir köşkte otururlar. 

Bir Đsviçreli mürebbiye ona ve yengesine Fransızca, dans, adabı muaşeret 

dersleri verir. Cemile, bunlardan vakit buldukça zayıflamak için yürüyüşe çıkar. 

Yürüyüş esnasında şişmanlığından yakınır: 

“Fransızca öğrenmişim, dans öğrenmişim, asrice oturup kalkmayı 

öğrenmişim, bu vücut böyle kaldıkça bütün bunlar neye yarar?” (s.113) 

Şişmanlığından hoşnut olmasa da yürüdükçe iştahı açılır, istahı açıldıkça 

yemek yer ve yedikçe şişmanlar. 

Hantallaşmıştır. Bu durumu Ankara Palas’taki davette de gözlemlenir: 

“Nitekim, üstünde en az birkaç bin liralık mücevher taşıyan Murat 

Beyin kız kardeşi Cemile Hanım, suvareye geldiği dakikadan beri dar lamé 

kılıfının içinde bir büyük kuştüyü yastık gibi hep aynı koltuğun içinde 

duruyordu. Eğer, yengesi, arasıra eğilip de ona birkaç kelime söylemese, o 

da başını çevirip ona cevap vermese, uzaktan, bunun gerçekten süslü bir 

yastık mı, yoksa canlı bir mahlûk mu olduğunu kestirmek epeyce güç olurdu.” 

(s.122) 

Selma Hanım da onun bu değişimine şaşırır ve onu canlandırmaya çalışır: 

“Selma Hanım, bundan dört beş yıl evvel, Etlik’teki bağda o kadar 

taşkın bir hayat ile zinde,o kadar sıhhatli ve neşeli tanıdığı bu kızcağızın 

böyle hantal bir yığın haline girişindeki hikmeti bir türlü anlayamıyordu. Bu 

gibi akşamlarda, çok defa bu tecessüs saikasiyle onun yanına sokulduğu ve 

onu harekete getirmeye çalıştığı oluyordu. Lâkin, eskiden o kadar açık 

yürekli, o kadar babacan olan Cemile, şimdi, haşin denilecek derecede asık 

suratlı ve küskündü. Bütün gayretlerine rağmen bir türlü kaynaşamadığı bu 
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monden hayatı gittikçe daha ziyade yadırgıyor ve bu yadırganlığı, onda, bu 

hayatta muvaffak olmuşlara karşı bir kin ve düşmanlık şeklinde tezahür 

ediyordu.” (s.122) 

Selma Hanımın yaklaşımlarına terslikle karşılık verir. Onu ve dans eden 

hanımları kınar. Davette Selma Hanımın bir gençle dans edişiyle ilgili yengesiyle 

dedikodu yapar. 

Selma Hanıma göre monden hayata geçtiklerinde Cemile huysuzlaşmıştır. 

(s.148) 

Anneleri öldükten sonra Avrupa’ya göçmüşlerdir. Selma Hanıma göre orada 

çöle sürülmüş gibi yalnız bir insan kümesi oluşturmuşlardır. Ağabeyi mizah 

gazetelerinin eğlencesi olmuştur. (s.184,185) 

Monden hayata uyum sağlayamamış, şişmanlığının da etkisiyle değişime 

uğramış, önceden capcanlı, neşeli, hareketliyken, sonradan huysuzlaşıp hantallaşmış 

bir kızdır. 

Murat Beyin Annesi 

“Bu sonradan Đstanbullulaşmış, sâde, düz, temiz bir Rumeli kadını 

idi.” (s.44) 

Evin diğer hanımları gibi Đstanbul’dan Ankara’ya gelince yalnız kalmanın 

rahatsızlığını duymaktadır. Rahatsızlık duyduğu konulardan bazılarını da Selma 

Hanıma aktarır: 

“Kimsesiz cennetiâlâ bile çekilmezmiş, a yavrum… Hem benim için 

buranın ayrıca pek büyük bir kusuru var. Çarşıdan pazardan o kadar uzağız 

ki… Zavallı Murat’ım evin her eksiğini gediğini hatırında tutamaz ya; 

gelirken en mühim bir şeyi unutuveriyor, bütün mutfak işleri yüzüstü 

kalıveriyor…” (s.43) 

Selma Hanıma durmaksızın bir şeyler anlatmaya devam eder: Yemeği 

kendisinin pişirdiğini, oğlunun başka kimsenin pişirdiğini yemediğini, kızına su 

taşımanın pek zor geldiğini, gelininin çocuklarla Murat’a bakmaktan başını 

kaşıyamadığını, kızının şişman olup kilosuna kilo kattığını söyler. (s.44,45) 
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Ayrıca Ankara’da dikişe, kumaşa dair hiçbir şey olmamasından da 

şikâyetçidir. Đhtiyaçları Đstanbul’dan güçlükle karşılanmaktadır. 

Selma Hanıma karşı samimî, içtendir. Ancak ata binişini yadırgar. Evlerine 

gittiği zaman, Selma Hanımın hazırladığı sofraya hayran kalanlardandır. 

Đşgal dolayısıyla pek çok kişi ailesini Kayseri’ye göndermiştir. Murat Bey 

de bunlardandır. 

Modern araçlarla arası pek yoktur. Nitekim zaferden üç sene sonra oğlu 

aldığı köşke onun için ayrı banyo yaptırmıştır. 

Selma Hanıma göre, sosyeteye girince, yeni hayat şartlarından ürkmüştür. 

(s.148) 

Murat Bey ve ailesinin Avrupa’ya göçlerinden biraz önce ölmüştür. Selma 

Hanıma göre gurbette çöle sürülmüş gibi yalnız bir insan kümesi olan ailesine 

katılmaktan kurtulmuştur. Selma Hanım, onun yüreğine indiğini düşünür. Oğlunun 

sonradan görmüş, yeni zengin tipi olarak mizah gazetelerinde yer alması, buna sebep 

olmuştur. (s.184,185) 

Çocukları için yaşayan, monden hayattan, onun getirdiklerinden korkan bir 

annedir. 
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DEKORAT ĐF KONUMDAK Đ KADINLAR  

Đmamın Kızı 

Đstanbul modasına uymak isteyen bir genç kızdır. Bu uyuma ilk önce 

saçlarını modaya göre kestirerek başlamayı düşünür. Babası onun bu düşüncesine 

şiddetle karşı çıkmaktadır. 

Veysel Efendinin Karısı 

Eltisi Hatice Hanımın bakış açısıyla tanıtılır. 

Hatice Hanım, onun için şu sözleri söylemiştir: 

“Karı değil, kargı. Bizim Veysel Efendi onunla ne yapar bilmem ki… 

Karının kemikleri her yanına batmaz mı?” (s.55) 

Hüseyin Efendinin Karısı 

Eltisi Hatice Hanımın bakış açısıyla tanıtılır. Hatice Hanıma göre uykuya ve 

yemeğe çok düşkündür. Bu yüzden çok şişmandır: 

“Mandanın biri. Kuzum, hep uyurmuş, hep uyurmuş. Hani, o vakit 

bile horul horul uyurmuş... Bir boğaz! Doymaklar bilmez. Hüseyin Efendi, ne 

vakit et alsa, kedi kaptı der. Yalan. Bir okka eti bir oturuşta kendi yutar. Bir 

gün çocuk görmüş. Babasına haber vermiş, eti anam yedi, demiş. Herif, 

karıyı bir döğmüş, bir döğmüş. Bana kalsa elime bıçağı alır, karının 

budundan bir okka et keserdim.” (s.55) 

Yarışçı Kadınlar  

Erkeklerle yarışa girişleri üzerinde durulur. Otomobil, motosiklet, bisiklet 

gibi bir makineli aletin yardımına dayanan yarışlara katılan kadınlar, artık vücudun 

kendi gücüne dayanan sporlarda da erkeklerle karma olarak yarışmaya 

başlamışlardır. 

Yarışçı Kadın 

Atatürk Stadyumundaki koşu yarışına katılan iki kadından biridir. Diğeri 

Yıldız Hanımdır. 
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Katıldıkları koşu yarışına vücudun kendi gücüne dayanan sporlar arasındaki 

karma yarışların ilki nazarıyla bakılır. 

Bisiklet Yarı şına Katılan Kadınlar  

Yarış Atatürk Stadyumunda yapılmıştır. Kadınlar erkeklerle birlikte 

yarışmışlardır. 

Nisan Hanım 

Selma Hanımın öğrencisidir. 

Atatürk Stadyumunda karma olarak yapılan bisiklet yarışına, 8 numaralı 

yarışçı olarak katılmış ve yarışı kazanmıştır. Öğretmeni çok sevinmiş, gurur 

duymuştur. 

Nenfeler 

Selma Hanımın daldığı rüyada rol oynarlar. Bu rüyada “ak tenli ve ıslak 

saçlı Nenfeler” (s.237) ilâhların etrafında raksederler. 

Karılar  

Meraklı ve dedikoducudurlar. 

Selma Hanımın Annesi 

Đstanbul’da Erenköyü’nde yaşarken, ihtiyar eşi ölmüştür. Yaşadığı köşkte 

yalnız kalınca da Ankara’ya, Selma Hanımların yanına yerleşmiştir. 

Nazan 

Selma Hanımın evinde hizmetçilik yapan bir kadındır. Köylüdür. Selma 

Hanım onu eğitmek için çok uğraşmıştır. Unutkandır. Geç kavrar; ama sonunda işini 

öğrenir. 

Sefaret Müsteşarının Hanımı 

Romanda, bir davetten dolayı bahsi geçer. Davette Miralay Hakkı Beyle 

dans etmiştir. 

Şişman Hanım 

Romanda birisi ona laf attığı için bahsi geçmiştir. 
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Müsteşarın Haremi  

Romanda, bir davetten dolayı bahsi geçer. Davette Miralay Hakkı Beyle 

tango yapmıştır. 

Ecnebi Hanım 

Ankara’nın ilk suvarelerinden birinde Miralay Hakkı Beyle yaptığı valsten 

dolayı bahsi geçer. 

Çaydaki Ev Sahibi Hanım 

Verdiği davette, Hakkı Beyle yaptığı tangodan dolayı romanda bahsi geçer. 

Vekil Ailesi  

Katıldıkları bir geziden dolayı romanda bahisleri geçer. Selma Hanım da 

gezidedir. Onu kıskanırlar. 

Doktorun Ailesi  

Đstiklâl Harbi esnasında Aktepe’ye yapılan bir geziye katılmışlardır. 

Doktorun hanımı ve genç kız kardeşi de Selma Hanımı kıskananlardandır. Ayrıca bir 

de baloya katılmışlardır. Dedikoducudurlar. 

Đsviçreli Mürebbiye 

Monden hayata atılan Murat Beyin çocuklarıyla ilgilenir. Aynı zamanda 

Murat Beyin karısıyla, kız kardeşine Fransızca, dans, adabı muaşeret dersleri verir. 

Eğlenceye düşkündür. Bu yüzden görevini ihmal ettiği de olur. 

Diplomatın Karısı  

Henüz evlenmiştir: 

“Bu, su içinde biten çiçekler gibi narin ve serin bir Şimal güzeli idi.” 

(s.123) 

Briç Oynayan Kadın 

Selma Hanımın evindeki çay davetinde briç oynayan kişilerdendir. 

Kızıl tırnakları cadı tırnaklarına benzetilir. (s.141) 
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Çaydaki Genç Kızlar 

Selma Hanımın çayına gelmişlerdir. Araştıran gözlerle dansa davet edilmeyi 

beklerler. (s.141) 

Çaydaki Müsteşarın Haremi  

Selma Hanımın çayına katılmıştır. Güzeldir. Çayda Selma Hanımın eşiyle 

dans eder. 

Çaydaki Kadınlar  

Selma Hanımın çayına katılmışlardır. Genç ve güzeldirler. 

Su Birikintisindeki Kadın  

Elindeki gaz tenekesine doldurduğu suyu her şeyi yıkamakta kullanır. 

Kız Çocukları  

Sokakta oyun oynarlar. 

Tiran Gözdeleri 

Benzetme unsuru olarak romanda yer alırlar. Selma Hanımın bitkin hâlinin 

işkenceye mahkûm Tiran gözdelerini hatırlattığı belirtilir. (s.167) 

Greta Garbo 

Romanda adı geçer. Film yıldızıdır. 

Fabrikadaki Kadınlar  

Fabrikada çalışır, üretime katkıda bulunurlar. Fabrikaların büro işlerinde 

veya paket ve ambalaj dairelerinde görev yaparlar. Đstatistiklere göre kadınların 

çalışma mukavemeti erkeklerinkinden fazladır. (s.187) 

Macbeth’teki Cadılar  

Karşılaştırma unsuru olarak romanda yer alırlar. Neşet Sabit’in Kattabanlar 

piyesindeki bencil tipinin, “Macbeth’deki cadılar gibi korkunç, karanlık ve uğursuz 

insan örnekleri arasına” geçtiği vurgulanır. (s.203) 
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Macbeth 

Karşılaştırma unsuru olarak romanda yer alır. Neşet Sabit’in Kaltabanlar 

piyesindeki bencil tipinin, “Macbeth gibi ve Macbeth’deki cadılar gibi korkuç, 

karanlık ve uğursuz insan örnekleri arasına ” geçtiği vurgulanır. (s.203) 

Kızlar  

Kaltabanlar piyesindeki kızlar, son perdede, gönüllerinin istediği adamlara 

varmışlardır. (s.204) 

Geçkin Şuhlar  

Selma Hanım, onları gençliğinde tanımıştır. Bedenen uğradıkları çöküntüyü 

örtmek için birtakım hilelere başvururlar. Böylelikle daha acıklı, daha gülünç hâllere 

düşerler. (s.212) 

Köylü Kadın  

Selma Hanım, Ankara’ya ilk taşındığında birtakım ev işlerinde ona yardım 

edecek olan kadındır. 

Olgun Kadınlar  

Selma Hanıma göre, memleket işlerine karışmak görevi, yaşını başını almış 

ve kendisi için yapacak bir şeyi kalmamış hanımlarındır. (s.25) 

Kadınlar  

Şöhret düşkünü, ihtiraslı politikacıdırlar. 

Halide Edip Hanımı kıskanır, ona imrenir, benzemek, onun yerini almak 

için can atarlar. Selma Hanım bunların dışında tutulur. 

Halide Edip Hanım 

Menkıbelerinin kadınlarda uyandırdığı etki aktarılırken adı geçer. 

Ankara’ya Giden Kadınlar  

Đstanbullular, onları “millî hareket kahramanları mertebesine ermiş” (s.25) 

insanlar olarak görürler. 
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Deliren Kız 

Ömer Efendinin annesinin tanıdıklarından birinin kızıdır. Üç defa 

istemeyerek evlendirilmiş, üçünde de kocaları kendi rızalarıyla gelip kızı babasının 

evine bırakmışlardır. 

Ömer Efendinin annesine göre kız güzel, ama azıcık böndür. 

Sıkıntısı sonradan anlaşılmıştır. Amcasının oğluna gönül vermiştir. Bu da 

kırkından sonra anlaşılmıştır. Bir gün aklını oynatmış, içini dökmüştür; ancak durum 

adama söylenip, hastalığına iyi gelebileceği belirtilince, adam umursamamıştır. 

Yirmi yıl önce olsa alacağını, ancak artık başına belâ almak istemediğini belirtmiştir. 

(s.54) 

Okunan Kadın 

Kocası onu şeyhin köyüne okunması için sürekli götürür. Kadın da her yıl 

oğlan çocuk doğurur ve derdinden, zorundan hiçbir şey kalmaz. 

Bu da Ömer Efendinin annesinin Selma Hanıma anlattığı hikâyelerden 

biridir. 

Zamane Kızları 

Ömer Efendinin annesine göre asidirler. Bunu şu sözlerinden anlarız: 

“Şimdiki kızlar hiç durur mu? Vallahi, gâvuru sevseler gene 

bildiklerini derler, ne ana dinlerler, ne baba…” (s.54) 

Havuzdaki Kadın 

Havuzdaki çıplaklığından dolayı bahsi geçer. Sabire görmüştür. (s.56) 

Çankaya’daki Kadınlar  

Halime’nin sözleriyle tanıtılırlar. Halime söylediklerini bir Ermeni 

karısından duymuştur ve Selma Hanıma aktarmıştır: 

“Çankaya’da kısa fistanlı, çorapsız karılar, saçı başı açık 

dolaşırlarmış… Gece oldu mu, erkeklerle bir arada oturup ahenk ederlermiş. 

Bizim burada bir Ermeni karısı var, her hafta oraya çamaşır yıkamağa gider, 

o söylüyor. Heni, hepsinin de kolları bacakları cılbahmış…” (s.56) 
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Ermeni Karısı  

Çankaya’da sosyetenin çamaşırlarını yıkamaya gider. Dedikoducudur. 

Đhtiyarın Karısı  

Ankara’ya, Çubuk’a giden köylüler arasındadır. Eşek üstündeki ak sakallı 

kocasının ardından, pabuçlarını eline alarak yayan gider.(s.65) 

Ecnebi Madam 

Hakkı Beyin flörtüdür. Evlidir. Davetlerde, seyahatlerde birlikte olmaları 

skandal hâlini alır. 

Selma Hanımın zıddına giden, Hakkı Beyin, münasebetini bilerek, 

isteyerek, teşhir eder bir havaya bürünmesidir. Bu, ona dokunur. 

Hakkı Bey, Ankara’nın en güzel, en zarif, en şuh ve en çok peşine düşülen 

bir ecnebi hanımının samimîyetini kazanmış olmakla iftihar eder ve bunu herkesin 

bilip görmesini ister gibidir. (s.160) 

Ankara’da Mevlide Giden Kadınlar  

Hemen hepsinin ayakları nalınlı ve başları peştemallıdır. 

Ellerinde mumlu ve yağlı fenerler vardır. Hiç konuşmadan, kafaları önlerine 

eğilmiş ve birbirlerine sokulmuş olarak yürürler. Ayrı küme hâlinde önlerinde 

aceleyle giden erkeklere yetişmek için çabalarlar, zor yetişebilirler. 

Stadyumdaki Kadınlar  

Ankara Stadiumundaki kadınlı erkekli yarışları seyretmek için gelmişlerdir. 

Heyecanlı ve ilgilidirler. Tezahüratta bulunurlar. 

Ankara’nın Yerli Kadınları  

Selma Hanımın gözlemlerine göre şalvar giyerler. (s.58) 

Yine Selma Hanıma göre, yerli Ankara hanımları, hiç şüphesiz dünyanın en 

tutumlu, en iradeli ev kadınlarııdır. (s.162) 

Köylü Kadınlar  
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Neşet Sabit’in Selma Hanıma söylediği sözlerde Anadolu insanının yüz 

ifadesinin neler anlattığı aktarılır: 

“Bir Anadolu köylüsü diyorum; kadın olsun, erkek olsun, çocuk 

olsun, hepsinde öyle bir ifade görürsünüz ki, bütün saffetine, sadeliğine, hattâ 

basitliğine, iptidailiğine rağmen, vekarı, olgunluğu, derin ve ıstıraplı 

çizgileriyle sizi korkutur.” (s.87) 

Selma Hanımın, Neşet Sabit’e söylediği sözlerde ise köylü kadınların, “hiç 

şüphesiz, belki, dünyanın en canlı bir istihsal unsuru” oldukları vurgulanır. (s.162) 

Üçüncü Kısım’da ideal olan yaşam canlandırılmıştır. Hayaldeki Türkiye 

vardır. 

Đçtimaî Mükellefiyet Teşkilâtının kooperatif şubeleriyle toplanmış köylüler 

kooperatif şeklinde çalışıp yaşarlar. Önceleri çok sıkıntı çekip, dağılma alâmetleri 

gösterirler. Sonraları emeklerinin karşılığını görünce yüzleri gülmeye başlar. Her 

pazar gününün akşamında, kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu, şen kalabalıklar hâlinde 

şarkılar söyleyerek köylerine dönerler. 

Dilenci, hastalıklı kişiler yoktur. Đhtiyaçları karşılanmaktadır. (s.190) 

Asker Kadınlar  

Anadolu ordusunda görev yaparlar. 

Ankara’daki Kadınlar  

Olayları gözlerler. Dedikoducudurlar. Süslü, boyalıdırlar. 

Cumhuriyetten sonra ilk zamanlar, Türk hanımlarının balolarda dans etmesi, 

hele ecnebilerle dans etmesi pek hoş görülmez. Bunlar, bir Avrupalı salon hanımının 

bütün masraflarını yapmakla beraber sosyetik çevrenin zevkini henüz onlar kadar 

çıkaramazlar. (s.122) 

Selma Hanım, Hakkı Beyle evliyken, kadınların hepsi, yüzden dost 

görünmekle beraber içten Selma Hanımın düşmanıdırlar, ona zarar vermeye 

hazırdırlar. Yaşlı genç, bütün hanımlar, yalnız ona karşı öyle değildir. Kendi 

aralarında da daimî bir rekabet ve geçimsizlik havası hüküm sürmektedir. 
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Her biri öbürünün giysisini, mücevherlerini veya mobilyalarını kıskanmak 

ve eleştirmekle meşguldür. Tam zengin olamayanlar, zengin olsa bile monden itibar 

elde edemeyenler huysuz, hırçın, kaprislidir. Tavırlarıyla başkalarını da rahatsız eder, 

üzerler. 

Yenişehir’de herkes kendi içine, kendi kabuğuna çekilmiştir. Herkes 

birbirinden çok uzak ve çekingendir. Kimse birbirinin ıstırabından, mutluluğundan 

haberdar değildir.  

Okur Yazar Türk Kadınları  

Kendisi de bu gruba dahil olan Selma Hanımın bakış açısıyla 

değerlendirilirler. Güya içtimaî bir inkılâbın öncüleri olduklarını zannederler. Hepsi 

boş yere hür, azad olmaktan mustariptirler. Evde, sokakta hiçbir faydaları 

kalmamıştır. Bir derin boşluk içinde dönüp dururlar. Fizyolojik görevleri, çocuk 

yetiştirmek, aşk ve muhabbetle erkeğin ideal eşi olma konuları da sürse sürse bir yıl 

sürer; ondan sonra her iki taraf da birbirinden bıkar. Bunlar Selma Hanımın 

sözleriyle aktarılır. (s.162,163) 

Đstanbullu Hanımlar  

Đçlerinde benliğini kaybeden de kaybetmeyen de vardır. 

Türk Kadınları  

Hakkı Beyin bakış açısıyla, tüm Türk kadınları fıtraten görgülü, zarif, 

beceriklidir. 

Neşet Sabit’in düşüncesinde ise Türk kadınları değişime uğrayacaklardır: 

“Türk kadınları, çarşaf ve peçelerini işe gitmek, çalışmak için daha 

kolaylık olur diye çıkarıp atacaklardı. Onlar için cemiyet hayatına atılmanın 

mânası yalnız bu çeşit salon cemiyetlerine karışmak olmayacaktı. Evet, Türk 

kadını, hürriyetini dans etmek, tırnaklarını boyamak ve Rue de la Paix’nin 

kanunlarına esir bir süslü kukla olmak için değil, yeni Türkiye’nin 

kuruluşunda (s.141) ve kalkınışında kendisine düşen ciddî ve ağır vazifeyi 

görmek için isteyecekti, kullanacaktı.” (s.142) 
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Yine Hakkı Beye göre, vatan hizmeti Türk kadınının yalnız evinin çatısı 

altında değildir; Türk kadınları, gerekirse orduda da yer alacaklar, vatan savunmasına 

katkıda bulunacaklardır. 
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L. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Arlette  

Bir Sürgün’de; Paris’e kaçan bir doktorun, yaşadığı olayların çerçevesi içinde 

Jön Türkler’in sürgündeki ilişkileri, ll. Abdülhamid’e karşı yürüttükleri muhalefet 

sırasındaki iç çekişmeleri, çıkar çatışmaları, bölünmeleri, biçimlenemeyen düşünce 

yapıları eleştirel bir üslûpla anlatılır. 

Arlette, Doktor Hikmet’in Paris’teki sevdiği kızdır. Arlette, Jean Lavalière ve 

eşinin kızıdır. Albert adında bir de erkek kardeşi vardır. 

Doktor Hikmet, memleketindekilerle haberleşme işini Jean Lavalière’in 

aracılığıyla yapacaktır. Arlette’le, bu amaçla, onların evine gittiğinde karşılaşır. 

Kızın fizikî özelliklerinden bazıları şunlardır: 

“Tatlı, âhenkli ve bütün altolarda olduğu gibi doğrudan doğruya 

göğüsten gelen bir sesi vardı. Konuşurken ağzının içinde kelimeler 

çiğneniyor, uzanıyor, nağmeleniyor ve bütün söz bir mırıldanılan melodi 

halini alıyordu. Güzel miydi? Çirkin miydi? Doktor Hikmet, bunu tetkike 

imkân bulamamıştı.”(s.160) 

“Şarı elâ gözlerinin ucuyla gülümseyerek Doktor Hikmet’e bakıyor. 

Bir heykel alnının altında havaya kalkık bir ‘clown’ burnu var. Dudakları o 

kadar etli, o kadar kalın ki tıpkı bir zencinin dudakları gibi…”(s.162) 

Arlette, beyaz, parlak, iri dişlere sahiptir. Kirpikleri uzun ve kıvırcıktır. 

Lepiska saçları dalgalıdır. Gerdanı fildişi rengindedir ve pürüzsüzdür. Beli incedir. 

Uzun, narin bir endama sahiptir. 

Bu fizikî özelliklere sahip olan Arlette’i, Doktor Hikmet, ilk 

karşılaşmalarında hiç de güzel bulmaz. Lâkin etkilenmiştir. 

Şair Lavalière’in teklifi üzerine Arlette Doktor Hikmet’e refakat eder. 

Arkadaş gibi konuşmaktadırlar. Arlette serbest tavırlar içerisindeyken, Doktor 

Hikmet çekingen davranmaktadır. Arlette’in ilk intibaları ise şöyledir: 

“Ne ahmak şey, bu adam…. Türk de olacak. Türkler ki yüz kadın 

alırlarmış; gene kadına doymak bilmezlermiş. Bir Türk kadar kuvvetli 



226 

derler. Bunun kuvveti neresinde? Acaba hasta mı? Eli buz gibi ve acayip bir 

ihtizaz ile titriyor…” (s. 166) 

Güzel ve nazik Fransız kızı Arlette neşe doludur, cıvıl cıvıldır. Meraklıdır da. 

Doktor Hikmet’i soru yağmuruna tutar. Soruları karşısında şaşkın bir duruma düşen 

doktorla alay eder. 

Doktor, Arlette’in hakaret ve alay dolu tavırlarının hep kendisinin 

beceriksizliği, sersemliği, sıkılganlığının haklı cezası olduğunu düşünür. Arlette’in 

tavırlarındaki cilvelerden faydalanmasını bilememiştir. 

Doktor Hikmet, bunları düşünedursun, Arlette başka bir adama âşıktır. Âşık 

olduğu adamla uygun olan, olmayan yerlerde; uygun olan, olmayan saatlerde 

buluşmaktan geri durmamaktadır. Bunların farkında olan kardeşi Albert, Arletle’in 

uslu, itaatli, şefkatli bir aile kızı rolü oynamasından rahatsız olmaktadır. Hem 

kardeşinin sevdiği adam at koşularında güya tüyo veren, ne olduğu belirsiz bir 

serseridir. 

Bir gün Dok Hikmet ve Albert, Arlette’i uygunsuz bir yerde, geç bir saatte 

âşığını beklerken görürler. Doktor Hikmet, beklenenin kendisi olmasını diler. 

Nihayet gelen adam, otuz altı, otuz yedi yaşlarında, kaba, serseri tipli biridir. 

Arlette’le konuşup, gülüşüp, kol kola giderler. 

Doktor Hikmet, Arlette ile kendi aşk romanına başlayacağını düşünürken, 

hayal kırıklığına uğramıştır. 

Lâkin Doktor Hikmet evini değiştirmek istediğinde Arlette’in ona ev buluşu, 

oranın eksiklerini yeni evliler gibi birlikte tamamlamaları, sohbet etmeleri doktora 

büyük mutluluk verir. 

Doktor Hikmet, Arlette’in bu yakınlığının sebebinin kızın annesinin 

zorlamaları olduğunu anlamıştır. Gerçekten de öyledir: 

“Gerçi, Arlette’den, kendisine karşı hissî bir alâkanın uyanmış 

olduğunu veya uyanmak üzere bulunduğunu ummuyordu. Bu eve yerleşme 

işinde kendisine bu kadar arkadaşça yardım edişini bile doğrudan doğruya 

gönülden gelen (s. 241) bir sâike atfedemiyordu. Hattâ, Doktor Hikmet, bazı 

günler, şüphe ve septizmasında daha ileri giderek, genç kızın bütün 
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hareketlerinde başkasının zoru ile yapılan nezaketlerin şemmesini bile 

seziyordu. Gerçi, Arlette’in narin ve oynak omuzları arkasından hemen her 

an Madame Lavalière’in mütehakkim ve kesif gölgesini hissetmemek mümkün 

değildi. Genç kızın, ne gibi sâikler altında, Doktor Hikmet uğruna bu kadar 

zahmet ve angaryalara katlandığını keşfetmek için o kadar ince bir psikolog 

olmağa da hacet yoktu. Zira, Doktor Hikmet, Sacré Coeur yakınında bir yere 

geçip yerleşmek niyetini ilk defa Madame Lavalière’in hazır bulunduğu bir 

mecliste açmıştı ve gene o mecliste, o gün Madame Lavalière kızına bu işle 

meşgul olmasını, kendisine mahsus katî tonu ile emretmişti. O zamandan beri, 

Arlette’in her gün böyle bir emirle harekete gelmediğini kim söyleyebilir?” 

(s. 242) 

Madame Lavalière, hem kocasını nüfuzu altında ezmiş bir kadın, hem de 

kızını tir tir titreten bir anadır. Genç kız, kendi gönül meselelerinde, annesinin 

hükümranlığına sinsilik, kurnazlık ve ikiyüzlülükle karşı koymasını bilir. Fakat diğer 

konularda annesine tâbi olmaktaki faydayı anlayacak kadar da zekidir. 

Lavalièreler, orta halliden biraz daha aşağı bir Fransız ailesidir. Albert, 

tahsilini bitirdikten sonra kendini kurtarsa, geride Arlette vardır. Lâkin Arlette 

tahsilini yarım bırakmıştır. Elinden de hiçbir iş gelmemektedir. Annesi kızında hiçbir 

sanata karşı yetenek de görmez. Parası da yoktur. Büyük bir aşk sonucu 

evlenebilecek kadar güzel de değildir.  

Madame Lavalière, kızında başka kusurlar da görmektedir: 

“Arlette, bütün kusurlarından başka bir de giyinip süslenmeğe, gezip 

eğlenmeğe düşkün bir kızdı. Ara sıra babasından çarptığı cep harçlıklarını 

gidip bir kahvede veya herhangi bir eğlence yerinde sarfetmekten 

çekinmiyordu veyahut da bu para ile, çok defa, beş paralık kıymeti olmayan 

birtakım cici biciler alıveriyordu. Đşte o zaman Madam Lavalière büsbütün 

küplere biniyor, kızının suratına ağzına gelen küfürleri savuruyordu ve onu, 

günlerce aç bırakmakta adetâ sadique bir zevk duyuyordu.” (s. 243) 

Arlette bu durumdayken, sevdiğinin ikramlarıyla yetinir. Đlişkisini annesi de 

bilmektedir. Annesinin bu ilişkiye bakış açısı şöyledir: 
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“Madame Lavalière, bu boocmaker macerasını bilmiyor değildi. 

Fakat bilmemezlikten geliyordu. Hattâ icap ederse, kızının bu adamla 

münasebetini kendi himayesi altına almaktan bile çekinmeyecekti. Zira, 

ortada Arletle’in başından defolup gitmesi için bundan başka bir ümit 

göremiyordu. Sözün kısası, onun, bir büyük bankere metreslik edecek ve 

yahut bir nazırın karısı olacak hali yoktu ya!(s.243) 

Evet, ihtiyar şairin karısı elinden gelse kızına o gizli münasebatında 

yardım bile edecekti. Lâkin, yüreğinde, hiç tanımadığı o herife karşı derin bir 

emniyetsizlik, bir şüphe taşıyordu. Kendi kendine ‘bu tip herifler kabil değil 

evlenemez’ diyordu ve günün birinde, Arlette’in, karnında bir piçle, hüngür 

hüngür ağlayarak ayaklarına kapanmasından korkuyordu. Ve işte, Madame 

Lavalière böyle bir akıbet karşısında, günahkâr kızına sokak kapısını 

gösterebilmek hakkını kendisinde bulmak için, onun gece gezintilerinden, 

gizli kapaklı mülâkatlarından bihaber görünmek istiyordu. Zira, bundan 

haberdar göründüğü takdirde mesuliyetin yarısını üzerine almış olacaktı. 

Gerçi, Madame Lavalière, istediği vakit bu tehlikeli sergüzeştin önüne 

geçebilirdi. Fakat, yüzde beş bir ümit, boockmaker’in kızıyla yüzde beş 

evlenmesi ümidi, onu, bu meselede katî bir karar vermekten alıkoyuyordu.”(s. 

244) 

Doktor Hikmet’le karşılaştıklarında, Madam Lavalière, onun kızına karşı 

zaafını hisseder. Doktorla ilgili bilgi edindikçe, onu en iyi koca adayı olduğuna karar 

verir ve kızını ona doğru yönlendirmeye başlar. Oysa Doktor Hikmet çok 

çekingendir. Đç dünyasında Arlette’le başbaşadır. Arlette ve Paris’i birbirini 

tamalayan hayat unsurları olacak görmektedir. Paris Arlette’i, Arlette de Paris’i 

sevdirmektedir. 

Arlette, doktorun ilk günlerinde ona şehrin belli başlı büyük binaları ve 

âbidelerini göstermiştir. Doktor Hikmet, onun kendisine maddeten ne kadar yakın 

görünüyorsa, manen o kadar uzak olduğunu hisseder. Arlette, onunla daima hoş, 

neşeli ve samimîdir. Hatta, bazı anlar bu arkadaşça muamelelerine kadınlığından bir 

şeyler de kattığı olur. Lâkin doktordan o zamana kadar fizikî bir karşılık 

bulamamıştır. 
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Arlette doktordan birkaç gün uzak durur, lâkin doktor ondan uzak olmaya 

dayanamamaktadır. Hem Arlette, ona yüzden onun olduğunu söylese bile içten diğer 

adamındır; o adamı sevmekte ve bütün mevcudiyetiyle onun olmaya devam 

etmektedir. Doktor, bunu sezer. Arlette’in gözleri ve vücudu sezdirir. Arlette’e 

fiziken en yakın olduğu zamanlarda, Arlette doktora karşı ruhen çok uzaktadır. 

Ancak doktor için günün birkaç saatini onunla geçirmek, vazgeçilmez bir ihtiyaç 

hâlini almıştır. 

Arlette’le karşılaşan doktor, onu yemeğe davet eder. Madame Marguesitte’in 

lokantasına, Arlette’in önerisi sonucu gideceklerdir. Samimîyet konusu üzerinde 

derin bir sohbete dalarlar. Arlette doktoru, doktor Arlette’i ve Paris’tekileri 

samimîyetsizlikle suçlamaktadır. 

Doktor Hikmet’e göre Paris’tekiler ve Arlette kalpleriyle yaşamazlar. Yalnız 

kuru hesap, kuru mantık, kuru zekâ ile ihtiyatlı, tetikte davranmak zorundadırlar. 

Arlette, lokantaya gitmek için hazırlanıp döndüğünde, bütün vücudu tepeden 

tırnağa kadar hep naz işvedir. Doktoru aşka davet eder gibidir. Doktor da aşk seline 

kapılmaya hazırdır; ama elini uzatınca sihrin bozulacağını hissetmektedir. Yan yana 

lokantaya varırlar. 

Arlette, doktorun konuşmasından onun ihtiraslı ve heyecanlı olan yanını 

keşfettiği için hoşnuttur. Doktor da Arlette ile ilgili ümitler uyandığını hissetmiştir ve 

onun kendisini sevmesi, diğer adamın pençesinden kurtulması için her fedakârlığı 

yapmayı aklına koşmuştur. Doktor ve Arlette yemeklerini yerlerken, anlaşmazlıkları 

unutup dost olmaya karar verirler. 

Arlette içtikçe sahteleşmekte, cıvıtmaktadır. Doktor, onun yemekteki 

iştahından dolayı bir gün annesi gibi şişmanlayacağını düşünür. Ama içinde 

bulundukları gün, Arlette tazeliği ve güzelliğiyle bütün kusurlarını örtmektedir. 

Doktor Arlette’i hisler âlemine çekmek ister. Arlette’se alaycıdır. Şiir ve şair 

hakkındaki düşünceleri, şu satırlarda dile gelir: 

“ Şiiri ben de çok severim. Bütün çocukluğum şairler ve edipler 

arasında geçti. Sabah akşam teneffüs ettiğim hava hep tannan mısralar ve 

âhenkli cümlelerle dolu idi. Bunların birçokları hâlâ ezberimdedir. On beş on 

altı yaşında iken hayatı bütün bu güzel sözler arkasında bir rüya iklimi gibi 
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görüyordum. Fakat, büyüdükçe anladım ki, hayat ayrı bir şey, şiir ayrı bir 

şeydir. Annemin babama her vakit tekrar ettiği bir söz… Ben, onun öyle 

söylediğini işittikçe kızardım. Meğer, ne kadar hakkı varmış.”(s. 265) 

“ Şair, bilir misiniz? Şair tıpkı tiyatro aktörü gibidir. Onu sahne 

üstünde kâh muhteşem bir kral, kâh hareketli bir âşık, kâh yüz binlerce 

farklılık çekler imzalayan bir milyoner olarak görürüz: Fakat, hakikatte; bu 

adam baldırı çıplağın biridir; ömründe tek bir kadına aşktan bahsetmemiş bir 

mendeburdur ve yüz franklık bir banknotun ne renkte olduğunu bilmeyecek 

kadar fukaradır. Gene aktör vardır ki, hususi hayatında alçağın biridir. Lâkin 

sahnede faziletli adam rolü oynar. Yahut hususî hayatında melek gibi bir 

adamdır, amma sahnede daima katil rolünde çıkar. Meselâ benim babam, 

yazılarında son derece mücadelecidir; fakat, görüyorsunuz, evde ne kadar 

uysal ve yumuşak başlıdır. Bunun için, işte, bunun için, şimdi önümde bir şiir 

inşad edildi mi benim üzerimde bir martaval tesiri yapıyor. Kendi kendime; 

‘Kızım, kulak asma’ diyorum…” (s.265) 

Bu sohbetin ardından Arlette, annesine söz verdiği saatte dönmesi gerektiği 

için kalkmalarını önerir. Hazırlanır. Doktor ayrıldıkları yerden sonra, Arlette’in 

peşine düşer. Arlette’in topuk sesleri, doktorun onu izlemesini kolaylaştırır. Belli bir 

noktadan sonra doktor takibine son verir. Arlette’in münasebetini bilmektedir. 

Kendisiyle Arlette arasında belirgin bir gönül bağı da yoktur. Öyleyse Arlette ihanet 

içerisinde değildir ve kendisinin de onu kıskanmaya hakkı yoktur. 

Doktor Hikmet, kara sevdasını kendisine itiraf eder. Acı çekmektedir. 

Aklında, fikrinde hep Arlette vardır. 

Yemeklerinin ertesi günü Arlette, Doktor Hikmet’e ailesinden bir mektup ve 

bir çek getirir. Doktor, akşam onu izlediğini söyleyince, Arlette ilk önce inkâr edip, 

hemen eve döndüğünü söyler. Doktor, yalanının sebebini sorunca, Arlette hava çok 

güzel olduğu için dolaştığını belirtir. Doktor, her şeyi bildiğini söyleyince, kız 

Albert’in ona söylediği sözlerden, anlattıklarından dolayı yanlış şeyler 

düşünmemesini isterken kızmaya başlamıştır. Doktorun baştan beri kendisine soğuk 

davranışlarının Albert’in söylediklerinden kaynaklandığını düşünmektedir. 
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Arlette, doktor kendisi hakkında yanlış ve kötü şeyler düşünmesin diye 

çırpınmaktadır. Doktor açıklama beklememektedir. 

Doktor Hikmet verem hastalığına yakalanmıştır. Ölüm hastalığı bile olsa ona 

vız gelir. Arlette’in kendisinin olacaktır. Çünkü aralarında bir yakınlaşma olmuştur 

ve Arlette ona söz vermiştir. Doktor, hastalığının uzun sürmesini istemektedir. Eğer 

iyileşmesi uzun sürerse, Arlette diama yanında bulunacağından, doktor mutlu 

olacaktır. 

Bu arada Arlette’e hastalığını açıklamayacaktır. Arlette’in yanlış 

düşünmesinden, kendisinden nefret eder hâle gelmesinden korkmaktadır. 

Arlette ve babası, Doktor Hikmet’i ziyarete gelirler. Şair Lavalière Dr. 

Pienot’tan bahseder. Arlette babasını, Dr. Pienot’a gönderirken, Doktor Hikmet’e 

yaklaşır, yakınlık gösterir. Hastalığı boyunca ona kendisinin bakacağını aktarır. 

Doktor, onun “melek” olduğunu söyleyince (s. 283), Arlette kendisini kısaca 

şöyle tanıtır: 

“Ooo… Đstemem hiç melek olmayı. Bilir misiniz; ben daima hoşuma 

giden şeyleri yapmasını severim. Bende nafile bir iyilik, bir hayırseverlik 

keşfetmeye çalışmayınız. Ben, haddı zatında egoistin biriyim. Fakat birine 

karşı kalbimde bir sempati, bir meyil hissettim mi, dünyanın en fedâkar insanı 

olurum.”(s. 283) 

Doktor Hikmet kendini kaybetmiştir. Doktor Pienot, onu muayene eder. 

Bir ay boyunca Arlette, Doktor Hikmet’le ilgilenmiştir. Doktor, önceleri 

çekinirken, Arlette’in istekle göstermekte olduğu şefkat ve samimiyet karşısında 

kendisini ona teslim eder. 

Arlette, ona bakar, kitap okur. Bunlar edebiyat, zaman ve şiir kitaplarıdır. 

Arlette’in okuyuş tarzıyla, Doktor Hikmet kendinden geçer. 

Dr. Pienot, ona mekân değişikli ğini önerince, Doktor Hikmet Arlette’in de 

gelmesini ister. Dr. Pienot bunu onaylamaz. 

Doktor Hikmet, Arlette’i davet eder. Kız durumu annesine izah edince 

Madame Lavalière, doktora kızıyla aralarındaki münasebetin bir nişanla açıklık 

kazanmasının uygun olacağını vurgular. Dönüşte de evlilik olabilecektir. 
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Çok mutlu olan Doktor Hikmet, Arlette’in düşüncelerini merak etmektedir. 

Madame Lavalière, kızının da onu çok sevdiğini, ailecek ona hayran olduklarını, 

onunla ilgilendiklerini vurgular. 

Annenin söylediklerinden rahatsız olan doktor, olayları tahlile başlar. Evine 

taşındığı günden beri Arlette’in gösterdiği yakınlık ve yaklaşmanın plânlı olduğunu, 

Arlette’in yazılan senaryoyu oynadığını düşünür. 

Oyunun birinci safhasında Arlette bazı fiyaskolar vermiştir. Başka bir adamı 

severken, doktorla yakınlaşamamıştır. 

Đkinci safhasında, Arlette’in ne o adamla ilişkisinin sürdüğü, ne de tam 

manasıyla Doktor Hikmet’e bağlandığı ispat edilebilir. 

Doktor, düşündükçe Arlette’in paraya olan düşkünlüğüne ilişkin olayları 

hatırlar: Arlette’in, ailesinden mektup ve çek getirdiğinde çeke bakışı; ailesinin mal 

varlığı, kendisine gönderdikleri para, annesinin mücevherleri ile ilgili sorular 

sorması; hizmetçiye karşı kendisinin parasını sahiplenir gibi davranışı bu 

olaylardandır. 

Doktor, anî bir kararla mekânını Arlette’siz değiştirir. Arlette’le 

mektuplaşırlar. Arlette ve annesi şaşkındır. Arlette bir mektubunda, doktorun kendisi 

için bir muamma olduğunu, kalp cambazlığını sevmediğini ve kendisinin tümüyle 

doğal olduğunu yazar. 

Arlette’e göre sevince her şey aşka göre olmalıdır. Kişiler mahvolsalar da 

aşka tâbi olmalıdırlar. Doktor bundan korkmuş, karşı gelemeyince kaçmıştır. Fakat 

aşktan kaçmak mümkün değildir. Onun için Arlette, doktora olduğu gibi 

davranmasını öğütler. 

Mektubu değerlendiren Doktor Hikmet’e göre mektup, mantık, hakikat ve 

sağduyuyla doludur; fakat hissizdir. Mektupdaki üslûptan, pazarlığa benzer 

satırlardan hoşlanmaz. 

Doktor cevabında, Arlette’e aşkın felsefesini yapanların sevgiden uzak 

olduklarını yazar. Arlette’e gönül verdiği günden beri ne olduğunu, ne yaptığını 

saşırmıştır. Oysa Arlette, doktora derdini hiç sormamıştır. Arlette kendini aşka 

bırakmadığından geride sadece seven kişi kalmıştır. 



233 

Arlette, cevabında hayatın, hakikatlerin farkında olarak, semavî hislerle 

ilgilenmediğini belirtir. Doktor Hikmet’i vefasızlıkla suçlayarak, kendisini 

istemiyorsa aşkından azad etmesini ister. Hemen ardından yazdığı mektupta ise af 

diler. Doktordan kendisini sevmeye devam etmesini ister. Kendisi daima onundur. 

Doktor hemen Paris’e döner. Bu, Lavalièreler için sürpriz olur; çünkü doktor 

döneceğini haber vermemiştir. Doktor, onlara yaptıkları içinde teşekkür eder. Bu 

arada doktora ailesinden mektup gelmiştir. Mektup, doktoru olumsuz etkiler. Rengi 

değişir. Arlette bu sefer çekin olmadığını görür. 

Doktor, evine ziyarete gelen Arlette’e içini dökecekken, ev sahibi ödenmeyen 

kiralar için gelmiştir. O esnada Arlette de gitmiştir. 

Doktor, oradan ayrılır. Arlette’se ortadan kaybolmuştur. Doktor bir daha onu 

görmeyecektir. Ona kaybolmuş bir küçük kız veya ölmüş bir arkadaş gibi acır. 

Doktor hâlâ Arlette’in kendisini arayacağı ümidini taşımaktadır. Arlette’ten 

bir parça olan Albert’la yakınlaşmıştır. 

Beş aydır Arlette’e rastlamamıştır. Ona göre kızcağız, bir zengince izdivaç 

hayali kurup, bunu elde edebilmek için aylarca bir sürü zahmetlere girmiş, birtakım 

angaryalara katlanmış ve sonunda her şey fiyasko olmuştur. 

Doktor Hikmet, Dr. Pienot’tan Arlette’i çağırmasını isteyerek, Arlette’i 

sayıklayarak ölmüştür. 

Arlette, annesinin yönlendirmesi, zengin, rahat bir yaşam hayali ile Doktor 

Hikmet’e yaklaşmış; onun parasız kaldığını anlayınca da onu terk etmiştir. 

Samimîyetten uzak, yalancı, vefasızdır. 
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ll. DERECEDEK Đ KADINLAR 

Madame Lavalière 

Şair Jean Lavalière’in eşi, Arlette ve Albert’in annesidir. 

Şişmandır. 

Evi tozlu, pistir. 

Şair, eşiyle ilgili olarak Doktor Hikmet’e şunları söyler: 

“Kendi karım olduğu için söylemiyorum; fakat, tanıştığınız zaman siz 

de göreceksiniz, ne şayanı dikkat bir kadın olduğunu… Ben, her şeyi ona 

borçluyum, her şeyi…. Hayatında nizam, huzur ve teselli namına ne varsa 

bana o temin etmiştir. Gerçi, biraz mütehakkimdir, biraz titizdir ama neticede 

daima haklı olan da odur.”(s. 161) 

Anne ve babasından nefret eden Albert’a göre ise annesi “bir cimri, 

titiz bourgeois karısı ”dır. (s.191) 

Tanışmalarından sonra Doktor Hikmet, onun yalnız kocasını kendi nüfuzu 

altında ezmiş bir kadın olmayıp, aynı zamanda kızını da tir tir titreten bir anne 

olduğunu kavramıştır. Zira doktorun, evini değiştirme kararı üzerine, Madame 

Lavalière, ona yardımcı olması için kızı Arlette’e emirlerini yağdırmış, kız da 

harfiyen uymuştur. Yine de Arlette kendi gönül meselelerinde annesinin 

tahakkümüne değişik yollarla karşı koymasını bilir. Fakat diğer durumlarda annesine 

itaat eder. 

Lavalièreler orta hâlliden biraz daha aşağı bir Fransız ailesidir. Ekonomik 

durumları belli olmayan, yirmisine basmış çocukları yük konumundadır. Albert’ın 

tahsili bitince, yük olmaktan çıkacağı düşünülse, geride Arlette vardı. 

Madame Lavalière’e göre Arlette’in elinden hiçbir iş gelmez, hiçbir işte 

çalışacak durumda değildir. Hiçbir sanata yeteneği de yoktur. Parasız olduğundan 

evlenebileceğini düşünmek de hayaldir. Kızı çok da güzel olmadığı için büyük bir 

aşk da imdatlarına yetişmeyecektir. 

Madame Levalière’in kızında gördüğü kusurlar, bundan ibaret değildir. 

Arlette’in diğer bir kusuru ve annesinin verdiği ceza şu satırlarla aktarılır: 
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“Arlette, bütün kusurlarından başka bir de giyinip süslenmeğe, gezip 

eğlenmeğe düşkün bir kızdı. Ara sıra babasından çarptığı cep harçlıkların 

gidip bir kahvede veya herhangi bir eğlence yerinde sarfetmekten 

çekinmiyordu veyahut da bu para ile, çok defa, beş paralık kıymeti olmayan 

birtakım cici biciler alıveriyordu. Đşte o zaman Madame Lavalière büsbütün 

küplere biniyor, kızın suratına ağzına gelen küfürleri savuruyordu ve onu, 

günlerce aç bırakmakta adetâ sadique bir zevk duyuyordu.” (s.243) 

Ayrıca kızının, boockmaker macerasını bilmekte, bu ili şkiye karşı şu tavırları 

sergilemektedir: 

“Madame Lavalière, bu boockmaker macerasını bilmiyor değildi. 

Fakat bilmemezlikten geliyordu. Hattâ icap ederse, kızının bu adamla 

münasebetini kendi himayesi altına almaktan bile çekinmiyecekti. Zira, 

ortada Arlette’in başından defolup gitmesi için budan başka bir ümit 

göremiyordu. Sözün kısası, onun, bir büyük bankere metreslik edecek ve 

yahut bir nazırın karısı olacak hali yoktu ya!(s.243) 

Evet, ihtiyar şairin karısı elinden gelse kızına o gizli münasebatında 

yardım bile edecekti. Lâkin, yüreğinde, hiç tanımadığı o harife karşı derin bir 

emniyetsizlik, bir şüphe taşıyordu. Kendi kendine ‘bu tip herifler kabil değil 

evlenemez’ diyordu ve günün birinde, Arlette’in karnında bir piçle, hüngür 

hüngür ağlayarak ayaklarına kapanmasından korkuyordu. Ve işte, Madame 

Lavalière böyle bir akıbet karşısında, günahkâr kızına sokak kapısını 

gösterebilmek hakkını kendisinde bulmak için, onun gece gezintilerinden, 

gizli kapaklı mülâkatlarından bihaber görünmek istiyordu. Zira, bundan 

haberdar göründüğü takdirde mesuliyetin yazısını üzerine almış olacaktı. 

Gerçi, Madame Lavalière, isteğidi vakit bu tehlikeli sergüzeştin önüne 

geçebilirdi. Fakat, yüzde beş bir ümit, boockmaker’in kızıyla yüzde beş 

evlenmesi ümidi, onu, bu meselede katî bir karar vermekten 

alıkoyuyordu.”(s.244) 

Tam bu sıralarda, Doktor Hikmet ortaya çıkar. Hayat konusunda tecrübe 

kazanan ve kurnazlaşan Madame Lavalière, doktoru kızıyla birarada ilk gördüğü 

dakikadan itibaren, doktorun yüreğindeki zaafı hemen keşfedivermiştir. Doktorun 
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ailesiyle haberleşmesini sağlayan, aile dostları Letessier’den edindikleri bilgiler de 

doktoru el üstünde tutmaları için yeterlidir. Doktorun fiziği, karakteri de yerindedir. 

Sonuçta kızı için mükemmel bir koca adayıdır. 

Madame Lavalière, doktora bir anne gibi yakınlık göstermeye başlar. Doktor, 

önceleri hoşlansa da sonradan bu samimîyeti doğrudan doğruya annesinin hakkına 

bir tecavüz olarak algılayıp, incinir. 

Doktor Hikmet iki anayı karşılaştırmaya başlar. Bu karşılaştırmayı ve aradaki 

farkları şu satırlarda buluruz: 

“Kendi anası ve bu kadın!.. Hey Yarabbim, aradaki fark ne müthişti!... Kendi 

arası ne kadar nazlı, tatlı ve yumuşak idiyse, bu kadın o kadar sert ve carizdi. Kendi 

anasında tevazula vekar ne kadar biribirine karışmış iki esas fazilet ise, bunda 

küstahlık ve bayağılık o kadar göze çarpan bir hususiyetti. Ve ‘Jeanot, git, bak, 

mutfakta musluğu açık bırakmış olmıyayım!’ Bu öyle bir cümle idi ki, anasının 

ağzından hiçbir zaman, ne aynının, ne de benzerinin çıkmasına imkân verebilirdi…” 

(s. 251) 

Doktorun annesi ne kadar temizse, Madame Lavalière o kadar pistir. Doktor, 

onu küçüklüğünde karşılaştığı bir bohçacı kadına benzetir. Madamın pisliği ve 

karakteri, doktorun Arlette’e duyduğu ilgiye zarar vermiştir. 

Doktor, ayrıca Madame Lavalière ve kızında yeme ve içme düşkünlük 

açısından ortak bir yönün bulunduğu kanaatine varmıştır. Ona göre madam, mutlaka 

gençliğinde Arlette gibi inceyken, yeme ve içmeye düşkünlüğünden dolayı çok 

şişmanlamıştır. Arlette de günün birinde mutlaka öyle olacaktır. (s. 264) 

Bir sohbetlerinde Arlette doktora, annesinin beğendiği bir sözünden bahseder. 

Annesi babasına her zaman hayat ve şiirin ayrı şeyler olduğunu tekrarlamaktadır. 

Önceleri bu söze kızan Arlette, sonunda sözün doğruluğunu kavramıştır. 

Madam, doktor ve kızını birleştirme konusundaki çalışmalarını 

sürdürmektedir. Doktor Hikmet hastalandığında Madam ve eşi onu ziyaret ederler. 

Madam, doktora hava değişikli ği için bir köy önerir. Doktor, Arlette’i de götürmek 

istemektedir. Madam, Arlette’in de çok istekli olduğunu belirtirken, doktora 

Arlette’le aralarındaki ilişkinin daha çok açıklık kazanmasının uygunluğunu, bir 

nişanın, dönüşte de bir evliliğin olmasının isabetli olacağını vurgular. 
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Çok mutlu olan doktor, Arlette’in düşüncelerini merak edince, annesi hem 

kızının, hem ailesinin diğer üyelerinin adına da konuşur: 

“Kızım mı, ne diyecek. Onun da benim gibi düşündüğüne şüphem 

yoktur. Arlette sizi seviyor. Biz hepimiz ailece sizin hayranınızız. Hattâ 

Arlette ki, katı yürekli ve şefkatsiz (s. 291) bir çocuktur. Sizin her bahsiniz 

açılınca hakkınızda bir sürü iyi şeyler söylemekten kendini alamaz. Siz bunu 

kendi gözünüzle görmüş olacaksınız; hastalığınız esnasında benim bir 

anadan, Arlette’in bir hemşireden veya bir zevceden farkı yoktu ve bizim 

evde, ilk günden beri kendinizi kendi evinizde hissetmişsinizdir, bundan 

eminim.” (s. 292) 

Kadının son sözleri, minnettarlık ve teşekkür talep eden bir tarzla yaptığı 

dostluk ve muhabbet gösterileri, doktoru Lavalièrelerden büsbütün uzaklaştırır. 

Olayları tahlil eden doktor, hem annenin, hem kızının ilgilerinin, parasıyla 

ili şkin olduğu sonucuna varır. 

Doktor, hava değişikli ği için, habersizce şehirden ayrılır. Madame Lavalière 

ve Arlette çok şaşırmış ve üzülmüşlerdir. Arlette, bunu doktora yazdığı bir mektupta 

dile getirir. 

Doktor ve Arlette münasebetlerini mektuplarla sürdürürler. Doktor Hikmet 

Arlette’ten aldığı bir mektup üzerine, gidişi gibi anîden, habersizce döner. 

Lavalièreler bu dönüş karşısında şaşkındırlar. 

Madame Lavalière, doktora gittiği yerin ona çok faydalı olduğunu belirtir. 

Gittiği yeri de madam tavsiye etmiştir. Nihayet doktor, madamın istediğini yapar. 

Gerek hastalığında kendisine baktıkları, gerek hava değişikli ği için gideceği yeri 

tayin ettikleri için onlara minnettarlığını aktarır. 

Yokluğunda doktora ailesinden, bir mektup gelmiştir. Bu, pek de hoş haberler 

vermeyen bir mektuptur. 

Doktor parasız kalmıştır. Hastalığı olan verem onu ölüme sürüklerken, 

yanında ne Arlette, ne de Madame Lavalière vardır. 

Madame Lavalière, romandaki diğer tipler gibi canlı bir tiptir. Sanki tanıdık 

biridir. Yaşlandıkça tombullaşmış; yaşadıkça tecrübe kazanmış, kızına zengin, 
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yakışıklı, karakterli bir koca bulma heveslisi bir kadındır. Eşini sindirerek, ailenin 

yönetimini ele almıştır. Bir tek oğluna pek söz geçiremez. Kızını ise kendi istekleri 

doğrultusunda yönlendirebilmeyi başarmıştır. 

Nabza göre şerbet vermesini, fırsatlardan yararlanmasını, kaçılacak zamanda 

yok olmasını iyi bilen, kurnaz bir kadındır. 
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lll. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Germaine 

Doktor Hikmet’in, arkadaşı Ragıp Beyle Montmartre kahvelerinden Chat 

Noir’de karşılaştıkları kadındır. Gençtir. Uzun boylu, narin endamlıdır. 

“Ortasından bir uzun ve muntazam çizgi ile iki yana ayrılmış düz ve 

yatık saçları, tıpkı Georges Sand’ın gençlik resimlerinden birindeki kuvaförü 

hatırlatıyordu ve gene o resimdeki gibi geniş bir alnı vardı.”(s. 202) 

Yırtıcı bir yaratığa benzeyen, tehlikeli bakışlara sahip gözleri, Doktor 

Hikmet’i yüreğini sökecek derecede etkilemiştir. Yüzü küçücüktür. 

Göğüsleri sert ve esnektir. Doktor Hikmet, ilk karşılaştıklarında, çarpıştıkları 

zaman fark etmiştir. 

Kolları biçimli ve uzundur. 

Arkadaşı Ragıp Bey, kadının bir fahişe olduğunu söylemese, doktor ilk 

bakışta etkilendiği bu kadının peşinde korkunç maceralara sürüklenip gidecektir. 

Doktor Hikmet, bir gece yine ona rastlar. Kız, yolda gördüğü bir adamın 

rahatsızlığından çok etkilenmiştir ve doktordan kendisini o ortamdan uzaklaştırması 

için yardım istemiştir. Kız, yoldaki adamın rahatsızlığını daha önce babasında 

görmüştür. Babası, alkolizmin yol açtığı bu hastalıktan dolayı ölmüştür. 

Kızın giysileri farklı olsa da, doktor onun Chat Noir’de etkilendiği kadın 

olduğunu anlamıştır. 

Kız, o anda gördükleri bir otele gitmelerini önerir. Doktorla senli benli 

konuşmaya başlamıştır. Otelde, kendilerine verilen odaya girmelerinden sonra da 

uzun süredir doktorun metresiymiş gibi davranır. 

Kız, doktorun hangi milletten olduğunu merak etmektedir. Doktorun isteği 

üzerine tahminde bulunmaya başlar ve bu arada genç kızlık hayallerini süsleyen 

erkek tipinden baseder: 

“Sen belki bir Tunus beyisin, belki bir Mısırlı prensin. Herhalde bir 

şarklısın. Ben şarklılara bayılırım. Çocukluğunda en çok tahayyül ettiğim 

şey, yağız çehreli bir Arabın beni kapıp çöllere kaçırmasıydı. On üç, on dört 

yaşında ya var ya yoktur; geceleri, ilk genç kızlık rüyalarında hep bu çöl 
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Arabının yüzünü gördüm. Tıpkı Marok sultanı Abdülâziz’e (s.201) benziyordu 

ve tıpkı onun gibi beyazlar giyinmişti ve belinde kocaman, yuvarlak kabzalı 

bir yatağanı vardı. Buraya, yani bizim eve, bir gece yarısı bir güzel at 

üstünde gelecekti ve bu atın sırtında ayağa kalkıp benim yattığım odanın 

penceresine kadar uzanacaktı. Beni oradan alcak ve kucağına oturtacaktı. 

Onu seviyordum. Çünkü yiğit bir tipti o! - ve etrafında gördüğüm insanlardan 

hiçbirine benzemiyordu. Onunla, vahşi hayranların dolaştığı bir çöl 

ortasında, bir çadır altında yaşayacağımı bildiğim halde hiç korkmuyordum. 

Çünkü beni her tehlikeye karşı müdafaa edeceğini biliyordum. Odanın 

duvarları baştan başa ona ait –yani Abdülâziz’e ait- resimlerle dolu idi! 

Bütün bunları gazetelerden keser, keser yapıştırırdım.” (s. 202) 

Kız, doktoru hayallerindeki prense benzetmiştir. 

Kız, ailesini, çocukluğunu, evden kaçışını anlatır: 

“Hayat çok elemli, çok zorlu bir şey, doğduğum günden beri hiçbir 

mesut anımı hatırlayamıyorum. Babam çok içer ve muttasıl anama dayak 

atardı. O da hıncını benden alırdı. Babacığım kapıyı çarpıp gittikten sonra 

vücudumu çürükler, yaralar, bereler içinde bırakırdı. Đlk zamanlar çok 

bağırırdım. Bütün mahalleyi, bazan sokaktan geçen yabancıları feryatlarımla 

başıma toplardım ve bunlar anama çıkıştıkları vakit, daha yüksek sesle 

ağlamağa başlardım. Yahut da soluğu sokakta alır, akşam, bazan gece, geç 

vakte kadar evin semtine uğramazdım. Babamın eve dönme saatini beklerdim 

ve onun arkasından, onun bacakları arasından bir küçük kedi gibi kapıdan 

içeriye sokuluverirdim. Sabahleyin, anamın çığlıklariyle gözlerimi açardım. 

Yandaki odadan babama şöyle bağırdığını işitirdim. ‘Bu yaşta, daha bu 

yaşta, senin kızın sokaklarda sürtüyor.’ Babam sabahları yumuşak, tatlı, 

nazik bir adamdı. ‘Benim kızım, benim kızım. O aynı zamanda senin de 

kızındır. Kendisiyle biraz meşgul oluver.’ derdi. Zavallı babacığım, bu sözü 

ile beni ne büyük bir tehlikeye attığını bilmezdi. Annem için çocuğu ile 

meşgul olmak ona dayak atmaktan başka bir mâna ifade etmezdi. Bu 

cehennem hayatına, böylece, tâ on altı yaşıma kadar tahammül ettim. Sonra 

artık evden büsbütün kaçtım.”(s. 203) 
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Kaçtıktan sonra, kendisine iyi davranan bir mücellitin yanına sığınır. Adam 

onu büyük bir sevinçle yanına alır. Ciltçi dükkânında ona kalacak yer verir, yatağını 

hayırlar, yiyecek de bırakır. Bu yoğun şefkat karşısında kız çok şaşırmaktadır. 

Adam sabahları geldiğinde, hâlâ yatakta olan kıza kızmaz, kızın yorganım 

altına elini sokar ve kızı okşayarak uyandırır. Kız da bu okşamalardan hoşnuttur ve 

bir gün kız, kendini tutamayarak, mücellite teslim olur. 

Kız, sigara ve içki eşliğinde, henüz on beş yaşında iken bir erkekle ilk 

temasını doktora anlatmıştır. 

Kız, adama bütün bir yıl bağlı kalmıştır; ama Satyre’e benzettiği adam 

okşamalarını bırakmış, yavaş yavaş onu annesi gibi hırpalamağa başlamıştır. 

Dövmese de, kız onun değişen davranışlarına mazur kalmayı dövülmekten beter 

bulur. 

Nihayet kız ve doktor, birbirlerinin adlarını öğrenmeyi akıl ederler. Kız 

kendisine bazı Lisette, bazı da Mimette dediklerini belirtir. Asıl adını söyleyecekken 

biraz düşünür, tereddüt eder ve Germaine olduğunu söyler. Ama bunu söylemenin, 

bir daha görüşemeyecekleri için önemli olmadığını düşünmektedir. 

Doktor “compliment” (s. 205) olsun diye ilk karşılaşmalarını hatırlatır. 

Germaine bu dikkat ve ilgiden hoşlanmamıştır. 

Germaine, kendisine sarılan doktora, birlikte olmak istiyorsa, bütün hayatını 

anlatması gerektiğini, tanımadığı bir adamla “amour” (s. 206) yapamayacağını, 

yapsa da baştan savma olacağını, oysa ona karşı birdenbire bir sempati duyduğunu 

söyler.(s. 206) 

Doktor da kendisini, ailesini Paris’teki durumunu aktarır ve sonunda birlikte 

olurlar. Doktor uyandığında Germaine’i bulamaz ve çok şaşırır. Annesinin sünnetlik 

hediyesi zarif, kapaklı altın saatini ve para çantasını göremez. Germaine çalmış 

olacaktır. 

Germaine giderken hesabı ödemiştir. Doktor Hikmet otekiye durumu anlatır. 

Germaine’in hüviyetini öğrenmek ister. Otelci bilmemektedir. 

Doktor, şikâyet için komiserin kapısına kadar gitse de mahçup olmamak için 

şikâyetten vazgeçmiştir. 
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Doktor Hikmet, temizlenmek için hamama gider. Orada Germaine’in, diğer 

bütün hemşehrileri gibi, temizlik hissinden mahrum olduğunu düşünür. Teni fena 

kokmasa da kötü bir hastalık taşıyor olabilir. Zira arkadaşı Ragıp Bey, beş altı ay 

önce Germaine’i ilk gördüklerinde, onun bir fahişe olduğunu belirtmiştir. 

Hastalıkların başgösterme süresini atlatınca, Doktor Hikmet yaşama 

sevinciyle dolar.Bu alışılmamış neşeyi fark eden Ragıp Bey, sebebin aşk olup 

olmadığını sorunca, doktor macerasını anlatır. 

Germaine, ne çocukluğunda, ne de gençliğinde gün görmüştür. Aile 

şefkatinden yoksun büyümüştür. Annesinin baskılarına dayanamayarak kaçmış, 

sığındığı insana genç kızlığını vermiştir. Ondan sonra da fahişe konumuna düşerek, 

hırsızlığa da başlamıştır. Doktor Hikmet de onun bir avıdır. 

Pakize Hanımefendi 

Đstanbul’un kibar ve devlet düşkünü bir ailesine mensuptur. Ruşenî Beyin eşi, 

Doktor Hikmet’in annesidir. 

Uzun kirpikleri, sarı elâ gözleri vardır. Saçlarını sımsıkı tarayıp örer ve başına 

etrafı oyalı ince bir yemeni bağlar. Teninde devamlı beyaz sabun kokusu ve 

kullandığı eşyada doğal lavanta çiçeği aroması vardır. Doktorun da annesinde en 

sevdiği şeyler, bu kokulardır. 

Çok iyi bir ev hanımı; temiz, titiz, düzenli, kibar, narin, faziletli bir kadındır. 

Oğluna karşı şefkati, sevgisi aşırıdır. Oğlu Đstanbul dışında, Đzmir’deyken de 

onun hizmetine koşmuştur. 

Doktor Hikmet, Paris’e gittiğinde ailesiyle mektuplaşarak hasretini giderir. 

Mektuplar gecikse, her iki taraf da endişelenir. Ailesi, meslek ve ilim alanında 

oğullarının yetişecek olmasından dolayı mutludurlar. Lâkin annesi, doktorun bakımı 

konusunda endişelidir. Oğlunun pek de yerinde olmayan sağlığının büsbütün 

bozulmasından korkmaktadır. Eskisi gibi ilgilenme durumunun olmamasına 

hayıflanmaktadır. 

Oğlu yirmi yedi yaşına girmiş olsa da, onu daima şefkate ve yardıma muhtaç 

bir çocuk olarak görmektedir. Bu, her annede vardır. 
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Doktor Hikmet de ailesine, özellikle annesine çok düşkündür. Öyle bir başka 

annelerin ilgisini kabullenemez. Nitekim Paris’teyken, sevdiği kız olan Arlette’in 

annesi Madame Lavalière’in gösterdiği samimîyeti, doğrudan doğruya kendi 

annesinin hakkına bir tecavüz olarak değerlendirir ve çok incinir. Đki anne arasında 

karşılaştırma yapar. Bu karşılaştırmadan Pakiye Hanımefendiyle ilgili pek çok şey 

öğreniriz: 

“Kendi anası ve bu kadın!... Hey Yarabbim, aradaki fark ne 

müthişti!.. Kendi anası ne kadar nazlı, tatlı ve yumuşak idiyse, bu kadın o 

kadar sert ve carizdi. Kendi anasında tevazula vekar ne kadar birbirine 

karışmış iki esas fazilet ise, bunda küstahlık ve bayağılık o kadar göze çarpan 

bir hususiyetti. Ve ‘Jeanot, git, bak, mutfakta musluğu açık bırakmış 

olmıyayım!’Bu öyle bir cümle idi ki, anasının ağzından, hiçbir zaman, ne 

aynının, ne de benzerinin çıkmasına imkân verebilirdi. Bu yalnız Ruşenî 

Beyin haremi Pakize hanımefendi ömründe bir defa mutfağa ayağını 

basmamış veya mutfağın musluğuna elini uzatmamış bir kibar kadın olmak 

itibariyle değil, olsa olsa bir yabancı misafir önünde böyle bir söz söylemek 

kabalığından çekineceği için imkânsızdı. Yoksa, Doktor Hikmet, ev kadını 

denince gözünün önüne, hâlâ, kendi anasından başka kimseyi getiremiyordu. 

(s. 251) Fakat, bu sessiz ve nazlı kadın evin işleriyle ne vakit meşgul olur, ne 

vakit her şeyi yoluna koyar hizmetçileri nasıl sevk ve idare eder, koca 

konağın içinde, bundan kimsenin haberi olmazdı. Sanki bir ruh gibi konağın 

her köşesinde, daima varlığı sezilir ve her yapılan işte onun izi görülürdü.” 

(s. 252) 

Doktor Hikmet, hem küçüklüğünde, hem büyüdüğü zaman annesinin hep 

temiz, titiz, düzenli, derli toplu oluşuna şahit olmuştur. Annesi uysaldır, naziktir, 

sabırlıdır. Bu hâller, onda hiçbir şart altında değişmez. 

Maddî durumları bozulunca, annesi, doktor için sakladığı mücevherlerini 

satmak zorunda kalmıştır. 

Pakize Hanımefendinin parasız ve aşksız kalan, her zaman ilgiyle; itinayla 

baktığı verem hastası oğlu, son günlerinde Arlette’i sayıklamıştır. Lâkin son 

nefesinde “Anneceğim, anneciğim…” (s. 342) diyerek ölmüştür. 
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DEKORAT ĐF KONUMDAK Đ KADINLAR 

Duchesse D’urat 

Yüksek sosyete âleminin vazgeçilmez, zengin duludur. 

“Duchesse d’Urat kendi şahsı ve kendi geneologisi bakımından 

kusursuz bir Fransız asılzadesi idi. Babasının elçiliği devrinde iki yıl 

Đstanbul’da bulunmuş ve ilk kocasının generalliği esnasında birkaç defa 

Tunus’a gidip gelmiş olmak bu kadında birçok ekzotik zevkler uyandırmış 

bulunmaktadır. Duchesse d’Urat, o zaman bu zamandır, şarka, şarklılara ve 

şarka mahsus her şeye karşı büyülü bir cazibeye tutulmuş gibidir.” (s. 178) 

Auteuil’deki kâşanesinde yaşamaktadır. Her on beş günde bir, yaz mevsimleri 

hariç, saat dörtle yedi arası misafir kabul eder. Oturduğu semt uzak ve sapa olsa da 

her seferinde, elli altmış hususî araba ve bir o kadar kiralık fayton evinin bahçe 

kapısı önünde bekler. 

Evinin ve davetlerinin özellikleri şu satırlarla aktarılır: 

“Gerçek ve halis olmamakla beraber-gene, ne de olsa- rönesans 

üslübiyle bina edilmiş beyaz evi, güvez kadifeden, yol halılariyle döşeli 

mermer merdivenlerinden tutun da en saf, en hakikî Louis XV salonlarına 

kadar bir takım ekzotik nebatlar, asiyaî seccadeler, şarkkâri cici bicilerle 

bulaşık ve yüklüdür. Bunlar arasında, kendi üzerinde bile taşımaktan 

hoşlandığı şeyler vardır. Duchesse d’Urat mavi katı bocuklarından yapılmış 

bir gerdanlığı sık sık boynuna taktığı gibi kabzası hurda zümrüt ve incilerle 

süslü bir küçük hançeri (s. 178) coupepapiper olarak önünde duran yuvarlak 

masanın üstünden hiç eksik etmezdi. Bir kehribar tesbihi de arada bir, bilezik 

makamında koluna doladığı veya gerdanlık yerine boğazına geçirdiği olurdu. 

Đşte, bunun gibi, resmi kabullerinde de muhtelif cins ve mezhepten birtakım 

misafirler bulundurmaktan kendini alamazdı. Daha doğrusu, salonlarına, en 

ziyade bu çeşit insanların huzurlariyle bir hususî cazibe verdiğini 

zannederdi.”(s. 179) 

Çeşitli milletteki insanlar, kendisinin önünden eğilerek geçerlerken, Duchesse 

kendini bir imparatoriçe gibi hisseder. Yalnız bazı imtiyazlı ve itibarlı misafirlere 

elini uzatmak lütfunu bahşeder. 
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Bu davetlerden birine Doktor Hikmet de arkadaşı Ragıp Beyin zoruyla 

katılmış; çok sıkılmış, rahatsız olmuştur. 

Comtesse 

Doktor Hikmet’e, Duchesse d’Urat’ın davetinde, özel bir ilgi gösteren, elli 

beşlik bir kadındır. 

“Bu kadın âdeta bir operet primadonnası gibi giyinmişti ve yüzü kat 

kat pudralarla bir clown suratı kadar bembeyazdı. Hattâ, bu beyazlık, açık 

fes rengi hareli (s. 181) ipekten rubasının yakasına ve omuzlarına kadar 

yayılmıştı. Birçok yüzüklerle yüklü elini Doktor Hikmet’e uzatmasiyle beraber 

bir güvercin gibi ardı arası kesilmeyen lâkırdılarla ötmeğe başlaması bir 

oldu.” (s. 182) 

Doktor Hikmet’e, doktorluğu, Türkiye’deki tıp eğitimi, Türk erkeklerinin dört 

kadınla evlenebilme durumları üzerine sorular sorar. Doktora davetteki kişelr 

hakkında bilgiler verir. 

Doktorla görüşmeyi sürdürmek isteyen bir kadındır. 

Şişman Kadın 

Duchesse d’Urat’ın davetine katılmıştır. XVl. Louis’ye benzer. Büyük 

burunlu ve şişmandır. 

Đhtiyar Kadın  

Doktor Hikmet’in, Duchesse d’Urat’ın davetinde Ragıp Beye yetişmek için 

ilerlerken çarptığı, doktoru uzun uzun süzen, ihtiyar bir kadındır. 

Madam 

Doktor Hikmet’in Duchesse d’Urat’ın davetinde Ragıp Beye yetişebilmek 

için ilerlerken dirseğine dürttüğü kadındır. 

Ragıp Beyin Tanıdığı Kadınlar  

Ragıp Beyin oldukça yılışık ve lâubali davranışlarından rahatsızlık 

duymayan; aksine bu davranışlarını şefkat ve nezaketle karşılayan kadınlardır. 

Doktor Hikmet, kadınların gösterdiği şefkat ve nezakette zavallı bir meczuba 

karşı duyulan merhametten veya safderun bir köylünün kaba saba hareketlerine karşı 

gösterilen alaycı sempatiden bir şeyler mevcut olduğunu sezmiştir. 
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Davetteki Genç Ve Güzel Kadınlar 

Doktor Hikmet’in gözlemleriyle tanıtılırlar: 

“Hiç şüphesiz bu solon halkının içinde birkaç tane genç ve güzel 

kadın vardı. Fakat, bunlar da, Doktor Hikmet’e o kadar tuhaf giyinmiş 

görünüyorlar ve tavır ve hareketlerinde o kadar yapmacık, o kadar mekanik 

idiler ki, genç adam, bunların etten ve kemikten canlı birtakım mahlûklar 

olabileceğine bir türlü ihtimal veremiyor ve hepsini, bir sahne üstünde gözle 

görülmez tellerle oynatılan çok sanatkârane yapılmış kuklalar gibi 

seyrediyordu. Hele bunların-erkekler de dahil olmak üzere-kendi aralarında 

öyle (s. 182) bir konuşma ve gülüşme tarzları vardı ki, tıpkı fonoğraf 

kovanlarından çıkan sesleri andırıyordu. Kahkahalar zoraki, tebessümler, 

iğretiydi ve sözler hep birbirine benziyordu.” (s. 183) 

Bu kadınların konuşmalarında birbirlerinin güzellikleri, zarafetleri ile moda 

ve dedikodular vardır. 

Gençlik Taslayan Kadınlar 

Geçkin, fakat hâlâ gençlik taşlayan erkeklerle kadınların donmuş 

tebessümlerinden bahsedilir. 

Duchesse D’urat’ın Davetindeki Kadınlar 

Doktor Hikmet’in bakış açısıyla yansıtılırlar. Doktor Hikmet, onları acayip 

bulur. Onların her birinin cendere içinde sıkışmış gibi dolaştıklarını, hissiz, bir robot 

gibi olduklarını düşünür.(s.185) 

Madame Margueritte 

Lokantası ve yaptığı ciğer tavasıyla romanda yer alır. Doktor Hikmet ve 

Arlette, Arlette’in önerisiyle, Madame Margueritte’in lokantasına gitmişlerdir. 

Arlette, onun kendi eliyle yaptığı ciğer tavasını çok beğenmektedir. 

Lokanta hakkında şu bilgiler verilir: 

“‘Madame Margueritte’ lokantası Lepic sokağının üst yanındaki 

küçük meydanlıkta ‘Rue Caulainciurt’u köşeliyen taraçamsı bir toprak 

çıkıntısının üzerinde, küçük banliyö istasyonlarındaki büfeleri andıran yarı 

rüstaî bir yerdi.”(s. 259) 
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Ayrıca derme çatma bir tahta kapısı, yarı avlumsu, yarı bahçemsi bir taşlığı 

olduğundan, yazın sarmaşıklar açıp, asmalar yapraklanınca yemeklerin taşlıkta 

yendiğinden de bahsedilir.(s. 259) 

Taşlıktan üç dört basamak merdiven çıkılıp, mutfak kokusunun sindiği hole 

girilmektedir. Sonra iç içe iki odanın ortasında kolları sıvalı, güler yüzlü bir kadının 

misafirleri samimîyetle karşıladığı vurgulanır. Bu kadın Madame Margueritte’tir. (s. 

260) 

Lokantayla ilgili son olarak şunlar aktarılmıştır: 

“Buranın her noktası, zaten, bir hoş ve sevimli köşedir. Yeşil karolu 

pamuk bezinden masa örtüleri, her masanın üzerindeki kâğıt abajurlu 

küçücük el lâmbaları ve maun boyalı tahta sandalyeleriyle, bu sade aşçı 

dükkânı insana Paris’ten yüzlerce kilometre mesafe uzakta ücra bir köy 

evinin gönül ferahlatıcı rahatlığını veriyordu.” (s. 260) 

Lokantasıyla ilgili verilen bilgiler, bize Madame Margueritte’in insanların 

rahat ve huzuruna önem veren, sadelikle samimîyeti birleştirici özelliğini yansıtır. 

Madame, müşterilerine konyak ve soğan kokulu ciğer tavasını hazırlar ve 

sunar. 

Gilberte 

Doktor Hikmet’in, Paris’te gittiği resim satılan bir dükkândan aldığı portrenin 

modelidir. Portreyi Jean Ausière çizmiştir. 

Portre hakkında şu bilgiler verilmiştir: 

“Bir ak güvercin kanadına benzeyen şu beyzi beyazlığa bütün 

mânasiyle bir çehre bile denilemezdi. Zira bunun üstünde, dudakları, 

gözevlerini, kaşları ve burnu gösteren çizgiler o kadar seyyal, o kadar 

belirsizdi ki, bunlardan bir insan yüzünün sentezini çıkarmak, Doktor 

Hikmet’e, hemen hemen imkânsız gibi gelmişti. Lâkin, işte, bu çerçevenin 

içinden hasta veya gamlı bir ruhun, dışarıya doğru, bir mahzun keman iniltisi 

halinde akışı vardı. Doktor Hikmet, gittikçe artan bir alâkayla baktı. Bu yüz, 

yalnız derin bir melâlin değil, müstesna bir güzelliğin de ifadesini taşıyordu. 

Bu güzellik, hattâ bir kadın güzelliği, bir cinsî güzellik, aşkla ölümü, aşkla 
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cinayeti, aşkla büyüyü kendinde birbirine karıştırmış ısrarlı bir güzellikti.” 

(s. 155) 

Bir hayalet, bir gölge gibidir. 

Ausière’e modellik yapan Gilberte, gerçekte ev sahibi tarafından evden atılan 

Ausière’e odasını açan, yiyeceğini veren bir insandır. 

Gilberte, bir şapkacının yanında iş bulmuştur. Biraz para biriktirince, 

Ausière’e lâzım olan malzemeleri alıp, yeniden çalışabilmesini sağlayacaktır. Oysa 

Ausière’e göre, Gilberte kazandığı azıcık parayı artırıp bir şey yapamaz. Bunu 

yapabileceğini düşündüğü için de çok ahmak bir kızdır. 

Ausière yine Gilberte’in modelliğinden para kazanmayı düşünmektedir. 

Giberte’in model olacağı bir nü yapmayı ve bunu Doktor Hikmet’e satmayı plânlar. 

Bunu Doktor Hikmet’e aktarır. Zira, Doktor Hikmet’in portresinden etkilendiğini 

anlamıştır. Hem Ausière’e göre Gilberte’in çok enteresan bir vücudu vardır. 

Ausière’in Resimlerindeki Kadınlar  

Ausière’e resimlerinde modellik yaparlar. Ausière bazı tablolarında 

kadınların ten rengi olarak laciverti kullanmıştır. Başka renkler de kullanır. 

Nataçka Podonaşkiya 

Igor Igoreef in sevgilisidir. 

Beyaz, nazik, bakımlı elleri vardır. 

Nataçka Podonaşkiya, ütopist denilen sentimental ihtilâlcilerdendir ve 

Nihilisttir. Doktor Hikmet, ihtilâlin güzelliği hususunda Nataçka Podonaşkiya ile 

mutabıktır. 

Café Soufflet’in Taraçasındaki Đhtiyar Kadın  

Doktor Hikmet’in gözlemleriyle tanıtılır. Doktor Hikmet de Café Soufflet’in 

taraçasında oturmaktadır. Kadın, elli beşlik bir kadındır. Yanında yirmi yaşında bir 

genç vardır. Bu gençle yakınlık dereceleri anlaşılamasa da kadın, gence âşıkane 

davranışlar sergilemektedir. Ayrıca kadın kılık kıyafeti itibarıyla bir anadan çok bir 

fahişeye benzetilir: 

“Saçları kızıl bir renge boyanmış ve yüzü kalın bir pudra tabakasile 

âdeta kireçten bir maske halini almıştı. Gözleri mübâlağalı bir tarzda sürmeli 
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idi. Hattâ dudağının kenarındaki buruşuklardan birinin arasına bir de yapma 

bir ben kondurmuştu. Kulaklarına ağır, uzun pırlanta küpeler takmış ve kalın 

parmaklarının her bir boğumuna ayrı bir taştan, ayrı bir büyüklükte yüzükler 

geçirmişti.” (s. 76) 

Yanındaki genç, kadının yüzükleriyle çok ilgilidir. Kadının âşıkane 

tavırlarına, öpüşleriyle karşılık vermektedir. Doktor Hikmet ise bu sahnenin 

seyircisidir. 

Café Soufflet’in Taraçasındaki Evli Kadın 

Aynı taraçada olan Doktor Hikmet’in bakış açısıyla tanıtılır. Kadın ve kocası 

arasında zaman konusunda bir münakaşa vardır. Kocasının saati geri kalmıştır. Kadın 

kocasının yanlış sayabileceği ihtimalini belirtince, kadın ve eşi arasında münakaşa 

başlar. Sesler yükselir. Doktor Hikmet arkasındaki masada geçen konuşmanın 

dinleyicisidir. 

Café Soufflet’in Taraçasındaki Genç Kadın 

Aynı taraçada olan Doktor Hikmet’in gözlemleriyle tanıtılır. 

Masasında tek başına oturan kadının bir resimli mecmuayı dalgın bir biçimde 

incelediği, okuduğu aktarılır. 

Kahvedeki Kadın 

Doktor Hikmet’in gözlemleriyle tanıtılır. 

Doktor Hikmet, kahveye karşı kaldırımdan bakmaktadır. Onun gözlemlerine 

göre, kadın yanındaki erkekle oturduğu yerden, dalgın dalgın sokağı seyretmektedir. 

Jean Lavalière’in Annesi 

Jean Lavalière, Doktor Hikmet’e kendisini tanıtırken adı geçer. 

Semiramis 

Benzetme unsuru olarak adı geçmiştir. Doktor Hikmet, Tour Eiffel’den, 

Paris’i seyrederken, şehir Semiramis’in asma bahçelerine benzetilir. 

Prenses X 

Mısırlıdır. Evi Etoile’dedir. 
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Sağlık  problemleri  vardır. Paris’in  en  meşhur  profesörlerine  görünür. 

Ameliyat olmuştur. 

Genç ve Güzel Kadın 

Doktor Hikmet’in gözünde Paris sıradanlaşmışken, onun gözlemleriyle 

aktarılır: 

“ Đlk zamanlar St. Germaine’in veya Boulevard Raspaille’ın arka 

kaldırımlarından süzülerek, kırıtarak ve etrafına tatlı kokular neşrederek 

yürüdüğünü görüp de, bir Romanesk mülâkata gittiğine hükmettiği genç ve 

güzel bir kadın, şimdi, biliyor ki, köşe başındaki bakkaldan bir kilo patates 

almak için sokağa çıkmıştır.” (s. 135) 

Kız Çocuğu 

Beş yaşındaki bir kız çocuğu karşılaştırma unsuru olarak kullanılır. 

Montmartre Kahvesindeki Kız  

Doktorun bakıştığı ve diğer kadınlarla aynı derecede arzu ettiği kızdır. 

Mağaza Satıcısı 

Doktorun diğer kadınlarla aynı derecede arzu ettiği kadındır. 

Salondaki Madam 

Doktorun diğer kadınlarla aynı derecede arzu ettiği kadınlardandır. 

Kaldırımdaki Kız  

Doktorun diğer kadınlarla aynı derecede arzu ettiği kızlardandır. 

Doktor Hikmet’in Hayalindeki Sevgili  

Doktor Hikmet, Paris’teki bir aylık ikâmeti esnasında herhangi bir genç 

kadınla münasebette bulunamamıştır. Oysa, onun hayali şu şekildedir: 

“Halbuki, onun eskiden beri Paris’e dair kurduğu cennet (s. 103) rüyalarının 

ortasında her şeyden evvel taze ve sihirli bir aşk çiçeğinin başdöndürücü kokuları ve 

renkleri vardı. Đnsan zekâsının, insan ruhunun en ince, en feyizli tecellilerine sahne 

olan bu topraklardan Fransız medeniyetinin bütün özünü eme eme yetişmiş olan bu 

çiçekte, Doktor Hikmet yıllardan beri isimlerini ve yüzlerini ezber ettiği muhtelif 

mizacta, muhtelif yaşta, muhtelif renk ve şekilde yüzlerce roman ve tarih 
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maşukasının bir hulâsasını bulacaktı. Bu eklektik zevk ve arzu kimyasına göre, onun, 

dimağında bir ‘Renée Maupréne’ nin solgun ve keskin çehresi, bir ‘Nana Caupeau’ 

nun tombul ve behimi güzelliğine karışıyor ve bir Madame Bovary’nin arsenikli 

dudaklarından Thérése de Sauve’un şuh ve işvebaz tebessümünü silmek mümkün 

olmuyordu.” ( s. 104) 

Renée Maupréne 

Doktor Hikmet’in, hayalindeki sevgilide ondan bir şeylerin olmasını istediği 

kadındır. Doktor Hikmet’in onun “solgun ve keskin çehresi” ne (s. 104) hayran 

olduğu belirtilir. 

Nana Caupeau 

Doktor Hikmet’in, hayalindeki sevgilide ondan bir şeylerin olmasını istediği 

kadındır. Doktor Hikmet onun “tombul ve behimi güzelliğine ” (s.104) hayrandır. 

Madame Bovary 

Doktor Hikmet’in, hayalindeki sevgilide ondan bir şeylerin olmasını istediği 

kadındır. Doktor Hikmet onun “arnsenikli dudaklarından” (s. 104) çok etkilenmiştir. 

Thérése De Sauve 

Doktor Hikmet’in, hayalindeki sevgilide ondan bir şeylerin olmasını istediği 

kadındır. Doktor Hikmet onun “ şuh ve işvebaz tebessümü” (s. 104) ile doludur. 



252 

Doktor Hikmet’in Hayalindeki Kadın  

Doktorun ihtiyaç duyduğu kadındır. Bir kız kardeş, bir ana, bir sevgili, kim 

olduğu önemli değildir. Önemli olan candan olmasıdır. Doktor onunla içinden 

geldiği gibi konuşacak, dertleşecek, ağlaşacaktır. 

Lokantadaki Kadın  

Doktor Hikmet’in Paris’te gittiği lokantada aynı masayı paylaşmak 

durumunda kaldığı üç kişiden biridir. Doktor, onun güzel olup olmadığını merak 

ettiği için kadına bir kere yandan bakar. Gördükleri şu satırlarla aktarılır: 

“Ucu havada bir küçük burnu, mongolik denilecek kadar çıkıntılı 

elmacık kemikleri ve duru esmer bir teni vardı. Kenarları geniş bir şapkanın 

altından, gür ve kıvırcık olduğu hissedilen koyu kara saçlarının bir kısmı, 

çözülmeğe müheyya (s. 73) gevşek bir topuz halinde narin ensesine doğru 

sarkıyordu. Profilden göründüğü için ne gözlerinin, ne ağzının umumî 

ifadesini, yakalamak mümkündü.” (s. 74) 

Doktor Hikmet’e bakan kız, şuh ve alaycı tavırları, kokusuyla doktoru çok 

etkilemiştir. Doktor masadakilerin konuşmalarından nereye gideceklerini öğrenmiş 

ve onların gidecekleri yere gitmiştir. Doktor Hikmet oteline döndüğünde ise diğer 

kadınlarla aynı derecede arzu ettiği o kadını, sertliğinin arkasındaki narinlikle 

belleğine yerleştirir.  

Trendeki Kadın  

Trende, Doktor Hikmet ve şişman bir adamla aynı kompartımandadırlar. 

Yanında oğlu vardır. Cezayir’de oturmaktadırlar. Kocası hükûmet memurudur. Oğlu 

on yaşını bitirmemiştir. Çok küçük yaşından beri seyahate alışkındır. 

Trendeki Şişman Adamın Karısı 

Trende, Doktor Hikmet’in kompartımanındaki şişman adamın karısı, 

ölmüştür. 

Kadın, bir yıl önce oğlunun kaybettikten sonra iflâh olmamıştır. 

Şişman adam, madalyonunda ihtiyar eşinin ve oğlunun resimlerini 

taşımaktadır. 
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Oteldeki Kadın 

Doktor Hikmet’in kaldığı otelde, onun odasının yanındaki odada sevgilisiyle 

kalmaktadır. 

Doktor, hayallerinde o kadını lokantada gördüğü ve çok etkilendiği kadına 

benzetir. 

Bohçacı Kadın 

Doktor Hikmet’in çocukluğunda, evlerinde gördüğü kumaş satan kadındır. 

“Bu bohçacı kadın, daima o evden bu eve soluk soluğa dolaşır, siyah 

fistanı daima toz toprak içinde, şişman bir Lehli idi. Parlak mavi gözleri 

vardı. Acayip bir Türkçe konuşuyordu (s. 252) ve tırnaklarının ucu, daima 

kirden kapkara idi.” (s. 253) 

Doktor Hikmet kendisini sarıp, öpen, ter kokan bu kadına, Madame 

Lavalière’i benzetir. 

Vapurdaki Kadın  

Doktor Hikmet’le aynı vapurda olan, tombul ve yaşlıca bir kadındır. Bir 

Ermeni mültecinin vapurda başına gelenlere şahit olmuştur. 

Meraklıdır. 

Đngiliz Karısı  

Doktor Hikmet’le aynı vapurdadır. Yaşlıdır. Sıskadır. Leyleğe benzer boynu 

vardır. Dişleri takmadır. Her şeyi ciddiye alan, meraklı bir kadındır. 

Kasadaki Kadın 

Doktor Hikmet’in kaldığı otelde kasa başında oturan kadındır. Şişmandır. 

Nazik ve şirin olmaya çalışır. Doktor Hikmet’e sorduğu bir adresi tarif eder. 

Hürriyet Đlâhesi 

Bir semboldür. Fransız Đhtilali esnasında halka hürriyeti göstermek için, bir 

sokak kadının resmi altına “hürriyet” “hürriyet ilâhesi” (s. 220) yazılmıştır. 

Hürriyet bir güzel kadının, bir aşiftenin sembolüdür. Sonunda hürriyet ilâhesi 

para önünde eğilir. Zengin “Bourgeois”’ nun metresi olmuştur. Burjuva ona “ticaret  
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hürriyeti”, “çalı şma hürriyeti”, “fert hürriyeti”, “mübadele hürriyeti” (s. 221) vs. 

der ve onu başının üstünde taşır, korur, kollar. 

Burjuva varlığını sürdürebilmek için ona muhtaçtır. 

Hizmetçi Kadın 

Doktor Hikmet’in Paris’teki evini temizleyen kadındır. Doktoru “Mösyö” 

yada “Mösyö Đkme” (s. 130) diye çağırır. 

Kapıcı Kadın 

Doktor Hikmet’in Paris’teki evinin kapıcısı olan kadın, evlidir. Doktora 

“Mösyö” ya da “Mösyö Đkme” (s. 130) der. 

Doktorun banyo alışkanlığından hoşnut değildir. Onun bir hastalığı olduğu 

için sık yıkandığını düşünür. 

Gündelikçi Kadın  

Doktor Hikmet’in Madame Lavalière’in önerisi üzerine gündelikçi olarak 

aldığı kadındır. Aynı zamanda Madame Lavalière için de çalışır. 

Doktor ondan aşçılık ister. 

Đzmir’deki Hizmetçiler  

Doktor Hikmet’in Đzmir’deki ailesinin hizmetçileridir. Hizmetçileri doktorun 

annesi Pakize Hanım sevk ve idare eder. 

Doktor Hikmet’in çocukluğunda üç hizmetçi vardır. 

Aşkınaz Kalfa 

Doktor Hikmet’in dadısıdır. Doktor için bir ikinci anadır. Küçüklüğünde 

doktorla ilgilenirken, onun eğlendirir de. 

Oberjdeki Hizmetçi  

Handa çalışmaktadır. 

Kızıldır. Tombul ve etoburdur. 

Doktor Hikmet için hazırlanan yiyeceklerden gizlice tatması oburluğunun 

göstergesidir. 

Oberjistin Karısı  

Hancının karısıdır. 
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Para istif etmekten başka bir şey bilmez. Tamahkârdır. 

Colette 

Dr. Pienot’un yanında çalışmaktadır. 

Kırk beşlik, tombul, mavi gözlü, tatlı yüzlü bir kadındır. 

Dr. Pienot, muayene edeceği meslektaşı Doktor Hikmet’e, Colette’in meslekî 

yönünü şu satırlarla aktarır: 

“Bizim Colette mükemmel bir hastabakıcıdır. On beş yıldır benim 

yanımda çalışır. Onu yalnız eve işleriyle meşgul sanmayın ha! Hem 

lâboratuvar işlerinden anlar hem de ben evde bulunmadığın zamanlar, 

hastalarıma, bazı âcil vaziyetlerde fennî tavsiyelerde bulunmasını bilir.”(s. 

335) 

Colette, çok zayıf düşen Doktor Hikmet’in bakımıyla ilgilenir. 

Madama Rolland 

Romanda, yüz on bir yıl önce söylediği bir sözle yer alır. Sözü şudur: “Ey 

hürriyet; senin namına ne cinayetler işleniyor!” (s. 219) 

Héloise 

JJ. Rousseau’nun, Nouvelle Héloise kitabındaki asrın hakikatlerini inkâr edip, 

manastıra çekilen Abellard’ın arkasından ona yetişebilmek için saçlarını kestiren 

tiptir. 

Romanımızda adı geçer. 

Joséphine 

Jean Lavalière’in, 1886’da Napoleon’la Joséphine’in aşklarına dair yazıp 

neşrettiği, üç perdelik manzum bir piyesteki tiptir. 

Romanımızda adı geçer. 

Sarah Bernhardt 

Jean Lavalière’e göre Aiglon’un mısralarını okuyarak, mısraların ünlenmesi 

sağlayan kişidir. 
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Primadonna 

Benzetme unsurudur. Duchasse d’Urat’ın davetindeki comtesse, giyinişi 

açısından bir operet primadonnasına benzetilir. 

Atenea 

“Tanrı hatun Atenea, her cihetten Atina şehrinin patronudur. Çünkü, 

bunun vücudiyle, o beldenin mimarisi, usulce birbirine uygundur.”(s. 246) 

Arlette, onunla karşılaştırılır. Atena Atina’yla uygunken, Arlette Paris’le 

zıddır. 

Napolili Kadın  

“Bir Napolili kadın, renkleri, kıyafetiyle bütün Napoli demektir.” (s. 246) 

Arlette, onunla karşılaştırılır. Napolili kadın Napoli’yle uygunken, Arlette 

Paris’le zıddır. 

Asistante Kız 

Dr. Foissard’ın asistanıdır. 

Asistante Kızlar 

Dr. Foissard’ın çalıştığı hastahanededirler. Doktor Hikmet onları bembeyaz 

güvercinlere benzetir. Çıtkırıldımdırlar. 

Talebe Grubundaki Kadınlar  

Dr.  Foissard’ın   çalıştığı  hastahanedeki  irili   ufaklı  talebe   grubundaki 

kadınlardır. 

Tablodaki Kadın  

Doktor Hikmet’in Paris’te gittiği resim satılan dükkândaki, çıplak kadın 

vücudunun resmedildiği tablonun modelidir. 

Vapurdaki Kadınlar  

Doktor Hikmet’in de içinde bulunduğu vapurdadırlar. Bazısı çığlık atar, 

bazısı güverteye çıkar; birisi kahkaha atar, birisi piyano çalar. 

Mahalle Karıları  

Dedikodu yaparlar. 
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Sokak Kadınları 

Doktor Hikmet morali bozukken, bir kadının sevgisine ihtiyaç duyduğu bir 

anda, kaldırım kadınlarına rastlamıştır. Kadınlar tatlı, taze ve güzeldirler. Ancak 

Doktor Hikmet, onları yılışık, bayağı ve itici bulur. Hem Paris gibi bir aşk 

memleketinde, para karşılığı bir kadınla beraber olmayı ayıp sayar. 

Pis olduklarından hastalıklıdırlar. 

Duygulu Kadınlar  

Doktor Hikmet, limandaki vapurların bacalarından çıkan sesi; güzel, ince ve 

duygulu kadınların aşk ve sevda şarkılarının sesine benzetir. Bu ses ona şunları 

söylemektedir: 

“Bütün okuduğun kitaplarda, mecmualarda vasıflarını ezberleyip (s. 

23) de gözlerinle görmediğin, ellerinle dokunmadığın, burnunla güzel 

kokularını alamadığın sihirli iklimlerin anahtarı hep bendedir. Zindanların 

kapısını açan soluk benim. Örf ve âdet esinlerini paslanmış zincirlerinden 

ben kurtarırım. Hep bir örnek günlerin mûsâbı olan hastalara türlü 

mavceralarla şifa vermesini ben bilirim. Geniş ve aydın hürriyet yoluna ben 

iletirim. Gel gidelim. Gel gidelim.”(s. 24) 

Dr. Hikmet, bu davetle harekete geçmeye hazır değildir.  

Kramer’deki Kadınlar  

Kramer’deki kadınlar beyazlar giyinmişlerdir. Konuşurlar, şakalaşırlar, 

gülüşürler. 

Caddelerdeki Kadınlar 

Kahvelerin önünden, başka yönlere doğru dağılıp gittikleri belirtilir.  

Đhtiyar Kadınlar  

Benzetme unsuru olarak adları geçer. Doktor Hikmet, Paris’e gelişini, ihtiyar 

kadınların gördüğü rüyalara benzetir. Đhtiyar kadınlar, rüyalarında nasıl olduğunu 

anlayamadan bir yerlerde olurlar. Doktor Hikmet’in Paris’e gelişi de birdenbire 

olmuştur. 

Sarhoş Fahişeler 

Montmartre’deki sarhoş fahişelerin tebessümlerine yer verilir. 
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Mısır Prensesleri 

Romanda Ragıp Beyle olan münasebetlerinden dolayı yer alırlar. Mısır 

prenseslerinin, Paris’ten gelecek siparişlerini Ragıp Beye ısmarlamalarına değinilir.  

Dadılar 

Laxsmborg bahçesinde, çocukları gözlerler ve akşam olunca çocuklarla 

beraber giderler. 

Anneler 

Luxembourg bahçesinde çocuklarını gözlerler ve akşam olunca çocuklarıyla 

beraber oradan ayrılırlar. 

Luxembourg Bahçesindeki Kızlar 

Doktor Hikmet de bahçededir. 

Kızlar tek başlarına kanepelere oturmuşlardır. Birini bekler gibi sağa sola 

endişeyle bakmaktadır. 

Doktor Hikmet’in dikkati birine yönelmiştir. Kız, genç bir talebedir. Doktor 

Hikmet’in arzuladığı bu genç kız da doktoru hayret ve dikkatle incelemiştir. 

Genç Kızlar 

Doktor Hikmet’in hayal âleminde, evlerdeki genç kızlar, “ şehvetle kızarmış 

yüzlerini beyaz bekâret örtüleri altında saklayarak” (s. 127) sevdalıların 

beklemektedirler. 

Fahişe Kızlar 

Jean Lavalière’in oğlu Albert’a göre, etlerini satmak için müşteri arayan 

kızlar vardır. Bulamadan, evlerine sabaha karşı dönen kızların utançlarından 

annelerinin yüzüne bakamadıkları vurgulanır. 

Fahişe Kızların Anneleri 

Kızlarının, onların yüzüne utançlarından bakamadıkları belirtilir. 

Kız Çocukları  

Romanda, onlara benzetme unsuru olarak yer verilmiştir. 

Resim yapmakla meşgul olan Ausière, saçları bukleli, sinirli hâlleri olan kız 

çocuklarına benzetilir. 
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Ekonomik Özgürlüğü Olmayan Kızlar 

Orta hâlli bir Fransız ailesinde, yirmisine basmış ve ekonomik özgürlüğünü 

kazanamamış, ailesine yük olan kız ya da erkek çocuklarının varlığına değinilir.  

Kahvedeki Kadınlar  

Mantmartre’de Doktor Hikmet ve Albert’ın da bulunduğu, randevu yerini 

andıran bir kahvede, giyinişlerinden, tavır ve hareketlerinden hafifmeşref oldukları 

anlaşılan kadınların varlığına değinilir.  

Kahvedeki Aile Kızları  

Montmartre’de, Doktor Hikmet ve Albert’ın da bulunduğu, randevu yerini 

andıran bir kahvede, baştan çıkmış aile kızlarının bulunduğu belirtilir. 

Đhtiyar Comtesseler 

Albert’a göre, ihtiyar comtesselerin pamuk gibi elleri vardır. Onlar bu ellerle 

serçelere yem verirken, zor durumdaki çocuklara bir dilim ekmek vermeyi 

düşünmemektedirler. Güya yufka yüreklidirler.(s.187,188) 

Montmartreli Kızlar  

Zengin kişilerin peşindedirler. 

Montmartreli Kadınlar  

Montmartre’de soğuğa, rutubete ve sise rağmen, geç saatlerde bile cıvıl 

cıvıldırlar. 

Kadınlar  

Doktor Hikmet’in, hastalık taşımaları ihtimalinden dolayı, onları eskisi gibi 

arzulamadığı vurgulanır. 
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l. Derecedeki Kadınlar 

Sevim 

Cumhuriyetin ilanından sonra, inkılâp konusunda ve millî mücadele ruhunda 

bir yerleşme oluşmuştur. 

Tezli bir roman olan Panorama’daki tez, Türk inkılâbının temellerinin 

gerektiği kadar tehlikeden uzak olmayışıdır. 

Kadın tipleri arasında gerçek anlamda ön plânda olan yoktur. 

Sevim, Banka Đdare Meclisi Reisi Servet Bey ile Naşide Hanımefendinin 

kızıdır. Nedim adında bir erkek kardeşi vardır. Uzun boylu, ince yapılı, sarışın bir 

kızdır. Bacakları uzundur. Teni, güneşin etkisiyle esmerleşmiştir. Parlak, düzgün 

dişleri vardır. Yeşil gözlüdür. 

Fizikî görünüşüyle ilgili şu bilgiler de verilmiştir: 

“Sevim’in yüzüne ayrı ayrı bakılınca, belki onda tam bir güzellik 

bulmak mümkün değildi. Yanakları fazla çıkıntılı ve gözleri çekik çekikti. Đki 

yandan omuzlarına doğru sarkan yumuşak, lepiska saçları gerçi çok canlıydı; 

fakat, pek düz ve dalgasızdı.!”(s, 93) 

Dikkat çeken yeri, vücudu, biçimli bacakları, uzun, ince parmaklı elleridir. 

Toy ve körpedir. 

Fransızca, Đngilizce öğrenmiştir. Piyano eğitimi de almıştır. 

Sporla ilgilidir. Tenis dersleri almaya başlamıştır. 

Büyüklerine karşı tavırlarında rahat ve pervasızdır. 

Hayatını sinemaya göre şekillendirir: 

“Zira genç kız, bu dünyaya yalnız Hollywood’un selüloit şeritleriyle 

bağlıydı. Sevebileceği delikanlılar, benzemek istediği genç kızlar bu şeffaf 

kurdelâlardan beyaz patiska perde üstüne akseden gölgelerdi. Bir dere, bir 

ağaç,bir bahçe, bir deniz kıyısı, bir mehtaplı gece eğer bu perdenin dışında 

ise, ona hiçbir şey söylemiyor, hiçbir duygu, hiçbir heyecan vermiyordu. 

Sevim, sinemada görmediği ve sinemadan öğrenmediği hiçbir harekette 

bulunmak, hiçbir iş yapmak istemezdi. Bugün tenis dersi almaya başlamışsa, 

bunun başlıca sebebi, ekran üstünde pek hoşuna giden birkaç film yıldızının 
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bu top oyunlarındaki zarafetlerine hayran kalmış olmasıydı. Yine böyle bir 

sebeple ata binmek emelindeydi. Fakat henüz kendisine ustalık ve yoldaşlık 

edecek bir kavalye bulamamıştı.” (s. 30) 

Babasının arkadaşlarından mühendis Ragıp Bey, ona ilgi duymaktadır. 

Yüzmeye meraklı olan Sevim, bir akşam denizde fazla kalmıştır. Eve 

dönmesi gereklidir. Lâkin arkadaşının ısrarı üzerine eve, hemen dönmez. Eve telefon 

edilip, taksi de ayarlanınca, yarım saat kalmaya karar verir. Kalmaktan hoşnut olur. 

Sevim, oturdukları masada bulunan, arkadaşının eniştesi tarafından 

incelenmekte olduğunu hissetmiştir. Adam, yüzünden çok vücudu, bacaklarına, 

ellerine hayran kalır. Şuh bir yapıya sahip olan Sevim başka zaman hoşlanabileceği 

bu tarz bir dikkatten, o akşam pek hoşlanmaz. 

Nihayetinde arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrılır. 

Bindiği taksinin şoförü, arabayı çok hızlı kullanmaktadır. Çok rahatsız olan 

Sevim, onu uyarır. Sanki ayarladığı şoför bu değildir.  

Şoförün uyarılarına kulak vermemesi, geçtiği yerleri de seçememesi üzerine 

korkan Sevim, şoföre durmasını, kendisini bırakmasını söyler. Tepinir, çırpınır, 

ağlar. Adamın kafasına yumruklarını geçirir. Etkili olamayınca, durmazsa kendisini 

arabadan atacağını belirtir. 

Bundan sonra, Sevim’in hayatını karartacak, onu manevî yıkıma uğratacak 

olan olay gerçekleşir: 

“Ve otomobil müthiş bir gıcırtıyla, sanki bir ağaca çarpmış gibi 

birdenbire durdu ve hemen gene aynı süratle sağa dönüp, tarlaların içine 

saptı. Bu sarsıntıyla yuvarlanıp başı bir yere çarpan Sevim, bundan sonra 

artık ne oldu, ne geçti bilmiyordu. Kâbuslarda görülenleri andırır birbirini 

tutmaz, karmakarışık ve karışıklıkları derecesinde korkunç bir şeyler olmuştu. 

Canına kıymak üzere kocaman bir bıçakla üstüne saldıracağını zannettiği 

adam, yavaşça kapıyı açmış, yanına sokulmuş ve onu, bir koluyla belinden, 

öbür koluyla bacaklarından kavrayarak kucağına çekmişti. Sevim, bütün 

gücüyle bu kolların arasından (s. 95 ) kurtulmak için çabalanıyor; fakat bir 

demir çember onun asi vücudunu içinden sıyrılması imkânsız bir mengene 
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gibi sıkıştırdıkça sıkıştırıyordu. Kızcağızın yalnız kafasıyla elleri serbest 

kalmıştı. Bundan istifade ederek herifin suratını, kulaklarını, ensesini 

durmadan tırmalayıp ısırmaya başladı. Bir yandan da avazı çıktığı kadar 

bağırmak istiyor, lâkin sesi çıkmıyordu. Boğazı tıkanmış gibiydi. 

Tırnaklarıyla dişlerinin bir işe yaramadığını hissedince, şoförün gırtlağına 

sarıldı. Beyhude emek… Şoför, bu sefer genç kızı bileklerinden yakalayıp 

büktü, büktü ve onu gövdesinin bütün ağırlığıyla altına aldı.” (s. 96) 

Sevim, bir hendeğin içinde şafak sökmek üzereyken kendine gelmiştir. Üstü 

başı parçalanmış, vücudu yara bere içinde kalmıştır. Elleri kana bulanmış, tırnakları 

diplerine kadar kırılmıştır. Geceyi hatırlayarak, toprağa kapanıp, hıçkıra hıçkıra 

ağlamaya başlar. 

Kayışdağı’ndan şehre su taşıyan arabalar, onun bulunduğu hendeğe 

yaklaşırlar. Sevim kendine çeki düzen vermeye çalışır. Şuursuz gibidir. 

Suculardan biri, Şükrü Paşa köşküne yıllardır su taşıyan bir ihtiyar, Sevim’i 

tanır. Onu evine teslim eder. 

Sevim, psikolojik bir buhrana girmiştir. Evden dışarıya adım atmaz, 

insanlardan kaçar. Özellikle erkeklere tahammülü yoktur. O kadar ki tedavi için 

uğraşan doktorların muayenesine, nabzını dinlemelerine bile izin vermez. 

Ragıp Bey ise, Sevim’i kınayan, iftira etmek isteyenlere karşı, onu savunmak, 

temizliğini ispat etmek için uğraşmakla meşguldür. 

Doktorlar Sevim’in yer değişikli ği, uzun bir seyahatle iyileşebileceğini 

söylemektedirler. Sevim de memleketten uzaklaşmak için can atmaktadır. 

Babası, Nedim’i tahsilini bitirmek için Đsviçre’ye gönderecektir. Sevim’i de 

Nedim’le yollamayı düşünür; ancak Nedim’in Sevim’e gereken ilgiyi 

göstereceğinden emin değildir. Eşi de rahatsızdır. 

Sonunda Avrupa seyahatine Sevim, Nedim, anneleri Naşide Hanım ve Ragıp 

Beyin birlikte çakmalarına karar verilir. 

Kimsenin anlayamadığı Sevim’in ruhu gibi değişen fizikî özellikleri de şu 

satırlarla yansıtılır: 
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“Kafasının iki yanından omuzlarına doğru sarkan lepiska saçlarının 

incecik altın tellerden işlenmiş bir miğfer kulaklıkları gibi çerçevelediği 

gergin ve sert yüzü avurtlarının çukurluğu ve yanaklarının çıkıntılarıyla, 

gitgide, bir küçük Sfenks yüzünün esrarlı ifadesini almaktaydı. O kadar ki, bu 

yüzde, tıpkı Nil kenarında oturan Sfenkslerin yüzünde olduğu gibi, gözlerin 

nereye baktığı hiç belli değildi.” (s. 204) 

Ragıp Bey ona ulaşmaya çalışır. Sevim’se hep başka yerlerde,. 

erişilemeyecek kadar uzaklardadır. 

Genç Ragıp Bey, pes edeceği yerde, ihtiraslı bir ilgiyle Sevim’i tekrar hayata 

döndürmeye, çevresindeki güzelliklere yöneltmeye çalışmaktadır. Avrupa’nın onu 

kendine getireceğine olan inancını vurgularken, Sevim Avrupa’ya gidince dönmeyi 

düşünmemektedir. 

Seyahatlerinde Ragıp Bey, ona ne kadar özen gösterirse göstersin, Sevim çok 

katıdır, serttir, haşindir. Hiçbir gencin kendisiyle ilgilenmesine fırsat vermez. Buna 

kalkışanı parçalamaya hazırdır. Hatta Cannes’te denize girdikleri günlerin birinde 

Ragıp Beyi tırmık içinde bırakmıştır. Bu olay, yüzerken Nedim’e yetişmek isteyip 

başaramayan, güçsüz kalan Sevim’e, Ragıp Beyin sarılması ve sala doğru çekmesi 

sebebiyle gerçekleşmiştir. 

Bir kere de Paris’te bir barda dans ederlerken, Sevim Ragıp Beyin belinin 

ortasına fazla dokunmasını bahane ederek, onu itmiş, barı terk etmiştir. 

Sevim, Ragıp Beyden ve annesinden bir an önce kurtulmak istemektedir. 

Avrupa kıtasına, gittiği her yere çabucak uyum sağlamaktadır: 

“Kızcağız, sanki burada doğmuş, burada büyümüşken, birkaç senesini 

Ankara’da Servet Bey denilen bir adamın evinde geçirmeye mecbur kaldıktan 

sonra, tekrar doğup büyüdüğü yerlere dönmüş, vaktiyle alıştığı şeylere 

yeniden kavuşmuş gibi birdenbire etrafına karşı bir neşeli sokulganlık 

göstermeye başlamıştı. Bir memleketten öbür memlekete, bir şehirden öbür 

şehre kalkıp geldikleri zaman Sevim, ancak beş on saatlik bir yabancılık ve 

tereddüt derecesi geçiriyor, ertesi güne varmadan o yerin bütün caddelerini, 

parklarını, sinemalarını, cici bici mağazalarını, lâvantacılarını, çiçekçilerini, 

moda ve şapka evlerini kendi eliyle koymuş gibi buluveriyordu. Tek başına 
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her yere girip çıkıyordu; tek başına uzun gezintiler yapıyor; Ragıp Beyin, ne 

Nedim’in kendisine arkadaşlık etmelerine ihtiyaç gösteriyordu. Hele, Ragıp 

Bey gibi annesinin bütün acayip hallerini görüp anladığı için ondan bucak 

bucak kaçmakta ve herhangi birinin yoldaşlığından serbest kaldığı zaman 

âdeta bir kötürüme deönen zavallı kadıncağızı otelde saatlerce yapyalnız 

bırakmaktan çekinmemekteydi. Sanki, o memleketin yerlilerindenmiş de, 

başına uzak diyarlardan birtakım egzotik ve cansıkıcı misafirler çökmüş bir 

hali vardı ve biri anası; biri kardeşi, öbürü kendisini çocukluktan beri tanır 

bir baba dostu olan bu üç kişiye yaptığı istiskali görmemek için insanın kör 

olması lâım gelirdi.” (s.360) 

Her şeye rağmen Ragıp Beyin ilgisi, gün geçtikçe artmakta, bir köle sadıklığı 

özelliğine bürünmekte, tapınma hâline gelmektedir. 

Doktorların tavsiyelerine uyulduktan sonra, Sevim’in yüzü, vücudu enerjiyle, 

canlılıkla dolar. Đsviçre dağlarında geçirdikleri kış mevsiminden sonra ayrı bir 

güzellik kazanmıştır. 

Ragıp Beyni ilgisi, hayranlığı sürer. Sevim’se kaçmaya, soığuk davranmaya 

devam eder. 

Sevim’in bir saati öbür saatine uymaz. Güler yüzlüyken vahşîleşir, yakınken 

uzaklaşıverir. Ragıp Bey, bunu bilse de Sevim’i alın yazısı olarak görmektedir. 

Ragıp Bey, Nedim’i Cenevre’de bir okula yerleştirince, Sevim ona daha 

yakın davranmaya başlamıştır. Bir aydır bulundukları Lugano’da, Sevim hep 

onunladır. 

Avrupa’da savaş vardır; ama Sevim yine de Đsviçre’den memleketine dönmek 

istememektedir. 

Sevim yabancı arkadaşlar edinmiş, Ragıp Beyi saf dışı etmiştir. Ancak otuz 

beşini çoktan geçmiş olan Ragıp Bey, kendisi pes etse de Sevim’in kendisini boş 

ümitlerle rahat bırakmadığını düşünmektedir. 

Sevim tamamen iyileşmiştir. Birçok kereler reddedilen Ragıp Bey hâlâ ona 

sevdalıdır. Şımarıklıktan vazgeçmeyen Sevim, yabancı gençlerle düşüp kalkarken, 

Ragıp Bey onu kıskanmaktadır. 
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Ragıp Bey, memlekete dönmek istese de, Sevim kendileri de dönmek zorunda 

kalacaklarından onu bırakmaz. 

Ragıp Bey, Sevim’i Joconda’nın portresine benzetir. Sevim, bu benzetişten 

rahatsızdır. Çünkü Joconda’yı “buz gibi soğuk” (s. 457 ) bulur. 

Sevim, Clark Gable’a benzettiği bir delikanlıyla beraberdir. Gerçek Clark 

Gable’i aktüalite filmlerinin birinde subay olarak gördüğünde, harp devresi içinde 

yaşadığını fark eder ve harbe önem vermeye başlar. Dünya işlerine, savaşa merak 

sarmasının sebebi Clark Gable’dır. Onu, nerelerde, nasıl savaştığını bilmek ister. 

Nihayetinde Sevim ortadan kaybolup gitmiştir. Annesinin yanıbaşındaki 

odada, eşyalarını toplayıp gitmiş; ama kadının haberi olmamıştır. 

Ragıp Bey, onun Clark Gable benzeri, Meksikalı adamla kaçıp, muradına 

erdiğini düşünür. 

Hoppa bir yaradılışı olan Sevim, başına gelen tecavüz olayından sonra 

erkeklerden tiksinir hale gelmiştir. Avrupa gezisi ona yaramış, onu eski şuhluğuna 

döndürmüştür. Avrupa’ya kolaylıkla ayak uyduran Sevim, memleketine dönmek 

yerine, oralarda kalmayı, ailesinden kopuk yaşamayı tercih etmiştir. 
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ll. Derecedeki Kadınlar 

Nebile 

Teşvikiye’de oturan devlet düşkünü, dört çocuklu dul bir kadının kızıdır. 

Komiser Hamdi Beyin dördüncü eşidir. 

“Bu kız, Komiser Hamdi Bey’in dilediği kadar körpe değildi ama, 

hemen kusursuz denilecek derecede güzeldi. Yirmi beş yaşına rağmen fidan 

gibi kalmış bir boyu, süt beyaz bir teni, gür ve siyah saçları, incecik samur 

kaşlar altında tatlı ve munis bakışlı lâcivert gözleri vardı. Kalem (s. 192) 

parmaklı yasemin gibi elleri ev işleri görmekten oldukça yıpranmış olmakla 

beraber ayakları fildişinden bir tanrıça ayakları kadar kusursuz ve eşsizdi.” 

(s. 193) 

Ayaklarının tatlı bir hareketlilik, çizgi ve şekil ahenginin dışında, dimdik 

göğüsleri ve yuvarlak karnı komiserin habersiz olduğu güzelliklerindendir. 

Komiser Hamdi Beyin bir kadında aradığı dış güzellik, ellerin ve ellerden 

önce ayakların güzelliğidir. Nebile’yle evlendikleri gece, hep onun ayaklarıyla 

ilgilidir. Bu durumun sonralarda da devam etmesi Nebile’yi şaşırtır. Kadın erkek 

münasebetlerinde tecrübesiz olan Nebile, bu durumun biteceğini düşünse de 

komiserin ayaklarına olan ilgisi artar. 

Nebile bu ilgiden zevk almamakta, tedirgin olmaktadır. Kocasının suratını 

tekmelemek istese de yapmaz. 

Nebile’nin gıdıklanmaması, komiserin korkunç hâllere girmesine sebep olur. 

Endişelenen Nebile, yatak odası dışında herkese karşı çok kibar bir insan olan 

komiserin durumuna hem kendi, hem onun adına üzülür. 

Gıdıklanmaması yüzünden hırpalanan Nebile, herkes gibi gıdıklandığı 

yalanını söyleyerek, tartaklanmaktan kurtulur. (s. 195) 

Nebile, her şeyi unutmak, her şeyi bırakmak, o yatak odasından, o evden 

kaçıp gitmek ister. Lâkin vücudu gibi iradesi de bitkindir. Ne yapması gerektiğini, 

kocasının nasıl bir hastalığa sahip olduğunu düşünür. 

Nebile’nin utanışları Hamdi Beyi mutlu eder. Çünkü bu utanışlar eşinin iffetli 

oluşunun göstergesidir. 
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Nebile, kocası Hamdi Bey gün geçtikçe daha iyi anlayacağına, gitgide hemen 

hiç anlamaz olmuştur. Neredeyse altı aydır evlilerdir; ama Hamdi Bey onun için ilk 

gecelerindeki kadar esrarlıdır. Nebile onun acayipliklerini de pek iyi bilmez. 

Nebile idareli tedbirli hareketleriyle kocasının kapris, huysuzluk türünden 

davranışlarını fark edilmeyecek derecede hafifletmiş, ayaklarıyla ilgili olanlar 

kalmıştır. Onları da gıdıklanıyormuş gibi yaparak, işkence olma boyutuna 

vardırmamıştır. Yorucu olsa da bu, Nebile’ye en iyi çare gibi gelmiştir. 

Nebile bu durumun ne zamana kadar süreceğini merak eder. Kendinden 

önceki kadınların sonlarını düşünür, korkar. Annesine, kız kardeşlerine derdini 

açmayı ister. Utangaçlığından, kibrinden ya da karakterinin sertliğinden yapamaz. 

Akrabalarından bir ruh hastalığı doktoruna, mektupla durumu isim vermeden 

aktarmayı, teşhis koymasını istemeyi düşünür. Gözlemlerinin belki de vehimden 

ibaret olduğunu düşünerek bundan da vazgeçer. Belki de kocasının kendisinde en 

çok beğenip sevdiği taraf ayaklarıdır. 

Nebile her sabah, kocası işine gittikten sonra ayaklarını inceler. Ona pek 

güzel görünmezler. Ona göre, miniminicik ve tombul ayaklar güzeldir. Oysa 

kendisininki uzun, ince ve biraz da köprülüdür. Ayakkabı numarası ise otuz altı 

buçuktan aşağı değildir. Tabanları ipek gibi yumuşak ve tozpembedir. Belki de 

komiserin dil ve dudak temasları, tabanlarına bu özelliği vermiştir. Topuğunu, baş 

parmağını, banyodan sonra terliklerine yürürken oluşan ayak izlerini sevmeye başlar. 

Vücudunun diğer yerleri de güzeldir. Ancak Nebile hâlâ fizyolojik bakımdan 

Hamdi Beye ait olamamıştır. Bu durum, Nebile’yi olumsuz yönde etkilemektedir: 

“ O da kendini, bütün manâsıyla henüz genç kızlıktan çıkmış telâkki 

edemiyordu. Şu farkla ki, böyle bir telâkki bizi, tamamiyle kayıtsız ve 

endişesiz bıraktığı halde, Nebile’yi hayatının en büyük felâketlerinden biri 

gibi tasalandırmakta; varlığının kendince dahi malûm olmayan 

derinliklerinde durmaksızın kanayan bir yara halinde sızlatmaktadır. 

Kızcağız, asıl bu derdini bir ağır ayıp gibi saklıyor; onu, hattâ kendi kendine 

itiraftan bile utanıyordu. Evliliğinin bu altıncı ayında hâlâ anasının evinden 

geldiği gibi kalmakta, sanki namus ve haysiyetine yediremediği bir rezalet 

manâsı vardır. Denilebilir ki Nebile, bu hali, bir erkeğin zoruna uğramaktan 
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daha ağır bir hakaret saymakta ve kocası Hamdi Bey’e karşı içerisi, kini ve 

öcalma hırslarını andıran birtakım duygularla kaynamaktadır.” (s. 281) 

Lâkin eşi uyurken, Nebile’nin öfkesi merhamete dönüşür. Nebile zıt fikirler 

içindeyken, kocasının birbirini tutmaz birtakım hâller, hareketler içinde bocalamakta 

olduğunu gözlemlemeye başlamıştır. 

Hamdi Bey, saatlerce dik dik karısına bakar, onu tepeden tırnağa süzer. 

Nebile ne yapacağını şaşırır, kaçar. Eşi üstüne düşüp, evde bunaldığını söyleyerek 

dışarı çıkmayı önerince, eşinin ilgisinden kurtulmak için kabul eder. Dışarıda Nebile, 

onunla olmaktan gurur duyar. 

Nebile’nin buhranlı bir anında, Hamdi Bey hıçkırığa benzeyen acayip bir 

gülüşle kundak oyunundan bahseder. Nebile eşinin tavırlarını, durumunu beğenmez. 

Sonuçta kundak oyununu öğrenmek ister. 

Bu arada Nebile, ruh hastalıkları doktoru olan akrabasına gider; ama o 

muayenehanesinde değildir. Zaten, Nebile de ne diyeceğini, ne anlatacağını 

bilememektedir. 

Derdini annesine, kız kardeşlerine de açamaz. Onun bir yol göstericiye 

ihtiyacı vardır. Çok tedbirli, metanetli, temkinli olan Nebile, artık tükenmiştir. 

Kendini hiç hatırlamadığı derecede bedbaht ve perişan hisseder. Ana evinde de gün 

görmemiştir: 

“Bununla beraber, ana evinde de hiç bir gün yüzü gülmemişti; 

küçücük yaşından beri nice mahrumiyetlere, nice yoksulluklara, nice geçim 

zorluklarına, bir kere şikâyet etmeden, katlanmasını bilmiş; hattâ, daha 

yüksek tahsilini bitirmeye zaman bulamadan-sık sık hastalanan annesinin 

yerine-o er tarafından çöküp dökülen evin idaresini yıllarca üstüne olmak 

fedakârlığını göstermişti.”(s. 284) 

Nebile evlenip gittikten sonra, kız kardeşleri evi çekip çeviremezler, Nebile, 

anasını ziyarete geldiğinde ferahlayacağına, daha da üzülerek döner. 

Bir ziyaretinde yine evdekilerin maddî ve basit üzüntüleri yanında şımarıklık, 

arsızlık olarak görülebileceğini düşündüğü derdini açamaz; ailesinin yırtık ve 

söküklerini dikmek üzere alır, evine döner. 
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Nebile, kundak oyununun olacağı geceyi düşünür. Belki de son gecesi 

olacaktır. Đçinden birtakım sesler, kendisinden önceki genç kızların sesleri böyle 

söylemektedir. Nebile, onlara kendini hiç o derece yakın hissetmemiştir. Kim 

olduklarını bilmediği, yüzlerini görmediği hâlde her birini ayrı bir muhabbetle sever, 

her birine ayrı ayrı acır. Çok güzel, çok masum, çok körpe olan bu kızcağızların 

gençliklerine doyamadan ölüp gittiklerini düşünür. 

Nebile’ye içindeki sesler, kendilerini komiserin öldürdüğünü söylerler; ama 

nasıl olduğunu söylemezler. Nebile, bunu anlayacaktır. Ancak anlayınca da diğerleri 

gibi ölüp gidecektir. Hamdi Bey de yeni bir kurban getirecektir. 

Nebile artık cinayetlere izin vermeyecektir. Ölmeyecek, gidenlerin 

intikamlarını alacaktır. 

Komiser Hamdi Bey, paketlerle gelir. Paketlerle kundak oyununun 

malzemeleri vardır. Komiser yine tuhaf tuhaf, hıçkırıklarla gülmeye başlar. 

Yemekte komiser hiçbir şey yememiştir. Hâli, tavırları anormaldir. 

Komiser kundağı hazırlarken, Nebile huzurludur. Ölüm mahkûmlarındaki 

kayıtsızlığa bürünmüştür. Kahvesini, sigarasını içer. Nihayet hazırlıklarını 

tamamlayan eşi onu çağırır. 

Kocası oyun zamanının geldiğini söyleyince, Nebile’nin ensesinde, 

tiksintiden dolayı, bir soğuk ürperme dolaşır. Eşinden hiçbir zaman, ayaklarıyla 

uğraştığı zamanlarda bile bu kadar tiksinmemiştir. 

Nebile, her şeye rağmen oyunu oynayacaktır. Yatağın ortasına patiska 

konmuştur. Nebile’nin geceliğini giymeden Hamdi Bey onu kaptığı gibi yatağın içine 

atar, çabucak patiska tomarını Nebile’nin vücuduna sarar. Nebile, hantal bir insan 

olduğunu düşündüğü kocasındaki çevikliğe, becerikliliğe şaşırmıştır. 

Nebile debelense de Hamdi Bey, başı ve ayakları haricindeki kısmını sıkıca 

patiskayla sarmıştır. Sonra da iğnelemiştir. 

Komiser eşini seyre dalmıştır. Nebile oyunun tuhaflığının nerede olduğunu 

kavramaya çalışır. 
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Nebile durumu sezmiş, kocası tabanlarını hafif hafif gıdıklamaya başlayınca 

her şeyi anlamıştır. Kocasının neden bunu yaptığını, neden canlara kıydığını, daha 

sonra neden yenileri için bunu tekrarladığını düşünür. 

Gıdıklanıp katılarak ölmediğinde, Hamdi Beyin kendisini başka bir yolla 

öldürüp öldürmeyeceğini merak eder. Zina hiçbir yerinden gıdıklanmamaktadır; ama 

rol yapmaya devam eder. 

Komiserin hık hıkları değişince Nebile hayretten donakalır. Nebile’ye 

baktığında onun ölmediğini görünce, hayretten donup kalmak sırası komisere 

gelmiştir. 

Nebile sert ve haşin bir sesle, eşine kalkıp sargısını çözmesini emreder. 

Nebile serbest kalınca, ayaklarıyla Hamdi Beyi göğsünden iterek yere yuvarlar. 

Nebile giyinirken, Hamdi Beye değdiği zaman bir leşe dokunmuş gibi 

tiksinir. Oradan bir an önce kurtulmak için acele eder. Odadan çıktığı hâlde geri 

dönerek, kocasının kafasını topluklar. Komiserin öldürdüğü her genç kız için bu 

topuklama işlemini tekrarlar. Hamdi Bey, kendisine ayrıca hesap verecektir. 

Hamdi Bey, önceki üç eşini “taban altından gıdıklayarak katıltma suretiyle 

ölüme sebebiyet vermek”(s. 466) suçundan altı yıl ağır hapse mahkûm edilir. Elde 

sadece patiskalar vardır ve hekimlerce kızların ölümünün tabiî ve tesadüfî olduğu 

ispatlandığından ceza az olmuştur. 

Nebile çok güzel, ama bahtsız bir insandır. Hayatı boyunca güçlüklerle 

savaşmıştır. Bu da onun cesur, iradeli, sabırlı olmasına katkıda bulunmuştur. Sabır, 

irade ve cesareti, gıdıklanmama konusundaki şansıyla, ucu ölüme kadar varabilecek 

olan bir oyunda, eşini alt etmeyi başarmıştır. 

Hemşire Gertrude  

Doktor Namık Ahmet, onu Almanya’dan getirmiştir; iltica etmesini 

sağlamıştır. 

Çakır gözleri, kâh koyulaşıp, kâh açıklaşan bir yapıya sahiptir. Saçları altın 

sarısıdır. Đri, beyaz dişlidir. Bembeyaz bir tene sahiptir. Elleri temiz ve capcanlıdır. Đş 

gömleği her zaman ütülü, bembeyazdır. Başlığı da her zaman kolalıdır. 
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“Kanına, büyük anasından bir damla Yahudilik karışmış diye mensup 

olduğu aileden, en az dört beş kuşaklık ana ve baba kemiklerini örten yurt 

topraklarında ne cezalara, ne cefalara uğradığını; en sonunda, bu 

topraklardan bir zehirli ve tufeyli ot gibi nasıl sökülüp atıldığını bir dakika 

hatırından çıkarmamakta ve bunun acısını benliğinin kökünde hiç dinmeyen 

bir sızı gibi hissetmektedir.”(s. 162) 

Bir küçücük pekinuvası vardır. Adı Kikki’dir. Kikki, doğup büyüdüğü evden 

kalma biricik canlı hatıra olduğu için kalbinde çok büyük bir yer tutar. Kikki, 

annesiyle babasının büyütüp besledikleri bir diğer pekinuvanın yavrusudur. Hemşire, 

ilk genç kızlık çağlarında Kikki’nin annesiyle arkadaşlık etmiştir. Dersinden ya da 

işinden döndüğünde ana Kikki onu sevinçle karşılar, heyecandan ne yapacağını 

şaşırır. Gertrude onu kucağına alıncaya kadar türlü maskaralıklar yapar. 

Hemşire, anasının ikinci bir modeli olan Kikki sayesinde, onun yokluğunu 

pek hissetmez. Kiki, genç kıza gurbetin birçok acılarını da unutturur. Her işinden 

dönüşünde, anahtarı kapının deliğine sokup çevirirken, tıpkı anası gibi gevrek ve tatlı 

bir sesle havlar, maskaralıklarla sahibesini karşılar. Hemşire onu okşamaya, 

sevmeye, onunla söyleşmeye başlayınca, hemen bütün dertlerini unutur, geçmişe 

döner. 

Doktor Namık Ahmet, Hemşire Gertude’un Türkiye’ye iltica etmesine 

yardım eden kişi olsa da aralarında bir münasebet olduğuna inanılır. 

Doktor Namık Ahmet, bazı siyasî sebepler yüzünden, işindeki eski intizamını, 

dakikliğini, sebatını gevşetmiş, aksatır olmuştur. Hemşire Gertrude, durumun 

farkındadır. Hemşire, doktoru belediye başkanlığı macerasına bulaştıran politikacı 

gençlere karşı âdeta bir düşmanlık besler. Çünkü doktorun belediye seçimi 

manevralarına hiç karışmadığına, buna dirense de sürüklenmiş olduğuna emindir. 

Hemşireye göre, onun düzeninin tek bozuluş sebebi seçim sonucu oluşan ayıpların, 

rıtançların doğurduğu iç tedirginlikte saklıdır. 

Bir doğum olayı vardır. Doğum gerçekleşince hemşire, anne ve bebeğiyle 

ilgilenir. Dedikodular, iftiralar kol gezer. Çocuğun anasının hemşire olduğu, doktorla 

iki yıldan beri karı-koca gibi yaşadıkları iddia edilir. 
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Hemşirenin bol para kazanan bir adamın karısı olmak hırsıyla davrandığı, 

doktor evli olunca da yerinden olmamak için ses çıkarmadığı söylentileri dolaşır. 

Hemşire Gertrude, casus olduğu gerekçesiyle sınıra sevk edilecektir. 

Kamyonla yola çıkarlar. Başkaları da vardır. 

Hemşire casus muamelesine, hatta şoför tarafından casusların başı 

muamelesine tâbi tutulur. Şoför ondan ürkmektedir. 

Hemşire, yanına köpeğini de almıştır. Gertrude ne olduğunu, yolculuğun 

başından beri anlamamıştır. Kendisine jandarma tarafından sorulan birkaç soruya 

cevap verir, başka söz söylemez. 

Kamyonda bulunan diğer dört Alman, onunla hiç konuşmaz, yüzüne 

bakmazlar. Ona karşı öfkeli, küskün gibidirler. 

Şoför, Hemşire Gertrude’un köpeğinden rahatsızdır. Yoldaki aksiliklerden 

köpeği sorumlu tutmakta, onun bırakılmasını istemektedir. 

Gertrude, durumun farkına vardığında şu davranışları sergiler: 

“Mavi gözlü kız, derin bir uykudan uyanır gibi oldu ve dış âlemle ilk 

defa temasa geliyor, yanındakileri ilk defa görüyor, nerede bulunduğunun ilk 

defa farkına varıyormuşcasına telâş ve heyecanla etrafına bakınmaya 

başladı. Gözleri koyu bir renk bağlayıp, birer yaban menekşesi büyüklüğünde 

geniş geniş açılmıştı. Đlk tüfek sesini duyan bir geyik gibi boynunu uzatarak 

tehlikenin nereden geldiğini anlamaya çalışır ve hemen aksi istikamete 

kaçmaya hazırlanır bir vaziyet aldı. Küçük Pekinuva’yı göğsünün üstüne öyle 

bir sımsıkı bastırıyordu ki, hayvancağız neye uğradığını bilmeyerek bir yaralı 

kuş çırpınışlarıyla kendini beş yere, bu baskıdan kurtulmaya çabalıyordu ve 

yeni doğmuş bir çocuk sesiyle bağırıyordu.”(s. 399) 

Köpeğini vermeyeceğini söyleyerek, canını almalarını, köpeğine 

dokunmamalarını ister. Köpeği kimseye zarar vermemiştir. 

Gertrude jandarmayı ikna edemez. Köpeği zarar görmesin diye direnmekten 

vazgeçer. Jandarma köpeğini yere fırlatınca, elleriyle yüzünü kapayarak, hüngür 

hüngür ağlar. 
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Köpeği arkalarından gelmektedir. Hemşire Gertrude köpeğine bakar. Bir süre 

sonra köpeğin görüntüsü kaybolur. 

Hemşirenin Kikki’yle dostluğu şöyle başlamıştır: 

“Birkaç saniye içinde artık küçük ve siyah bir nokta halinde bile 

göremeyeceği bu yaratık, onun yeryüzünde en son yoldaşı ve dostuydu. Dört 

yıl önce, Dr. Namık Ahmet’in yardımıyla Nazi cehenneminden kurtulup da, 

Anadolu’nun (……….) şehrine gelirken, gene kucağında taşıdığı bu melül 

bakışlı hayvancıktan başka kimsesi yoktu ve Kikki,o zaman daha bir yaşını 

doldurmamış bir minicik yavruydu. Hemşire Gertrud, (……) da, kendi başını 

sokacak bir yer bulmadan önce ve henüz dar, çıplak bir otel odasında nasıl 

yerleşeceğini bilemezken, çarşıdan gidip aldığı bir ufak çamaşır sepetinin 

içinde onun yatağını hazırlamış, dantelâlarla, kordelâlarla süslemiş; 

yemeğini, suyunu, Kütahya çinisinden hoşaf kâselerine koymuş ve ancak 

ondan sonra, kendisi, yarım yamalak bir (s. 401) patiska çarşafla örtülü ot 

minderin üstüne uzanıp rahat bir nefes alabilmişti.”(s. 402) 

Onun Kikki’ye düşkünlüğü, yalnız bir analık şefkatinden ibaret değildir. 

Kikki, baba evinden tek canlı hâtıra olduğundan çok değerlidir. 

Hemşire geçmişi hatırlar. Geçmişle kendi arasında kapı büsbütün 

kapanmıştır. Yapayalnızdır. 

Dr.Namık Ahmet, onu âkıbetinden kurtarmak için elinden geleni yapmıştır. 

Hemşirenin Hitler’in zulmünden kurtulmak için Anadolu’ya iltica etmiş “yarım kan 

Yahudi” (s.403) olduğuna kimseyi inandıramamıştır. Yine de uğraşır, Alman olmayıp 

Yahudi olduğunu söyleyip durur ve hemşirenin Yozgat’ta alıkonmasını sağlar; ama 

ona herkesin kötülük ettiği, onun kötü kadın olduğu söylenir. 

Hemşire diğerleriyle sınıra götürülür. Lâkin Alman konsolosu onu kabul 

etmez. Kız Yozgat’a sevkedilir. 

Köpeği Kikki, hemşireyi bulmuştur. Hemşire yemeyip içmeyip, ona yedirir, 

içirir.  
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Hemşire Gertrude, kendi memleketinde huzur bulamayan, yaşadığı 

topraklardan atılan, kendisine yardımcı olan Doktor Ahmet’in yanında sadakatle 

çalışan, iftiralara maruz kalan, tüm dünyası köpeği Kikki olan bir genç kızdır. 

Semra 

Osman Nuri Bey ile Seniye Hanımefendinin kızı, Fuat’ın kız kardeşidir. 

Beş, on ay sonra Amerikan Kız Koleji’nden diplomasını alacaktır. Bunda 

annesinin payı büyüktür. 

“Evde, başlı başına, acayip bir nesne de Semra’ydı. Yataktan kalkar 

kalkmaz Semra’nın ilk işi ayaklarına ipek çoraplarını geçirip aynanın 

karşısında dudaklarını boyamak, alttan üstten yola yola mercekle bile 

görülemez bir hâle giren kaşlarını beş on kalem tuşuyla hafifçe gölgelemek ve 

saçlarını her gün başka bir şekilde tarayıp topladıktan sonra oturma odasının 

puflarından biri üstüne yaydığı manikür âletleriyle saatler saati tırnaklarını 

yontup cilâlamak ameliyesine koyulmak olurdu. Bu da bitince, genç kız, bir 

süre ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette kalır; tekrar tırnaklarını gözden 

geçirir; tekrar ayna başına geçip sağdan soldan, önden arkadan saçlarını 

tetkik eder, rujunu bir defa daha dudaklarına sürterdi.” (s.180) 

Đngilizce, resimli dergilerle ilgilenmeye çalışsa da aklının nerede olduğu 

bilinmez; bunu kendisi de bilmez. 

“Semra, bu evin eski püskü ve karmakarışık eşyaları arasında, sanki nereye 

konulacağı kestirilemeyen bir biblo gibi” dir. (s.181) 

Yıllar yılı dünyaya uzak, eski ve ıssız bir yalıda yaşarlar. Bir gün, tokmağı 

çalınan kapıdan verilen kâğıt, babalarını yıkar. 

Babasının intihar ederek ölmesinden sonra, Semra annesiyle, anne ve 

babasının karyolasında, koyun koyuna yatmaya başlamıştır. 

Fuat, bir yıl öncesine kadar dertleşip, konuşmaktan zevk aldığı, yalnız bir 

ağabey gibi değil, bir arkadaş, bir dost gibi olduğu kız kardeşini, hele askerden 

döndüğünde, kendinden çok uzaklaşmış, bütün davranışlarıyla çok yabancılaşmış 

bulur ve onunla ne konuşacağını, ona nasıl davranacağını bilemez. Eski Semra 



280 

gitmiş; duygusuz, anlayışsız, otomat bir kız gelmiştir. Sonunda Fuat, Semra yokmuş 

gibi davranmaya başlar. 

Semra, bazen eski kolej arkadaşlarını ziyarete gider, onlarda gece yatısına 

kalır. 

Dudak boyalarına, roblara, ipekli çamaşırlara, iskarpinlere verdiği değeri, 

insanlara, özellikle ailesine vermez. Kaç zamandır annesinin söylediklerine kulak 

asmamakta, umursamaz hareketler sergilemektedir. 

Ağabeyiyle de ciddî konuşmalar yapmamaktadır. 

Annesi Fuat’a, kardeşinin ruh hâlini şu satırlarla tahlil eder: 

“Semra da fena yürekli bir kız değildir. Onu bu hale (s.431) sokan, 

düşüp kalktığı arkadaşlarıdır. Üzüm üzüme bakarak kararır derler. Sonra… 

Sonra, yavrucuk -hiç belli etmiyor ama - bana öyle geliyor ki, için için çok 

dertlidir. Eh, yaşı yirmi üçü buldu; hâlâ bir kısmeti çıkmadı. Akranlarının 

çoğu evlendiler. Çoluk çocuk sahibi bile oldular. Bir genç kız için bu, ağır bir 

durumdur. Hele Semra gibi gururlu bir kız için… Ben eminim, o yalnız bu 

haline üzülmekle kalmıyor, aynı zamanda ve belki en ziyade senin ve benim 

elimize bakmaktan da büyük bir eksiklik azabı çekiyor. Ana gözünden bir şey 

kaçmaz. Görüyorum, neler çektiğini. Kendi kendini nasıl yiyip kemirdiğini. 

Bazı geceler, gözüne bir damla uyku girmiyor, sabaha kadar yatağında 

sağdan sola, soldan sağa dönüp duruyor. Dayanamayıp: ‘Semra, uykun mu 

kaçtı?’ diye sorduğum zaman, sanki mışıl mışıl uyuyormuş gibi yapıyor. Ben 

bu kız gibi ekini belli etmeyen ve her derdini kendi içine döken bir kimseye 

daha rasgelmedim. Ama, bu neden? Hep gururundan evlâdım, hep 

gururundan… Sen onu, hiçbir şeye ehemmiyet vermiyor, hiçbir şeyi ciddiye 

almıyor sanıyorsun. Halbuki değil, hiç değil. Bütün o havaîlikleri, o 

vurdumduymazlıkları, o delişmen, o şımarık halleri, o sebepsiz yere gülüşleri, 

hep içindekini belli etmemek kaygısından.” (s.432) 

Semra’da izzetinefis denilen şey her tutkunun üstündedir. Derdini, kendine 

acınmasını istemediği için, bir kusur gibi saklamaktadır. Acınma, çektiği ıstıraptan 

daha ağır gelir. Çocukken de bazen düşüp bir yerini acıttığında, gözünden bir damla 
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yaş dökmemek için dişlerini sıkar, hiçbir şeyinin olmadığını söyler. Büyüdüğünde de 

yaptığı aynıdır. Annesi böyle düşünür. 

Semra, Fuat’ın nazarında, hâlâ küstah ve şımarık bir kız vasfını korumaktadır. 

Semra’nın ıstırabı annesinin zannettiği gibi izzetinefsiyle gururundan olsa, annesi 

gibi yoksulluğa kabuğuna çekilerek, tevekkülle katlanmasını bilmeli ya da sessiz ve 

haysiyetli bir mücadeleye girişmelidir. Oysa Semra bunları yapmak istemez ve bütün 

zayıf karakterli kimseler gibi işi şımarıklığa verir. 

“Evde, annesiyle kardeşine karşı güya kendi başının çaresini bulmuş 

ya da bulmak üzereymiş gibi bir minnetsizlik ve bağımsızlık oyunu oynuyor; 

dışarıda düşüp kalktığı kimselere ise tırnaklarının her dem taze cilâsı, 

dudaklarının ruju, naylon çorapları, tayyörünün itinalı dikimi ya da empirme 

robunun şatafatlı renkleriyle dört başı mamûr bir ailenin kızı hissini vermeye 

uğraşıyordu. Ne maksatla? Fuat için bunun da gizli bir tarafı yoktu. Semra, 

kaç maske takarsa taksın, asıl yüzünü kardeşinden saklayamazdı. Genç adam, 

bu yüzün bütün girift çizgilerini, istediği zaman, kendi avucunun içindeki 

çizgiler gibi apaçık görebiliyordu.” (s.433) 

Fuat’a göre Semra “sathî ve özentili bir mondanite” (s.433) hayatın içinde 

zengin bir koca avına çıkmıştır. Lâkin ağına düşürdüğünü sandığı erkekler, zengin 

bir kız bulunca ya da onun zengin olmadığını öğrenince uzaklaşıverirler. Nasır, Seyfi 

bunlardandır. 

Semra, artık pek sosyetik; dansta, sporda tek olan bir paşa oğluyla haşır 

neşirdir. Adı Macit veya Sacit’tir. Oğlan, Semra’nın gözlerini kamaştırmıştır. Semra 

snopluktan ötürü, onunla ilgilenmektedir. Snobizm, Semra’nın uğradığı hastalığın 

adıdır. 

Fuat, snopları annesine şöyle anlatır: 

“Bunlar, umumiyetle, soğuk, küstah, gösterişçi ve dünyanın boş, 

manasız şatafatlarından başka bir hayat gayesi bilmeyen sersemlerdir!..” 

(s.435) 

Annesi bu özelliklerden bir tanesini bile kızında göremez. Fuat’a göre ise bir 

gün görecektir. 
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Semra’nın yaşayış tarzı, tavırları Fuat’ı hayal kırıklığına uğratmıştır. Fuat, 

onun yüzünü görmek istememektedir. 

Semra, artık zengin bir adamla nikâhsız olarak yaşamaktadır. 

Semra, fahişe konumuna düşmüştür. Bunu da herkes bilmektedir. Seyfi Ünlü 

adındaki birinin kapatması olmuştur. Otomobiliyle ağabeyini toza bulayan Semra, 

makyajı ve düştüğü durumla ağabeyinin yüzünü kızartmıştır. 

Semra, yaşı ilerlemeye başladıkça, giysiye, süse, zenginliğe sevdalanır. Bu 

uğurda ailesinden, namusundan olur. Hayatını fahişe konumunda sürdürür. 
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III. DERECEDEK Đ KADINLAR 

Seniye Hanımefendi 

Vezirlik ve şeyhülislâmlık yapmış bir devlet büyüğünün kızıdır. 

Elli iki yaşına basacaktır. Saçları ağarmıştır. 

Şehzadebaşı’ndaki tasfiye edilmiş konağa gelin gelmiştir. Kocası Hariciye 

Nezaretinde görev yapmaktadır. 

Bir gün kapıları çalındığında, eşi Osman Nuri Beyi çok üzecek bir kâğıt 

alırlar. 

Osman Nuri Bey, çocuklarını ve hele karısını üzecek herhangi bir aile işinden 

bahsetmeyi sevmediği için Seniye Hanımefendi, başlarına gelen bütün felâketlerden, 

bütün geçim sıkıntılarından, ancak onların kokusu, kendiliğinden yavaş yavaş 

meydana çıkınca haberdar olur. 

Nitekim kocasının, mütareke devrinde çok az bir emekli maaşıyla Hariciye 

Nezaretinden kadro dışına atıldığını, bir komşu hanımın boşboğazlığı yüzünden 

öğrenmiştir. Seniye Hanımefendi eşine sitem etmemiş, durumu onun anlatmasını 

sessizce beklemiştir. Osman Nuri Bey de Düyûn-u Umumiyede başka bir iş bulunca, 

sıkılarak vaziyetini anlatmıştır. 

Osman Nuri Bey Düyûn-u Umumiyenin lağvedilmesiyle açıkta kalınca, olayı 

saklamaya imkân bulamaz. 

Bir gün karısıyla ilerleyememe üzerine konuşurlarken Seniye Hanımefendi, 

kendini tutamayarak: 

“Bunda anlamayacak ne var efendim. Siz de onlar gibi el etek 

öpmesini bilseydiniz, ya da sizin de onlar gibi elinizden tutanınız olsaydı, bu 

halde kalmazdınız!” (s.100) demiştir. 

Osman Nuri Bey, vezir kızı olan eşine alıştığı hayatı sunmak için hep 

uğraşmıştır. Yirmi yılı bulan evlilik hayatlarında Seniye Hanımefendinin ağzından 

kaçan ilk ve son sitem bu olmuş ve bu olay karı-koca arasında esaslı bir gücenikliğe 

sebep olmamıştır. 

Osman Nuri Bey de karısının kendi üstüne nasıl titrediğini, kendinden nice 

üzüntü verici şeyler sakladığını bilir. Evin düzeni, temizliği; çocukların tertibi, 
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düzeni, yetişmesi, ailenin eskilerinin onarımı, dikilmesi, hayatlarında hiçbir şeyin 

eksikliğini hissetmemeleri, Seniye Hanımefendi sayesindedir. 

Seniye Hanımefendi, babasından, anasından kalanı gizlice değerlendirerek de 

ailesine katkıda bulunmaktadır. 

Oturdukları yalının istimlâk edileceği tebliğ edildiğinde, sessiz sessiz ağlayan 

eşini yine o teselli etmiştir. Şişli’de bir küçük apartmana yerleşmelerini önermiştir. 

Bu, çocukları için de iyi olacaktır. Bu iyiliği, kocasına şu cümlelerle aktarır: 

“Zaten çocuklar da burada oturmaktan hiç memnun değiller. Hakları 

da yok değil. Burada âdeta bir gurbette gibiyiz. Çarşı uzak, pazar uzak, hele 

kışın ısınma, gidip gelme zorlukları, başlı başına bir dert. Bundan başka, 

takdir edersiniz ki, şimdi herkes için hayat şartları da tamamiyle değişti. 

Elektrik, havagazı, banyo, ne bileyim daha neler, zarurî ihtiyaçlar sırasına 

geçti. Biz, haydi neyse ama, yeni yetişenler bunların eksikliğini çok 

hissediyorlar.” (s.103) 

Osman Bey, eski günlerini, eşinin o yalının çiçeklerine bile sevgi dolu olduğu 

günleri hatırlar. Hem kendisi de o yalıda doğmuştur. Osman Bey bunları 

naklederken, Seniye Hanımefendi duygusuz görünmeye çalışır. 

Sonunda Osman Nuri Bey, eşine biraz para ve bazı evrakın olduğu bir zarf 

bırakarak intihar etmiştir. Yine işinden çıkarılmayı göğüsleyememiştir. 

Seniye Hanımefendi’nin yatak odasıyla küçücük bir oturma odasını kaplayan 

eşya döküntü hâle gelmiştir. Kocasıyla yirmi yıl yan yana yattığı karyoladan bir türlü 

ayrılmak istemez. Artık, onun içinde kızıyla koyun koyuna yatar ve örtülerini 

onarmaktan zevk duyar. 

“Kocasını kaybettiği günden beri sıhhati hayli sarsılmış, hayli çökmüş 

ve birdenbire, sanki onbeş yaş daha ihtiyarlamış olan Seniye Hanım, hele bu 

apartmana taşınıp tıkıldıktan sonra âdeta yarı yatalak bir hâle girdi. Artık ne 

çocukların sökükleriyle meşgul olabiliyor; ne de ev işlerinden herhangi birine 

el sürebiliyordu. Bütün bu işler, zenci dadının başına kalmıştı.” (s.180) 

Bu satırlarda Seniye Hanımefendinin eşini kaybettikten sonraki fizikî 

görünüşü ve sağlık durumu yansıtılır. 
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Oğlu Fuat’ın kız kardeşine karşı ilgisizliği, Fuat’ın değişmesi, yalnız 

Semra’dan değil, kendisinden de uzaklaşması Seniye Hanımefendiyi çok üzer. Son 

ümidi de boşa çıkmış, tutunacak dalı kalmamıştır. 

Aslında oğlu ona çok değer verir ve kötü durumda görmeye dayanamaz. 

Seniye Hanımefendi, oğluna çok bağlıdır. Geç kalsa meraklanır, dönünceye 

kadar bekler. Evde büyüğe saygı, küçüğe sevgiden eser kalmadığını düşünerek 

hayıflanmaktadır. 

Seniye Hanımefendi, oğlu Fuat’a yalılarının arka tarafındaki koruyu sattıkları 

kişiden ve yeni alıcıdan bahsederken, Fuat, annesinin hırs, tamah ve haset içinde 

olduğunu düşünür. Bunları annesinin gözlerinde görmüştür. Annesinin ağzından kötü 

ve bayağı tâbirleri ilk defa işiterek şaşırır. Annesinin, o zamana kadar en çileden 

çıkarıcı, en isyan ettirici haksızlıklar karşısında bile lehçesinin asaletinden bir zerre 

kaybettiğini hatırlamamaktadır. 

Seniye Hanımefendi, koru işinde kendi hesabına hırslanmamıştır. O, 

yoksulluğa, mahrumluğa çoktan alışmış ve feragat denilen şeyin ne olduğunu çoktan 

anlamıştır. Korunun gerçek değeri eline geçmiş olsa, kendisi için kullanmayacaktır. 

Ancak Semra, imrenip hasretini çektiği giyeceklere kavuşacaktır ve Fuat, evi 

geçindirmek için gece yarılarına kadar çalışıp didinmekten kurtulacaktır. 

Bütün bunların farkında olan Fuat’a göre bu da bir küçük egoistliktir. 

Seniye Hanımefendi, oğlunun zihninden geçenleri sezmiş gibidir. Utanır. Đşi 

şakaya vurur ve ihtiyarlığına vermesini ister. Fuat’a da kız kardeşi gibi 

vurdumduymaz olmasını, gençliğin bir daha ele geçmeyeceğini söyler. (s.431) 

Çocukları arasındaki kopukluk onu ağlatır. Küçükken öyle değillerdir. Suç, 

kötü günlerdedir. Herkes kendi başının derdine düşmüştür; evlâtlar ana-babayı, ana-

babalar evlâtları anlamaz hâle gelmiştir. Oğlu başkadır. Kızı da arkadaşlarından 

etkilenmektedir. Hem kızı çok dertlidir ve anormallikleri, vurdumduymazlığı gururu 

yüzündendir. Đçindeki acıları saklayıp, şımarıklıkla örtbas etmeye çalışmaktadır. 

Kimsenin kendisine acımasını istememektedir. Seniye Hanımefendinin kızının ruh 

hâliyle ilgili tahlili böyledir. 
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Oğlunun da, zeki ve ince hisli bir insan olmasına, herkesin gözünden kaçan 

şeyleri görmesine ve dilediği zaman bin kat yabancıların bile içini okuyabilmesine 

rağmen, kardeşini anlamak istememesine şaşar. 

Fuat’a göre annesi yoksulluğa, kendi kabuğuna çekilerek tevekkülle 

katlanmasını bilmiştir. Oysa Semra, snobizm hastalığına tutulmuştur. Bu durumu 

Fuat annesine aktarır. Fuat aktarırken, annesi onun aklî dengesiyle ilgili bir çeşit 

şüpheye düşer. 

Fuat, annesinin bir gün Semra’daki snopluğu göreceğini düşünmektedir. 

Fuat, annesini incitmek istememiştir. Ondan özür dilemek ister. Sonuçta 

hiçbir şey bir ana kalbinden daha kutsal, bir ana kalbinin içindeki hislerden daha 

köklü, daha ebedî, daha doğru değildir. Gerçeklerin en canlısı, en derini gözyaşları 

içinde bıraktığı annesidir. 

Kızı Semra’nın zengin bir adamla nikâhsız olarak yaşaması, Seniye 

Hanımefendi’yi utancından öldürmüştür. 

Şeyhülislâm kızı olan Seniye Hanımefendi, medreselerin kapatılmasından 

şapka kanununa kadar birçok inkılâp hareketini yadırgayan, gelenekleriyle 

hurafelerine bağlı kimselerdendir. Namazını kılar, orucunu tutar, sayılı dinî günlerde 

ölülerine Yâsin okur. Lâkin yeni hayat şartlarına göre yetişen gençlere, hür fikirli 

insanlara da ters muamelede bulunmaz. Onlara sadece acır. Atatürk öldüğünde yas 

tutup, ağlamıştır. 

Temiz, titiz, yuvası için didinen, dinî duyguları kuvvetli bir kadındır. 

Çocukları onu üzmektedir. 

Nâşide Hanım 

Servet Beyin eşi, Sevim ve Nedim’in annesidir. 

Heyecanlanmak, öfkelenmek, gülmek, ağlamak, doktorların yıllardır 

sinirlerinden rahatsız bulduğu Nâşide Hanımda birer hastalık alâmeti hâline 

gelmiştir. Servet Bey de bu hâllerin seyircisi durumundadır. 

Nâşide Hanım, çocuklarıyla birlikte Ankara’da Hamamönü’ndeki eve 

taşındığı gün, evlilik hayatlarının en tantanalı sinir krizini geçirmiştir. Đstanbul’dan 



287 

ilk çıkışıdır. Anadolu denince hayalinde, iptidaî bir âlem canlanan Nâşide Hanım, 

genç kızlığında da o ev kadar acayip bir ev görmemiştir. 

Servet Bey, Yenişehir’de bir ev alır ve o eve göçerler. Bu evin de bir sürü 

kusuru çıkmaktadır. Sonradan apartman olacak olan bu evden de Kocatepe’de, 

Servet Beyin kendisinin yaptırdığı büyük bir eve geçmişlerdir. 

Nâşide Hanım, hanımların oğluyla ilgilenmelerinden pek memnundur: 

“Yıllarca, şahsiyeti silik bir adamın karısı olmanın zilletiyle körleşmiş 

nefsi, oğlunun bu monden muvaffakıyetlerinde sanki, son gürlüğüne ermiş 

gibi olur; yeniden tazelenen gönlünde bir geçmiş zamandan öc almak şevki 

uyanırdı ve herhangi bir mecliste, herhangi bir vesileyle yanındakilerin 

kulağına eğilip şu sözleri tekrarlardı: 

‘Kâfir çocukta şeytan tüyü mü var, nedir bilmem ki!...’ ” (s.36) 

Fakat oğlunun bu hanımlardan hiçbirisiyle ilgilenmemesine hayret edip, 

şaşmaktadır. 

Sinirsel rahatsızlıklarından dolayı ikide bir düşüp düşüp bayılmaktadır. 

Müteahhit Sırrı Beyin ziyafeti ruhunu canlandırmıştır. Çilingir sofrası, 

delikanlılarla dolu ortam neşesine neşe katar. 

Kızı tecavüze uğramıştır. Kızının ortam değiştirmesi, oğlunun tahsiline 

devam etmesi, kendisinin de sinirsel bozukluklarının tedavisi için, eşinin arkadaşı 

Ragıp Beyle Avrupa’ya gitmeleri kararlaştırılır. 

Biraz taşkın, delişmen, gülünç ve patavatsızdır. Bunun örneklerini Avrupa’ya 

gittiklerinde çokça verir: 

“Nâşide Hanımın iki yanına sallana sallana bir yere girip çıkışları, 

bir otel holünde, bir salonda ya da bir lokantada yüksek sesle konuşuşları, 

kahkahalarla gülüşleri, garsonlara âdeta reverans yaparcasına birtakım 

uzun ve merasimle selâmlar verişleri, ya da bir çayhanede, ‘Aman çocuklar, 

burası çok sıcak!...’ deyip şapkasını çıkararak bir çıkın gibi elinde tutuşları 

Ragıp Beyi her defasında yerin dibine geçiriyordu.” (s.359) 
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Ragıp Bey, Sevim ve Nâşide Hanımın peşinde, Đsviçre’de sürünür. Ragıp 

Bey, Türkiye’ye dönmek için her karar verişinde, Nâşide Hanım vazgeçirmek için 

elinden geleni yapar. Çünkü o dönerse, onlar da dönmeye mecbur olacaklardır. 

Ragıp Bey, Nâşide Hanımın karapazar işlerine, elmas, altın ya da kürk 

kaçakçılıklarına da yardım etmiştir ve Nâşide Hanımla ilgilenmekten, onunla yalnız 

kalmaktan hoşlanmamaktadır. Çünkü Nâşide Hanım saçmasapan konuşur. 

Sevim de annesinin acayip hâllerini gördüğü için ondan uzak durmaktadır. 

Đstanbul’a hareket tarihlerine üç gün kala yanıbaşındaki odadan, eşyalarını toplayıp 

kaçmış, annesinin hiç haberi olmamıştır. Kadın durumu anlayınca çok dövünmüştür. 

Çocukları üzerinde söz sahibi olamayan, sinirsel sıkıntıları olan bir kadındır. 

Monden hayata zorluklardan geçerek ulaşmıştır. 

Besleme Fatma 

Fizikî özellikleri şu satırlarla aktarılır: 

“Fatma, on yedi, on sekiz yaşlarında esmer güzeli bir kızdı. Fakat 

dolgun kalçaları, gürbüz omuzlarıyla vaktinden önce serpilip gelişmiş vücudu 

ona, çoktan yirmi beşini boylamış ve evlenip doğurmuş bir olgun kadın hali 

veriyordu. Gür ve uzun olduğu sezilen saçlarını sımsıkı tarayıp bir yazma 

yemeniyle sarıp sarmalamış; beline, Hacı Emin Efendinin giydiği şalvarı 

andıran bir iş donu geçirmiş, belinden üstünü de gömlekle zıbın ortası alacalı 

pazenden dar bir yeleğe tıkmıştı. Lâkin, endamının yarısını yamalı bohçadan 

bir çıkına, öbür yarısını tıklım tıklım bir torbaya çeviren bu biçimsiz ve 

hantal kıyafetine rağmen, gerek kara gözlerinin sert bakışlarında, gerek uzun 

ve yuvarlak gerdanının dimdik duruşunda, gerekse çıplak ayaklarındaki 

nalınların tasmalarından dışarıya fırlamış parmaklarında insana meydan 

okuyan serkeş bir yosmalık görüntüsü vardı.” (s.156) 

Evin hizmetçisi konumundaki Fatma, ilerde evin hanımı olacaktır. Yine de 

evin, evin beyi olan Hacı Emin Efendinin hizmetinde çalışmaya devam edecektir. 

Tahincizade Hacı Emin Efendi, evdeki kadınlar arasında en çok bu kızla 

uğraşmaktan, bu kızı sarsıp hırpalamaktan zevk alır. Karısı yarı yatalak bir hâle 

girdiği günden itibaren bütün huysuzluklarını Fatma’nın üstünde toplamış bulunur. 
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Hacı Emin Efendi, ona çatmak için yalnız hizmetçilik vazifelerine ait kusurları 

kullanmakla kalmaz; namus ve iffetine dair birtakım şüphe ve bahaneler de icat eder. 

Bu icatlarla ona hakaretler ederek, hırpalar durur. 

Bir kurban bayramının ikinci gününde Fatma yine iş yaparken, Hacı Emin 

Efendi onu taciz eder, Kız, onun bakışlarından ve tavırlarından rahatsız olup, üstüne 

başına çeki düzen vermeye çalışır. Onun sarkıntılıklarına karşı, kendini müdafaa 

etmeye uğraşır. Sonradan Hacı Emin Efendinin görünüşü karşısında kıs kıs gülmeye 

başlar. 

Tahincizade, bayram hediyesi olarak, Fatma’ya yarım liralık altın verecektir; 

ama onu açık saçık görünce vazgeçmiştir. Kız altını umursamaz davranır; ama yine 

de üstünü başını düzeltmeye çalışmıştır. 

Sonunda Tahincizade onu yumuşatmayı başararak, bir yarım Reşadiye 

altınını verir. 

Tahincizade karısı ölünce, düğün dernek eşliğinde, besleme Fatma’yla 

evlenmiştir. Oğulları, çocuk olduğu taktirde mirasın bölünmesinden endişelidirler. 

Yaşı, gelinlerin yaşından küçük olan Fatma evin işlerini yapmaya, 

evlendikten sonra da devam eder. Hatta bir de önceden Zübeyde Hanımın yaptığı 

hanımlık vazifelerini de üstlenmiştir: 

“Hacı Emin Efendi, ölen karısına kırk yıl yalnız kendi eliyle yemeğini 

pişirtmek, çamaşırlarını yıkatmak, söküklerini diktirmek, çoraplarını 

ördürmekle kalmamış; her banyo günü, başını sabunlamak, sırtını ovalatmak 

ve - günahı söyleyenlerin boynuna! - göbeğinin çukurundaki kirleri bile 

temizletmek çeşidinden bir sürü adi işler yüklemekten çekinmemişti. Zübeyde 

Hanım, evliliklerinin son yıllarında hiç değilse bu banyo hizmetlerinden 

kurtulmuştu. Fakat, biçare Fatma için bu işin bir gündelik angarya halini 

aldığı söyleniyordu.” (s.270) 

Çevreye göre Fatma, Hacı Emin Efendi gibi alçakgönüllü bir adam sayesinde 

en yüksek mertebeye ermiştir. Çünkü Hacı Emin Efendi zengin bir dul yerine öksüz, 

fakir olan Fatma’yı tercih etmiştir. 
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Fatma, iki çocuk dünyaya getirmiştir. Hacı Emin Efendi sıkıldıkça, 

öfkelendikçe hıncını genç karısı ve çocuklarından alır. 

Fatma güzel, gürbüz bir insandır. Sürekli çalışır, kabalıklara göğüs gerer. 

Emeti Nine 

Yüzü çukur, kuru, pürtük pürtük ve yamru yumrudur. Elli yıl önce, haftalarca 

ölümle pençeleştiği bir hastalıktan sonra gözleri görmez olmuştur. 

Oğullarının her ikisi de babaları gibi askerde şehit düşmüştür. Gelini 

çocuklarını bırakıp, köyüne gidince, torunları Nefise ve Ali’ye o bakmıştır. Zor 

zamanlarında köy halkı ona yardımcı olmamıştır. 

Artık torunları ona bakmaktadır. Nefise yemeğini pişirir, çamaşırını yıkar, eli 

değdikçe bitlerini ayıklar. 

Torunu Ali sayesinde, evine torba torba bulgur, tarhana, nişasta yağmaya 

başlar. Kocasının, oğullarının zamanında dahi bu kadar bolluğa kavuşmamıştır. Onun 

için, düşman şerrinden korunmak için sürekli dua eder. 

Emeti Nine, nerede, hangi zamanda yaşadığının, kaç yaşına girdiğinin 

farkında değildir. Geçmiş günleri de hatırlamaz. Unutmamış, bunamamıştır. Aklı, 

idraki yerindedir. Ancak kendisiyle söyleşip durmaktan, başkalarıyla konuşmaya 

vakti ve isteği kalmamıştır: 

“Elli yıldan beri - o kadar oldu mu! Elli yıl ne demektir! - elli yıl önce, 

haftalarca ölümle pençeleştiği o hastalıktan Azrail’e gözlerinin nurunu baç 

verip kurtulduktan sonra Emeti Nine, eşi, yoldaşı, anası, babası olan bu 

toprak gibi kendi içine çevrilmiş; bütün duygularını, düşüncelerini, anılarını, 

tasalarını - ve eğer varsa- sevinçlerini bu toprağın suları gibi hep kendi içine 

çekmiş, bu toprağın zenginlikleri gibi hep kendi içine gömülmüştü.” (s.250) 

Đnsanlar, o otuz beşinde, gücü kuvveti yerinde bir taze kadınken, oğlunun iki 

öksüzüne analık babalık ederken, onlara bakmak, onları yetiştirmek için tarlaya, 

ahıra, suya, çamaşıra giderken, geceleri el yordamıyla çocukların söküklerini 

dikerken de, yaşlandığında da sahip çıkmamışlardır. 

Emeti Nine, Nefise’nin işten, tarladan dönüşünü bir ağaç altında bekler. 

Köylü kadınları, kızları ona sataşırlar. O, onlardan uzak durur. 
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Emeti Nine, yalnızlığını torunlarıyla paylaşır. 

Fıtnat Dadı 

Komiser Hamdi Beyin dadısıdır. Küçüklüğünden beri onunla ilgilenmektedir. 

Đyi ve kötü gününde ona destek olmaktadır. Üç karısı öldüğü zaman da onun 

yanındadır: 

“Bu evde gene anadan babadan kalma ihtiyar bir dadı, gerçi ona can 

yoldaşlığı etmekte, onun yemeğini pişirip çamaşırını yıkamakta ve ona bütün 

manâsıyla bir anne gibi bakmaktadır. Hattâ bu felâketleri takip eden 

gecelerde bu kadın, onu, yatıp uyuyacağı saate kadar bir dakika yalnız 

bırakmaz, kâh uzak geçmişe dâir hikâyeler, kâh günlük havadislerle avutup 

eğlendirmeye çalışırdı. Zaten ailenin variyetli devirlerinde başka işler için 

başka hizmetçiler varken, o vakitler bir genç kız olan bu kadının, başlıca 

vazifesi, Hamdi Beyle meşgul olmak, onu temizlemek, yedirip içirmek ve 

giydirip kuşatmaktan ibaretti. Bunun içindir ki, Komiser Bey ona karşı bir 

hizmetçi muamelesi etmek şöyle dursun, hattâ bir emektar dadıya gösterilen 

saygıdan daha samimî bir hisle hareket ederdi. Fakat ona istediği gibi dert 

dökmeye, onunla istediği gibi söyleşip ağlaşmaya da bir türlü muvaffak 

olamazdı. Zira, kadıncağız adamakıllı sağırdı. Bu yüzden aralarındaki 

hasbıhaller çok defa, vaziyetin ciddiyetine yakışmayan bir (s.87) pandomima 

şeklini alır.” (s.88) 

Hamdi Bey susmayı tercih ettiğinden, sadece dadısı söyler, o dinler ya da 

gönlü kırılmasın diye dinler görünür. Çünkü dadının sözleri birtakım kocakarı 

laflarından ibarettir. 

“Küçük beyciğim; mutlaka bekârlığında bir kızın günahına girmiş ve 

âhını almış olacaksın. Çok okumuş yazmış bir hanımdan işitmiştim. Gönül, 

Allahın Kâbesiymiş, onu yıkanın iki yakası bir araya gelmezmiş.” (s.88) 

Lâkin Hamdi Bey bir kızın günahına girmek şöyle dursun, parayla vücudunu 

satan kadınlara bile el sürmemiştir. Bu durumu kavrayan dadı, komiserin 

felâketlerine başka bir sebep bulmak gerektiğini hisseder ve başka bir batıl inanışını 

aktarır: 
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“Küçük beyciğim; mutlaka, düşmanların sana büyü yaptılar. Bir ehlini 

bulup kendini okutmalısın. Şimdi aklıma geliyor: Vaktiyle komşumuz Şaziye 

Hanım, dünyaya üç çocuk getirmiş, her üçü de birer yaşına basmadan 

ölmüştü. Sonra eve bir hoca getirdiler; bu hoca kurşun döktü, her şey 

meydana çıktı. Meğer Şaziye Hanım’ı, Hulki Bey’e varmazdan önce bir 

başkası istemiş, vermemişler, o da gitmiş kadıncağıza zürriyeti olmasın diye 

büyü yapmış.” (s.88) 

Oysa kimileri Hamdi Beyin eşlerinin ölümlerinden dadı kalfayı sorumlu 

tutmaktadırlar. Güya dadı kalfa evde başına buyruk yaşamaya alıştığı için üstüne bir 

hanım gelmesini istemez. Bundan dolayı, Hamdi Beyin eşlerinin her birini ya 

zehirler, ya sihirle ortadan kaldırır. O evde olduğu sürece de çoğu kişi kızını Komiser 

Hamdi Beye vermek istemez. Komiser sonunda dadısını uzaklaştırmaya razı olur. 

Halbuki ölümlerin sebebi Komiser Hamdi Beydir. Üç karısını da 

evliliklerinin altıncı ayında tabanlarından gıdıklayarak öldürmüştür. Suçlu olduğu 

anlaşılan Hamdi Bey hapse girer. Çıktığında, dadısının Fatih’le Edirnekapı 

arasındaki evine gitmek için yola çıkar. Đhtiyar dadı Hamdi Beyi her ziyarete 

gidişinde, evinin yerini anlatmaya çalışmıştır. Hamdi Beyi kendisi alacaktır; ama 

hastalandığı için bunu yapamamıştır. Hamdi Bey, dadısının evini sonunda bulur. 

Dadısı, hapisteyken de onunla ilgilenmiştir. Haftada hiç olmazsa bir iki defa 

sefer tasları getirmiştir. 

Fıtnat Dadı, kendisine işlerinde yardımcı olan kızı, komiseri karşılaması için 

görevlendirmiştir. Kız görevi yerine getirir. 

Dadı, tamamıyla sağır, gözü görmez ve hemen hemen yatalak bir hâl almıştır. 

Henüz eli ayağı tutar ve Hamdi Bey ile eski zamanlardakinden daha titiz bir dikkat 

ve özenle meşgul olur. 

Dadısı Hamdi Beye, hep “küçük beyim” (s.472) der. 

Fıtnat Dadı, kendisine bir şey olsa, Hamdi Beyin bakımı için en çok 

yardımcısı Hamiyet’in annesine güvenmektedir. Ona göre Hamdi Beyin eşleri onun 

kıymetini bilememişlerdir. 
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Dadı, romatizma ağrılarından çok acı çekmekte, inlemektedir. Bu da Hamdi 

Beyi rahatsız eder; ama dadısı iyilik etmeyi çok seven, yüreği temiz bir kadındır. Son 

zamanlarda biraz bunamış, çenesini tutamaz olmuştur. 

Fıtnat Dadı, yardım olsun diye bir süre için yanlarında kalmasına izin verdiği 

Hamiyet’in ablası Kevser’in eşi Pertev’in saygısız hareketlerine maruz kalır. 

Fıtnat Dadı, sorumluluklarına çok düşkün, fedakâr, vefalı, iyiliksever, temiz, 

titiz bir insandır. Yaşlılığında yardımcıya ihtiyaç duymuştur. Herkes için iyi, güzel 

şeyler düşünür. Özellikle Hamdi Beye çok sadıktır. 

Hamiyet 

Komiser Hamdi Beyin dadısının yanında çalışan, ona yardımcı olan kızdır. 

On üç yaşına girmiştir. Muhacir kızıdır. Kocaya kaçan bir ablası ve annesi 

vardır. 

Fıtnat Dadı hapisten çıkan Hamdi Beyi, yolda karşılaması için Hamiyet’i 

göndermiştir. Fıtnat Dadının bütün işlerine o bakar. Suyunu taşır, ortalığı siler, 

yatağını toplayıp serer. Fıtnat Dadı, ona sökük dikmek, ütü yapmak gibi pek çok şey 

öğretmiştir. Yemeği de Fıtnat Ninesinin - kız ona nine demektedir - tarifiyle yapar; 

ama zor yemekleri kadın ona bırakmaz, kendi hâlleder. 

Hamiyet’in annesi, Tekeldeki işinde sabahtan akşam geç vakte kadar 

çalıştığından ev işleriyle uğraşamamaktadır. Hamiyet, akşamları artan yemekten 

annesine götürür. 

Ablası, Hamiyet’in yaşındayken Pertev adındaki kocasına kaçmıştır. Artık on 

dokuz yaşındadır. Çok güzeldir; ama Hamiyet, kaçtığından beri onun yüzünü hiç 

görmemiştir. 

Fıtnat Dadı, Hamiyet’e çalışmasından ötürü maaş bağlayacağını söylemiştir; 

ama o bir şey vermese de çok sevdiğinden onun işlerini görecektir. 

Hamiyet, yol boyunca Hamdi Beye bunları, ailesini, Fıtnat Ninesinin 

öğrettiklerini, kendi yaptıklarını anlatmıştır. 

Çok da meraklıdır. Hamdi Beye sorular sorar. Burnunu her şeye sokarak, 

Hamdi Beye rahat nefes almak imkânını vermez. Her an peşindedir. 
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Çenebazdır. Bütün mahallenin dedikoduları hep ondadır. Durmadan söyler. 

Söylediği şeyler tükenince de acayip sorularına başlar. Bir seferinde Hamdi Beye ne 

zaman evleneceğini sormuştur. Sonra da annesini almasını teklif etmiştir. 

Hamiyet Hamdi Beyin yaşıyla annesinin yaşını uygun bulmaktadır. Hesabı 

Fıtnat Ninesiyle yapmışlardır. 

Birkaç yıl sonra Hamiyet, bir tütün fabrikasında işe girer. Tüm kusurlarına 

rağmen Hamiyet’in evi ne kadar neşeyle doldurduğu, cıvıl cıvıl hâliyle ne kadar can 

verdiği, ancak o gittikten sonra anlaşılır. Son zamanlarda Hamdi Beyi rahatsız eden 

yaramazlıklarını da bırakmış, nazlı ve edalı genç kız tavırları takınmaya başlamıştır. 

Bununla birlikte, hiç durgunlaşmamış, o çağa mahsus mızmızlıklardan hiçbirine 

düşmemiştir. Đş yaparken şarkılar söylemeye, Fıtnat Dadıyı eğlendirmek için tatlı 

şaklabanlıklar yapmaya devam etmiştir. 

Bir gün Hamdi Beyden, dara düşen ablası ve eniştesini geri çevirmemesi için 

yardım ister. Yardım edilmiştir; ama kişiler buna lâyık değillerdir. 

Hamiyet, hayat dolu, Fıtnat Ninesini çok seven, onun işlerini yapmaktan zevk 

duyan, ondan da pek çok şey öğrenen, meraklı, konuşkan, çalışkan, yardımsever bir 

kızdır. 

Kevser 

Kevser, ilk önce çocukluk hâliyle karşımıza çıkar. 

Sarışındır. Gözleri taze yaprak rengindedir. Lepiska saçlıdır. Yusyumru bir 

alnı ve dışarıya doğru çıkık iradeli bir çenesi vardır. Kaç yaşında olduğunu tahmin 

etmek güçtür. Belki on ikisinde, belki on dördündedir. Zira, göğsü henüz dümdüzdür. 

Şirin bir yüzü vardır. Parmakları inceciktir. Çelimsiz vücudundan yayılan dişilik 

havasından dolayı yetişmiş bir genç kız gibidir. 

Fuat’ın gözlemlerine göre boş bir arsada, Pertev adındaki çocuğu 

taşlamaktadır. Çocuk, onu yakalar. Kavgaya başlarlar. Küfürler, vuruşmalar arttıkça 

artar. Sonunda Fuat onları ayırır. Kız, Fuat’ın ayırmasına kızmıştır. 

Çocuk, kızın her gün rezalet çıkardığını, uyarmalarına kulak asmadığını 

belirtir. Taşkınlıklarının sebepleri şunlar olabilir: 
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“Bu kızın, vaktinden önce olgunlaşmış dişili ği henüz çocukluktan 

kurtulmamış vücudunun içinde bir feveran halinde kaynıyordu; nereden, nasıl 

taşıp fışkıracağını bilemiyordu. Bütün bu hırçınlıkları, belki hiç farkında 

olmayarak beğendiği, belki gönlünün gizliden gizliye çektiği bu oğlanı 

taşlayışları şu körpe kalıp içinde filiz süren bir histerinin zehirlerini dışarıya 

atmak ihtiyacından ileri geliyor ve sonra, belki de her dayak yiyişinde 

vücudunu kavuran nöbetler yatışıyordu.” (s.188) 

Kız, bu sefer de Pertev’in arkadaşına küfretmeye başlamıştır. Onun aralarına 

girdiğini, iki oğlanın aralarında anormal bir ilişki olduğunu düşünür. Hem ikisi 

birleşip onu dövmüşlerdir. 

Kız, bunlara rağmen yemeğini onlara vermiş, annesine kendisinin yediğini 

söyleyerek aç yatmıştır. Pertev’in söküklerini annesine diktirmiş, çamaşırlarını da 

yıkatmıştır. 

Oğlanları bir kere hapisten de kurtarmıştır. Oğlanlar, Sirkeci’de, bir manav 

dükkânından portakal aşırıp kaçarlarken, kız dükkân sahibine yanlış yer göstererek 

yakalanmalarını engellemiştir. Fuat da kızı olay yerinden uzaklaştırmıştır. 

Panorama II’de, Kevser on dokuz yaşındadır. Pertev’e kaçmıştır. Kardeşi 

Hamiyet, o zamandan beri kendisini görmemiştir. Annesi, ara sıra rastlasa da kızını 

umursamaz. 

Hamiyet, Hamdi Beyin dadısının yanında çalışırken, Hamdi Beye ablasının 

güzelliğinden çok bahsetmiştir. 

Bir gün dara düşen Kevser, Hamiyet vasıtasıyla Hamdi Beye, derdini açmaya, 

yardım istemeye gelir. Kevser’in güzelliği, dişili ği Hamdi Beyi çok etkiler. 

Kocası Pertev, can ciğer arkadaşını, namusu için yaralamıştır. Arkadaşı, 

kocasının aleyhine işler çevirmiş, ahlâksızlıklar etmeye başlamıştır. Sürekli Pertev’in 

kuyusunu kazan arkadaşı, onun üzerine eroin kaçakçılığı iftirasını atmıştır. Böyle bir 

suç işlemediği anlaşılınca, sabıkalı olduğu bahane edilerek Pertev hapse atılmıştır. 

Çıktığında da ilk işi arkadaş bildiği kişiye haddini bildirmek olmuştur. O ölmemiştir; 

ama Pertev kaçmak zorunda kalmıştır. Geride kalan Kevser ise kocasının yerini 

söylemesi için hırpalanmış, işkence çekmiştir. 



296 

Kevser, bunları anlatırken, Hamdi Bey onun güzelliğiyle meşguldür. 

Kevser yaralı bereli hâliyle iki aydır yıkık yerlerde yaşayıp, çalışıp, 

nafakalarını temin etmek için uğraşmaktadır. Sonunda ara sıra görüştükleri kardeşi 

Hamiyet’e gelir. Annesi evlatlıktan reddetse de kardeşi Hamiyet ona sırt 

çevirmemiştir. 

Hamiyet, Kevser’e Hamdi Beyden, onun iyi yürekliliğinden bahsedince, 

cesaretlenen Kevser, Pertev’i de alıp gelmiştir. 

Kevser, evlerine sığınmalarına izin vermesi için Hamdi Beye yalvarır. 

Sonunda buna razı olan Hamdi Bey, kendini Kevser’e kaptırmıştır. Kevser’se eşi 

Pertev’in hırpalamalarına maruz kalmaktadır. Pertev ondan beyaz enfiye bulmasını 

isteyip durmaktadır. 

Kevser’in hiç sesi çıkmaz; hatta her dayaktan sonra kocasına itaati daha çok 

artmış görünür. Ona acıyan Hamdi Bey, bunu Kevser’in terbiyesine ya da onuruna 

vererek, kızın için için çok büyük acılar çekip, belli etmek istemediğini düşünür. 

Bir gün yine Pertev karısını hırpalayıp tartaklarken, Hamdi Bey aralarını 

bulmaya çalışır. Kevser’in tepkisi serttir. Đşlerine karışmaması için çıkışır. 

Pertev gitmiştir. Hamdi Bey, Kevser’in onun ardından gitmesini istemez. 

Fakat Kevser onu dinlemeyerek, gider. 

Hamdi Bey, onun dönmesini umut eder. Kevser, haftalar sonra döner; ama 

çıkınını toplamak için… 

Kevser, çok güzel, çekici bir kadındır. Pertev’in peşinde ömrünü ziyan 

etmektedir. Ailesine, yardımcı olmak isteyen herkese sırt çevirmiştir. 

DEKORAT ĐF KONUMDAK Đ KADINLAR  

Nermin 

Yeşil gözlü, buğday benizlidir. 

Sevim’in arkadaşıdır. Sevim bir akşam denizden çıkıp eve gidecekken, 

kendileriyle oturmasını teklif eder. Sonunda da onu ikna eder. Ancak o gece Sevim 

için felâketle sonuçlanmıştır. 

Neşet Beyin Eşi 

Đki çocuğu vardır. Onlarla birlikte Đstanbul’a gitmiştir. 
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Mansurzade Hüseyin Efendinin Eşi 

Otobüse hiç alışamayan, alışması da gerekli olmayan bir kadındır. Dışarı pek 

çıkmaz. Senede iki defa, bir evlerinden bağlarına, bir de bağlarından evlerine 

taşınırken çıkmak zorundadır. 

Kocası ona modern kıyafeti, etek giydirip, şapka taktırmayı pek uygun 

bulmaz. Çünkü sonuçta eşinin yürümeyi şaşırıp, aklını kaybedeceği görüşündedir. 

Zübeyde Hatun 

Tahincizade Hacı Emin Efendinin ilk karısıdır. Hacı Emin Efendi, eşine ve 

evdeki diğer hanımlara, ev işlerine burnunu sokarak eziyet eder ve onların yaptığını 

beğenmez. Eziyetleri eşinin yarı yatalak bir hâle düşmesine sebep olan 

unsurlardandır: 

“Tahincizadenin karısı Zübeyde Hatun, kocasının bu çeşit 

zorbalıklarına, hoyratlıklarına, hattâ dayak ve tokatlarına genç yaşından beri 

alışık olmakla beraber, artık vücudunun tahammülü azaldığından mı, yoksa 

son yıllarda bu feveranlar artık haddini aştığından mı nedir, sık sık 

hastalanıp yatağa düşer olmuştu. Bu tepsi devirme hadisesinden sonra 

haftalarca, aylarca kötürüm gibi yerinden kımıldayamadı. Bununla beraber 

oğulları, arasıra: ‘Ana, zorun nereden?:’ diye sordukça: ‘Hiçbir şeyim yok. 

Acık dizlerim tutmuyor. Eh, yaş elliyi geçti!’ sözlerinden başka ağzından bir 

cevap alınamazdı.” (s.49) 

Tahincizade, oğulları evdeyken kimseye eziyet etmemektedir. 

Zübeyde Hatun, Tahincizade ile otuz sekiz yıl birlikte yaşamalarından sonra 

ölmüştür. 

Hacı Emin Efendi, yaklaşık kırk yıl karısını hizmetlerinde kullanmıştır: 

“Hacı Emin Efendi, ölen karısına kırk yıl yalnız kendi eliyle yemeğini 

pişirtmek, çamaşırlarını yıkatmak, söküklerini diktirmek, çoraplarını 

ördürmekle kalmamış; her banyo günü, başını sabunlamak, sırtını ovalatmak 

ve - günahı söyleyenlerin boynuna! - göbeğinin çukurundaki kirleri bile 

temizletmek çeşidinden bir sürü adi işler yüklemekten çekinmemişti. Zübeyde 
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Hanım, evliliklerinin son yıllarında hiç değilse bu banyo hizmetlerinden 

kurtulmuştu.” (s.270) 

Hacı Emin Efendinin Torunları  

Hacı Emin Efendinin kızlı oğlanlı bir alay torunu vardır. Hacı Emin Efendi 

onlardan âdeta irkilir. 

Hacı Emin Efendinin Gelinleri  

Hacı Emin Efendinin kabalıklarına maruz kalan, yine de sessiz gözyaşı 

dökmekten başka tepki vermeyen kadınlardır. Zira Hacı Emin Efendinin 

oğullarından çekindiğini bilirler. Zaten oğulları evdeyken Hacı Emin Efendi, onları 

hırpalamaz, yüzlerine sert bakmaktan bile çekinir. 

Jale 

Mercan dudaklı, fıkır fıkır kaynayan, fettan bakışlı bir kızdır. 

Osman Nuri Beyin Annesi 

Eşi Đstanbul’a dönüp, Ayân âzâlığına tayin edilince, şehir şehir taşınma 

yorgunluklarından kurtulduğu için çok mutlu olan bir kadındır. Bu durum, onu âdeta 

on yaş daha gençleştirmiştir. 

Halil Ramiz’in Annesi  

Ölmüştür. 

Halil Ramiz’in Kız Karde şi 

Evlenmiştir. 

Selma 

Fidan boylu, sırma saçlı bir kızdır. 

Vali Đhsan Turan’ın Karısı 

Vali kulübe gittiğinde yanında olan bir kadındır. 

Zenci Dadı 

Seniye Hanım, eşi Osman Nuri Beyi kaybettikten sonra çökmüş, sıhhati 

bozulmuş, yarı yatalak bir hâle gelmiştir. 
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Bunun üzerine ev işleri, yemek, temizlik, çarşı pazar işleri, evdekilerin her 

türlü ihtiyacıyla ilgilenmek zenci dadıya düşmüştür. Yükü arttığı nispette gayreti 

çoğalmış olan, ihtiyar bir kadındır. 

Ahmet Nazmi’nin Karısı  

Gençtir. 

Eşiyle Fuat arasındaki çekişmelere şahit olmuştur. 

Evlerine gelen Fuat’a hürmette, ikramda kusur etmemeye çalışır. Lâkin Fuat 

onu da yıkıcı eleştirilere maruz bırakır. Özellikle onun giyinişine takılmıştır. Kadın 

onu ciddiye almaz, şakaya vurmaya çalışır. 

Fuat’a göre o, irticanın hortlamasına karşılık gaflet uykusunda olanlardandır. 

Ayrıca kadını “dayanıksız birtakım ipek kırpıntılarından yapılmış bir bebeğe” (s.567) 

benzetir. 

Doktor Namık Ahmet’in E şi 

Zengi bir ailenin kızıdır. Đki oğlu vardır. 

“Bu genç kadın, muhitinin gündelik hâdiselerini yakından takip etmeyi 

pek severdi ve bunların acayip, hazin ya da gülünç taraflarını birtakım zeki 

ve ince görüşlerle belirtmek özelliğine de malikti. Ama, ‘kocakarı 

dedikodusu’ denilen bayağı ve dikenli bir konuşma tarzına karşı da âdeta 

titizlik derecesine varan bir tiksinti duyardı.” (s.268) 

Hacı Emin Efendinin karısı öldükten sonra yanlarındaki besleme kız 

Fatma’yla evlenmesiyle, onların yaşantılarıyla pek ilgilidir. 

Fuat’ın Dadısı 

Fuat’ı büyütürken üstüne titrese de, onu korkulu masallarla ürkütmüştür. 

Çocuğun kâbuslar görmesine neden olduğundan, Fuat’ın babası tarafından 

azarlanmıştır. 

Zehra 

Komiser Hamdi Beyin eşlerindendir. Masum, körpedir. 
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Eşiyle bir geçimsizliği, küskünlüğü, kavgası yoktur. Herhangi bir rahatsızlığı 

da bulunmamaktadır. Çok sağlıklıdır. 

Kocası tarafından kundaklanıp, tabanlarından gıdıklanarak öldürülmüştür. 

Gençliğine doyamamıştır. Evlilik hayatı altı ay sürmüştür. 

Mesrure 

Komiser Hamdi Beyin eşlerindendir. Masum, körpedir. 

Eşiyle bir geçimsizliği, küskünlüğü, kavgası yoktur. Herhangi bir rahatsızlığı 

da bulunmamaktadır. Çok sağlıklıdır. 

Kocası tarafından kundaklanıp, tabanlarından gıdıklanarak öldürülmüştür. 

Gençliğine doyamamıştır. Evlilik hayatı altı ay sürmüştür. 

Muazzez 

Komiser Hamdi Beyin eşlerindendir. Yirmi yaşındadır. Masum, körpedir. 

Eşiyle bir geçimsizliği, küskünlüğü, kavgası yoktur. Herhangi bir rahatsızlığı 

da bulunmamaktadır. Çok sağlıklıdır. 

Kocası tarafından kundaklanıp, tabanlarından gıdıklanarak öldürülmüştür. 

Gençliğine doyamamıştır. Evlilik hayatı altı ay sürmüştür. 

Komiser Hamdi Beyin Annesi 

Ölmüştür. 

Komiser Hamdi Beye Đstenen Kızlar 

Medrese odalarında, viraneliklerde yetişmiş, ne olduğu belirsiz birtakım işçi 

ve çamaşırcı kızlardır. Onlardan başka kimse komiserle evlenmek istemez. Kendisine 

kız bulması için görevlendirdiği bazı polis memurları, komisere, yukarıda belirtilen 

kızlar arasında eli yüzü düzgün, iffet sahibi olanların bulunduğu görüşündedirler. 

Ama komiser onların derecesine inmeyi ailesinin ve mevkiinin şerifine uygun 

bulmaz. 

Komiser Hamdi Beye Kızlarını Vermeyen Analar 

Hiçbir aile, komisere kız vermek istemez. En yoksul ana ve babalar bile, 

evlâtlarını ona kurban etmek istemezler. Çünkü komiserle evlenen kızlar altı ay 

içinde ölmekte, daha doğrusu komiser tarafından öldürülmektedir. 
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Nebile’nin Annesi 

Teşvikiye’de oturan devlet düşkünü, dört çocuklu, dul bir kadındır. Sık sık 

hastalanan bu kadın, fakir bir hayatı, çocuklarıyla paylaşmaktadır. 

Maddî ve basit üzüntüleri vardır. 

Söküklerini, yırtıklarını Nebile diker. 

Nebile’nin Kız Kardeşleri  

Teşvikiye’de, dul olan anneleriyle fakir bir hayat yaşamaktadırlar. Nebile 

evlenip gittikten sonra, küçük kız kardeşlerinin hiçbiri onun yerini tutamamışlardır 

ve ev allak bullak olmuştur. 

Maddî ve basit üzüntüleri vardır. 

Söküklerini, yırtıklarını Nebile diker. 

Seniye Hanımefendinin Komşusu 

Seniye Hanımefendiye kocasının mütareke devrinde çok az bir emekli 

maaşıyla Hariciye Nezaretinden kadro dışına atıldığını söyleyen kişidir. Boşboğazlık 

yapmıştır. 

Sıdıka Hanım 

Hamiyet ve Kevser’in annesidir. 

Kırk dördüne basmıştır. 

Komiser Hamdi Beyin dadısı, Fıtnat Dadı, onun tutumlu, eli ayağı düzgün, 

gücü kuvveti yerinde bir insan olduğunu düşünmektedir. (s.522) Fıtnat Dadı, 

kendisinin ölmesi hâlinde, komiserin bakımı konusunda ona güvenir. 

Sabahtan akşama kadar Tekelde, şişe yıkayarak, ayda kırk lira maaşla 

çalışmakta, çok yorulmaktadır. Birkaç yıl sonra Hamiyet bir tütün fabrikasında işe 

girince, annesi, Hamiyet’in yerine komiserin evine gidip, evi rahatlığa kavuşturur. 

Onun sayesinde pişirilen yemeklere tat tuz gelir. Çamaşırlar sakız gibi olmaya, 

sökükler yırtıklar daha özenle dikilip yamanmaya başlar. 

Sıdıka Hanım, kızı Hamiyet’in büsbütün zıddı, sönük, silik bir kadındır. 
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Damadını hiç sevmediğinden, kızı Kevser’i de evlâtlıktan reddetmiştir. 

Geldiği zaman da yüzüne bakmaz. Kız on üç yaşında kaçmıştır. On dokuz 

yaşındadır. 

Şaziye Hanım 

Fıtnat Dadının, Komiser Hamdi Beye anlattığına göre, Şaziye Hanım, 

dünyaya üç çocuk getirmiş, her üçü de birer yaşına basmadan ölmüştür. Evlerine 

gelen hoca kurşun dökünce, her şey meydana çıkmıştır. Şaziye Hanımı Hulki Beye 

varmadan önce bir başkası istemiş, vermemişler, o da zürriyeti olmasın diye Şaziye 

Hanıma büyü yapmıştır. (s.88) 

Kocakarı 

Komiser Hamdi Beyin, hapishaneden çıkıp, dadısına giderken rastladığı bir 

kadındır. Paçavralara bürülüdür ve iki büklümdür. 

Clark Gable Benzeri Adamın Annesi 

Clark Gable benzeri adam, anne ve babasının asaletini anlatırken bahsi geçer. 

Oğlunun söyledikleri palavradır. 

Hemşire Gertrude’un Annesi 

Yarı dul, yarı yoksuldur. Yalnızlığını köpeğiyle paylaşmaktadır. 

Hemşire Gertrude’un Büyük Annesi  

Hemşire Gertrude’a ondan Yahudilik karıştığı aktarılırken bahsi geçer. Bu 

yüzden hemşire yaşadığı topraklardan koparılmıştır. 

Turgut Beyin Annesi 

Çocuklarını yetiştirinceye kadar eşinin çektiklerine şahit olan bir kadındır. 

Emeti Ninenin Gelini 

Emeti Nineye göre soysuzdur. Đki çocuğunu bırakıp kendi köyüne gitmiştir. 

(s.250) 

Eşi askerde şehit olmuştur. 

Nefise 

Emeti Ninenin torunudur. 
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On üç, on dört yaşına basan kız, yıllardan beri ninesine bakmakta, onun aşını 

pişirmekte, çamaşırını yıkamakta, eli değdikçe bitlerini ayıklamaktadır. 

Tarlada çalışır. Dönerken de ninesini rahatlatmak için onunla buluştukları 

yerden evlerine kadar sohbet eder. Yani ninesinin hakkını çoktan ödemiştir. 

Ali adında bir erkek kardeşi vardır. 

Nefise, romanda şu satırlarla tanıtılır: 

“Bu, sarışın, cılız ve ilk bakışta yaşından çok daha küçük gösteren bir 

kızdı. Fakat, iş işlerken ya da ninesiyle meşgul olurken öyle büyüğümsü bir 

hal alırdı ki, insan, ona bir yaş tayin etmekte şaşırır kalırdı.Đşte, biraz sonra 

eve varınca Nefise, henüz yürümeye başlamış çocuğunu eserip beserleyen bir 

ana gibi, Emeti Nine’yi bir şiltenin üstüne yerleştirerek ve onunla 

konuşmasına devam ederek akşam çorbasını pişirmek için ocağı yakacaktır. 

Zaten tarladan dönerken, yuvasını yapan bir kuş gibi koltuğunun altına bir 

tutam çalı çırpı sıkıştırmayı unutmamıştır. Şimdi, bunları büyük bir özenle 

yanyana dizerek ve üstlerine birkaç parça tezek yerleştirerek eğilecek ve ateşi 

üflemeye koyulacaktır.” (s.253) 

Emzikli Genç Analar 

Emeti Ninenin köyündeki emzikli genç anaların hiçbiri, ninenin gelini 

çocuklarını bırakıp köyüne gittiğinde, geride kalan sütten kesilmemiş çocuğa 

sütlerinden vermeyi teklif etmemiştir. 

Muhtarın Karısı  

Atikler köyü muhtarının karısıdır. Doğurmuştur. 

Niyazi Beyin Karısı 

Tecrübesiz, bilgisiz bir kadındır. 

Eşinin kooperatif işine girmesini istememektedir. Eşinin şanssız bir insan 

olduğunu düşünmektedir. 

Macar Dansöz 

Tabarin Bar’da çalışmaktadır. Yüzü fazla makyajlıdır. 

Bir kelime Türkçe bilmez. 
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Köylü Kadın  

Önceleri muayene edilmek istemeyen, büzüşüp sol böğründeki acıyı 

dindirmeye çalışan, hamile bir kadındır. 

Doktor Namık Ahmet yumuşak tavrını sertleştirince, muayeneye razı olur. 

Kendine has konuşma tarzıyla yardım ister. 

Doğum yaptıktan sonra yok olur. 

Köylü kadın olayının, günahkâr bir hamilenin günahını örtbas etmek için 

uydurulduğu söylentileri vardır. (s.172) 

Sırrı Beyin Ablası 

Sırrı Bey, 1946 seçimlerinden sonra hayal kırıklığına uğrayıp, Doğu 

Anadolu’nun ücra köşesindeki evine sığınınca tanıdıklarından yüz bulamaz; ancak 

kendinden bir iki yaş büyük olan dul ve kimsesiz olan ablası onu bir evlât gibi 

bağrına basar, rahatını sağlamak için elinden geleni yapar. 

Servet Beyin Hizmetçisi 

Ailenin hizmetinde çalışmaktadır. 

Ayşe 

Bir mebusun hizmetçisidir. Hanımı evde olmadığında telefona bakmıştır. 

Evin beyi söylediği sözleri hanıma iletmesini istemiştir. 

Hizmetçi 

Önceleri on lira aylıkla çalışan bir hizmetçinin, savaşın ilk ayında kırk, elli 

liradan aşağısına tenezzül etmediği belirtilir. (s.375) 

Sırrı Beyin Hizmetçisi 

Ailenin hizmetinde çalışmaktadır. 

Kabarık Saçlı Kız 

Komiser Hamdi Beyin hapishaneden çıkıp, dadısının evine giderken göz göze 

geldiği kızdır. Kız, yamru yumru bir eski ahşap evin kapı aralığından komisere 

bakmıştır. 
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Joconda 

Ragıp Beyin Sevim’i benzettiği portredir. Büyük Larousse’ta fotoğraf 

kopyası vardır. Sevim benzetmeden hoşlanmamış, Joconda’yı “buz gibi soğuk” 

(s.457) bulmuştur. 

Ünlü bir portredir. 

Genç Kadın 

Berlin’in yer altı sarayında yerde serili duran yedi cesetten biridir. Beş 

çocuğu ve kendisini tabanca ile öldüren eşi, sonunda intihar etmiştir. 

Đhtiyar Kadın  

Đstanbul’da, yanından geçen genç kızı “bir yırtıcı kuş gözleriyle” süzen ihtiyar 

kadın, Lady Macbeth’in cadılarına benzetilir. (s.480) 

Lady Macbeth’in Cadıları  

Đstanbul’daki bir ihtiyar kadın, bu cadılara benzetilir.  

Süzülen Genç Kız 

Đstanbul’daki bir ihtiyar kadının “yırtıcı kuş gözleriyle” süzdüğü genç kızdır. 

(s.480) 

Ofelya 

Hamlet’te sevgi şarkıları söyleyen, tatlı sesli kişidir. 

Brunehilde 

Walhalla’daki mitolojik trajedide karanlık bir köşede ayakta duran, Tanrı 

Wotan’a, elinde bir zehir şişesiyle yürüyen kadındır. (s.476) 

Fraulein Braun  

Brunehilde ona benzetilir. (s.476) 

Lady Macbeth 

Shakespeare’nin, acı çeken, vicdan azabı duyan kahramanlarından biridir. 

Anne 

Ahmet Nazmi’nin ahbaplarından birinin annesidir. Falcıya gitmiş, onun 

kendisiyle ilgili söylediklerini onaylamış ve falcıdan dünyanın hâlinin ne olacağını 

öğrenmek istemiştir. (s.482) 
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Falcı Kadın 

Ahmet Nazmi’nin ahbaplarından birinin annesinin gittiği falcıdır. Kadın, 

falcıdan kendisiyle ilgili doğru olduğunu vurguladığı bilgiler almıştır. Bunun üzerine 

falcıya dünyanın hâlinin ne olacağını sorunca, falcı önündeki leğende bulunan suya 

dik dik bakıp, yüzünü buruşturarak şunları söylemiştir: 

“Hanım, hanım! Ne sen sor, ne ben söyleyeyim, bu harp daha bitmedi, 

böyle kolay kolay da bitmeyecek. Asıl kıyamet, kızılca kıyamet bundan sonra 

kopacak. Daha çok kanlar akacak. Dur, dur bakayım; pos bıyıklı bir herif 

var, sırıtıp duruyor, arka yanda… O, bütün bu kan sellerini yuta yuta çatlayıp 

gidecek ama, iş işten geçtikten sonra…” (s.483) 

Ahmet Nazmi’ye göre, bu kadın geleceği Mister Churchill’den, Mister 

Truman’dan daha iyi görmektedir. (s.483) 

Dul Kadın  

Benzetme unsuru olarak kullanılmıştır: 

“Cezaevinden çıkıp dadısının evine kapandığı günden beri, erkeklerle 

temas ve ülfetten hemen hemen el etek çekmiş bulunmak da, öteden beri 

yumuşak huylu, nazik bir adam olan Hamdi Bey’in tavır ve hareketlerinde bir 

nevi kadın nazlılığı meydana getirmişti. Öyle ki, eski zamanın o 

hanımefendilerinden hiç değilse birkaç örnek tanımış olanlar, Hamdi Bey’i, 

yazın (s.517) patiska gecelik entarisiyle cumbadaki minderin üstünde, kışın 

koyu renk alacalı pazenden hırkasıyla mangal başında kanaviçe işler ve 

tombul elini besili bir beyaz güvercin misali gergefinin hayalî çiçekleri 

üzerine hafif hafif kondurup kaldırırken görseler, hiç şüphesiz, onu, devlet 

düşkünü, dul bir şeyhülislâm karısından farkedemezlerdi.” (s.518) 

Yaşlı Kadın  

Cahit Halit’in babasına hürriyetin hangi paşanın adı olduğunu soran kadındır. 

(s.546) 

Fuat’ın Ninesi 

Medreselerin kapatılmasından, şapka kanununa kadar birçok inkılâp 

hareketini yadırgayan ve gelenekleriyle hurafelerine bağlı olanlardandır. Beş vakit 
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namazını kılar; ramazanda orucunu tutar ve sayılı dinî günlerde ölülerine Yâsin 

okumayı ihmal etmez. Hür fikirli insanlara ters muamelede bulunmaz. Sadece 

acıyarak bakar. 

Yüzü tertemizdir. 

Atatürk öldüğü gün yas tutup, ağlamıştır. 

Đngiliz Pilotun Nişanlısı 

Fuat’ın okuduğu bir kitaptaki tiplerden biridir. 

Landru’nun E şleri  

Landru’nun evlendiği üç ya da dört kadın, eşleri Landru tarafından paralarına 

ve mücevherlerine göz dikilerek öldürülen ve cesetleri küçük küçük parçalara 

ayrılarak bir mutfak ocağında yakılıp kül edilen kadınlardır. 

Olayın mahkemesi Paris’te görülmüştür. Landru suçu sabit olduğu için ölüm 

cezasına mahkûm edilmiştir. Olay, Hamdi Beyin eşlerini öldürmesi olayına 

benzetilir. 

Genç Kız 

Memleketin durumu karanlıktır. Bu yüzden genç kızın gülmek üzereyken, 

sesinin kesiliverdiği belirtilir. (s.322) 

Ana 

Memleketin durumu karanlıktır. Bu yüzden ana ve baba çocuklarını 

evlendirme girişiminde bulunamamışlardır. (s.322) 

Ezilen Genç Kız 

Kalabalıktan dolayı ezilen dört kişiden biridir. 

Ezilen Đhtiyar Kadın  

Kalabalıktan dolayı ezilen dört kişiden biridir. 

Genç Kadın 

Ata’nın ölümünden dolayı durmadan ağlayan kişidir. 

Tartı şan Kadınlar  

Hamdi Beyin, hapisten çıkıp dadısının evine giderken, boş bir arsanın 

ortasında gördüğü şiddetli bir dil kavgasına tutuşmuş kişilerdir. 
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Çingene Kızı 

Uzun kirpikli, iri gözlü, incecik kaşlıdır. Nebile’ye benzetilir. 

Hamdi Bey, çingene çergisine girdiğinde keskin, beyaz, pırıl pırıl, sedef 

tanelerini andıran dişleriyle (s.519) Hamdi Beyi ısıranlardandır. Her tarafını 

ısırmıştır. Hamdi Bey ondan da etkilenmiştir. (s.520) 

Çingene Kadınları 

Bir gece yarısı çergilerine düşen Hamdi Beye, kadınlı erkekli saldırmışlar, 

sonra da mezarlığa bırakmışlardır. 

Onu soymuşlardır. 

En insafsızca saldıranlar dişilerdir. Can alacak yerlerine tırnaklarını 

geçirmişlerdir. Hamdi Bey, onları “hayasız şırfıntılar” olarak nitelendirir. (s.519) 

Geçkin Kadınlar  

Derileri yumuşak, pörsüktür. En çok baldır, kalça ve gerdanda yağ bağlayarak 

şişmanlamış olan eski zaman hanımefendileridir. Hamdi Bey, bunlara benzetilir. 

Kocakarılar  

Fuat, anlattıklarını masala döktüğü ve gevezelik ettiği için kendisini 

kocakarılara benzetir. (s.571) 

Kısır Kadınlar  

Büyücülere gidip, kadınlarına yazılar yazdırırlar. 

Fizyonomi Meraklısı Kadınlar  

Komiser Hamdi Beyle ilgili haber için çekilmiş resimlerin fizyonomi 

meraklısı kadınlar için bir etüt konusu oluşturduğu belirtilir. (s.462) 

Hamile Kadınlar  

Felsefe doçentine göre kadınların bu devirlerinde endamları değişir, en 

güzelleri bile çok çirkinleşir, “pembe tenleri solar, ince derilerine kara kara lekeler 

basar, parlak gözlerinin feri söner.” (s.440) 

Dullar  

Avukat Hafız Necati ile Tahincizade Hacı Emin Efendi arasında, dulların 

hakları üzerine yapılan bir konuşmada bahisleri geçer. 
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Gelin veya Kız 

Ankara ve insanları tasvir edilirken, akşam üstleri gelin veya kızın yuvarlak 

bir sininin etrafına kalın ve büyük birtakım ekmek dilimlerini dizmekte oldukları 

belirtilir. (s.39) 

Eş 

Ankara ve insanları tasvir edilirken, akşam üstleri eş olarak kadının, tezekle 

ocağı yakışı aktarılır. (s.39) 

Bayanlar 

Ankara ve insanları tasvir edilirken, akşam üstleri bazı bayanların salonda, 

videolu bezik oyunu oynadıkları belirtilir. (s.39) 

Birkaç Genç Kızla Genç Kadın 

Adı Macit ya da Sacit olan bir paşa oğlunun yüzünden dile gelmişlerdir. 

Tribünlerdeki Bayanlar  

Güzel ve süslüdürler. 

Bazı genç kızlar Sevim’in kardeşi Nedim hakkında konuşurlar. 

Mebus Hanımları 

Eşleriyle yaptıkları telefon görüşmelerine yer verilmiştir. (s.40) 

Bayılan Kadınlar  

Atatürk’ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı’nın etrafını alan kalabalıktaki 

kadınlardan bayılanlar olmuştur. Yanıbaşlarındaki kişilerin üzerlerine yığılıp 

kalmışlardır. 

Emeti Ninenin Köyündeki Kadınlar  

Dibekte bulgur dövmeye ya da çeşmeden su doldurmaya gelirler. Hepsi 

Emeti Ninenin sağına soluna başını sallayarak ne dediğini merak ederler. O devam 

eder. 

Gençler ona şeyh mi hafız mı olduğunu sorarak dalga geçerler. Kimi 

diğerlerini güldürmek için Emeti Ninenin yanına oturarak, onun yaptıklarını yapar. 

Kimi de hasta rolü yapıp, Emeti Nineye baş okutup üfletmeye gelir. O, umursamadan 

devam eder. 
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Bu sefer herkes iyici kızar. Dünyanın her yerindeki gençlerden daha çok 

afacan ve yaramaz olan kızlar, Emeti Nineye eziyet etmeye başlarlar. O, yine 

aldırmaz. Sonraları yerini değiştirir. (s.252) 

Anadolu Kızları  

Orta Anadolu’da genç kızların dudakları sıtmadan bembeyaz olmuştur. 

Anadolu Kadınları  

Millî mücadelede Ecevit Dağı’nın yokuşlarını tırmanırken, mermi yüklü 

kağnıları güden çatlak tabanlı Anadolu kadınlarının varlığına değinilir. (s.119) 

Avrupa Kadınları  

Zarif, yosmadırlar. 

Cöngül olarak nitelenen Avrupa’nın insanları da maymuna benzetilir. (s.384) 

Erkek maymunlar sürekli olarak dişi maymunları kovalamaktadırlar. 

Hemcinsine hürmet zillet sayılır. (s.385) 

Evlât, ana-babanın; ana-baba evlâdın düşmanıdır. (s.385) Kırk milyonluk 

insan topluluğu, büyük bir heyelanla yok olmuş gibidir. (s.405) 

Kadınlar ve Kızlar  

Đnkılâplarla kızlar, kadınlar sokaklarda açık dolaşabilirler. Kadınlar peçelerini 

indirmişlerdir. 

Okullarda kızlar oğlanlarla bir sırada ders görüp, spor meydanlarında yarı 

giyimli, yarı çıplak birbirleriyle boy ölçüşürler; yerde otomobil, havada uçak 

kullanmasını bilirler ve paraşütle atlayan kahraman gençler arasında hiçbir cins farkı 

kalmamıştır. 

Tanzimatçı dedeler kızlarına okuyup yazma öğretirler, musiki dersi verirler. 

Genç kadınlar Nedim’in peşinden koşarlar; ama Avrupa’daki kadınlar 

Nedim’in yüzüne pek bakmazlar. 

Kadınlar arasında General Papagos’un büyük bir itibarı vardır. 

Bazı kadınlar ve kızlar giysilere, kokulara düşkündür. Dans ederler. Sevgi 

peşindedirler. 
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Önceleri Anadolu kadınıyla, Đstanbul hanımı, genç kızı vatan uğrunda el ele 

mücadele verebilirken, artık birbirlerinden kopmuşlardır. 
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I. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Münire  

Romanın baş kişisi Münire bir paşa kızıdır ve hayatını roman biçiminde 

anlatmayı denemektedir. Münire’nin hayatı çevresinde gelişen romanın odak 

noktasında ise, duygusal yanı ağır basan bir aşk yer almaktadır. 

Annesinin dediğine göre Münire, Sultan Abdülmecit’in onuncu cülûs şenliği 

gecesi dünyaya gelmiştir. (1849) O vefat ettiği ve yerine Abdülâziz tahta çıktığı yıl 

on bir - on iki yaşlarında koskoca bir kızdır. Ondan on beş yıl sonra olan, Fer’iye 

Sarayını kana bulayan ve babasının felâketine sebep olan Abdülâziz’in bileklerini 

keserek intihar etmesi olayını bilir. (1876) V.Murat (1876) dönemini görür ve II. 

Abdülhamit döneminin yirmi yılını yaşar. Yani Münire üç padişah devri görmüştür. 

Dördüncüsünü de yirmi yıldan beri yaşamaktadır. 

Kendi romanını yazmaya karar veren Münire, bunun çok zor olduğunu, 

cümleleri biraraya getiremediğini görür. Bütün ömrü roman okumakla geçmiş bir 

kadındır. Roman okuma merakı, pek genç yaşında başlamıştır. Telif, tercüme, kısa ve 

uzun pek çok hikâyeyi ezberine alırcasına sömürüp hatmetmiştir. Đlk zamanlardaki 

eserlerin yazarlarını iyi hatırlamaz; ama olgunluk çağına geldikten sonra en çok 

Ahmet Mithat Efendininkilerden zevk alır. Arasına, binlerce sayfalık cinaî maceraları 

da katar. “Ekmekçi Kadın”la “Mecnuneler Tabibi” onu, çok defa sabahlara kadar 

uykusuz bırakan, bütün olayları ve kişileriyle rüyalarına giren bu çeşit romanların en 

belli başlılarındandır. (s.19) 

Sonraları cinaî maceralardan zevk almamaya başlayıp, kendini tamamıyla 

hissî romanlara vermiştir. Hikâye, tiyatro olarak bu tarz kitaplardan da okumadığı 

kalmaz. “Ihlamurlar Altında” kadar “Đçli Kız”dan da etkilenir. Sonra Vecihî adında 

bir genç yazarın büyüsüne kapılır. Onun ifadesini güzel, ince; duygularını derin 

bulur. Kalbi Vecihî Beyin kaleminde dile gelmiş sanır. Yıllar yılı, bütün söylemek 

istediklerini o söyler. Öyle ki, başından geçenleri kendi kalemiyle anlatmayı 

başaramazsa, gidip ona anlatmayı, onun yazıp kendisinin dinlemesini düşünür. 

Zaten hayatının bitmez tükenmez acılarını bir roman halinde nakletmek 

ilhamını Vecihî’den almıştır. Onun yazdıklarını okuyuncaya kadar bütün acıları, ona 

herhangi bir genç kızın veya herhangi bir kadının uğrayabileceği talihsizliklerden 
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daha üstün, daha önemli görünmez. Onları hiç bahse değmez bulur. En yakın 

akrabalarına, en candan dostlarına bile dert dökmekten çekinmiştir. Bunun hiçbir 

şeye yaramayacağını düşünmüştür. Kendisinin macerasında ne intihar, ne cinayet, ne 

de hastalık vardır. Macerasından roman konusu çıkarabileceğini düşünmez. Fakat 

Vecihî’nin eserleri kendisine, elli yıla yakın ömrünün yürekler acısı bir roman 

konusu olduğunu ispatlar. (s.20) 

Nasıl başlayıp, nasıl bitireceğini bilemez. Kaç gündür düşünüp taşınmakta 

ve bir türlü işin içinden çıkamamaktadır. Önce, yaşadığı olayları baştan başa 

değiştirerek, kendisinden bir başkası gibi bahsetmek ister. Hatta sözlerine hissî 

romanların bazılarında görüp beğendiği cümlelere benzer satırlarla başlamak 

hevesine düşer. 

Pâkize adındaki kendini temsil eden kızla, Pertev adındaki Cemil Beyi 

temsil eden erkeğin yakınlaşmalarını yirmi, otuz sayfa yazar. Sonra yazdıkça 

anlatmak istediği konudan uzaklaştığını görür. O, kelimelere hâkim olacağına, 

kelimeler onu alıp sürüklerler. Anlattıklarını önemsiz bulur. 

Pâkize Münire’ye, Pertev Cemil Beye benzemez. Tavırları, ilişkilerinin 

yaşanış şekli onlardan farklıdır. 

Münire’ye göre her romancı, kendi başından geçenleri yazmasa da 

anlattıklarını gerçekmiş gibi anlatmalı, okuyucusunu etkilemelidir. Kendisi okuduğu 

romanlardan çok etkilenmiş, kahramanların acısını hissetmiştir. 

Hâlbuki kendi dramı daha acıklıdır. Fakat, bunu ispat için otuz beş yıl, hep 

aynı erkeğin aşkı ile yanıp kavrulduğunu söylemekten başka bir söz bulamaz. 

Yazdığı romanın devamı gelmez. O da kendi şahsına döner. Geriye dönüş 

metoduyla, doğuşundan başlayarak hayat hikâyesini aktarır. Doğuşundan, yaşadığı 

dönemlerin padişahlarından bahseder. Bir ömür değil, bir tarih yaşamıştır. 

Cemil Beyi ne zaman sevmeye başladığını bilmez. Belki yedi yaşından, 

belki beş yaşından beri seviyordur da farkında değildir. Hakkı Paşalara her 

gidişlerinde veya onların her gelişlerinde çok telaşlanır. Dadısından elbiselerinin en 

güzelini giydirmesini ister, tepeliklerinin en süslüsünü takmasını söyler. Đncecik 

parmaklarıyla saçlarının lülelerini durmadan büker kıvırır. Bayramlarda ilk işi Cemil 

Beyin ailesinin ellerini öpmeye koşmak olur. Hakkı Paşa onu sevdikçe hoşuna gider. 
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Cemil Beyin, kendisini beğenmesi için uğraşır. Cemil Bey umursamaz davranınca, 

kolu kanadı kırılır. (s.24) 

Münire, Cemil Beyi çocukluğunda da bütün arkadaşlarından kıskanır, Cemil 

Bey, başkalarıyla daha çok ilgilense mızıkçılık yapar, küser. 

Bir körebe oyununda, gözleri sımsıkı bağlıyken Cemil Beyle Sıdıka’yı 

sarılmış vaziyette bulur. Sekiz yaşında hayal kırıklığına uğramıştır. Đlk duyduğu his 

öfke ve kıskançlık değildir. Utanmış, şaşırmıştır. Oysa bu normaldir. O da dadısıyla 

yatar, annesine sarılır, arkadaşlarıyla öpüşür. 

Hatta Münire dört-beş, Cemil Bey sekiz yaşlarında lalalarıyla gezerlerken 

kaybolmuşlar, kendilerini bulan kişilerin evinde gece aynı yatağı paylaşmışlardır. 

Cemil Bey onu öpüp, okşamış; ağlamaması, ailelerinin onları alacakları yönünde 

telkinde bulunmuştur. Bu onların ilk ve son vuslat geceleri olmuştur. 

Körebe oyununa devam ederlerken, Münire o suç yerinden kaçıp kurtulmak 

ister. Ağlamaya başlar. Diğer çocuklar onunla ilgilenirler. Münire Cemil Beye 

acıdığı için ağlamaktadır. Sanki o sakatlanmıştır, kirlenmiştir. Hayran olduğu Cemil 

Bey sanki büyük bir felâkete uğramıştır. Sıdıka onu teselliye geldiğinde ona çok 

hırçın davrandığından bütün çocuklar dağılıvermişlerdir. Sıdıka da onların evine 

gelmez olur. Zaten Münire’nin annesi huylarını beğenmediği için Sıdıkayla 

Münire’nin arkadaşlığını onaylamamaktadır. Ancak Münire Sıdıka’ya kötü 

davrandığı için pişman olmuştur. 

Aslında Münire arkadaş canlısıdır. Hele gönül kırmaktan daima ödü 

kopmuştur. Çünkü birini kırdığı zaman asıl kırılıp dökülen kendi gönlü olmuştur. 

Onun için Cemil Beyle otuz beş yıllık gönül macerasında, bir kere olsun 

sitemde bulunmamıştır. Oysa Cemil Beyin etrafı kızlarla, kadınlarla çevrilidir. Belki 

hayatı boyunca onu böyle geniş bir müsamahaya sevkeden olay Sıdıka’yla ilgili ilk 

tecrübesidir. Çünkü, o olayda Cemil Bey suçsuzdur. Sıdıka onun boynuna sımsıkı 

sarılmıştır. Cemil Beyse nazik, saygılı, uysal ve yumuşak mizaçlı olduğundan, 

“Hayır, olmaz!” sözünü söyleyemediğinden Sıdıka’dan kurtulamamıştır. Kızlarla, 

kadınlara yakasını kaptırıp adının çapkına çıkışı da bu huylarındandır. 

Münire’nin acı çekişi, her ikisinin felâketi onun bu şöhretinden 

kaynaklanmıştır. Hakkı Paşalar yalvarıp yakarsalar da, iki aile tek aile gibi olsa da, 
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Münire’nin babası ve Hakkı Paşa çocukluktan beri hayatlarının her safhasında 

birlikte yol alsalar, sıkı dost olsalar da, Münire’nin babası kızını vermez. 

Münire’nin birkaç yaş büyük ağabeyi ölünce, üstüne iyice düştükleri 

Münire’yi babası, havaî bir genç olduğunu düşündüğü Cemil Beye vermediği gibi 

Hakkı Paşaya bir mektup yazar. Faik Paşa, Münire ve Cemil Bey arasındaki 

münasebeti sezmiştir ki, mektupta Hakkı Paşadan oğlunu, kızını rahat bırakması için 

öğütlemesini rica eder. 

Tekrar çocukluğuna dönen Münire yalıları hakkında bilgi verir. Kendilerinin 

yalısı ile Hakkı Paşaların yalısı, Emirgân’ın biraz aşağısında, Baltalimanı’na yakın 

bir noktadadır. Kızın istenmesine aradaki bahçe kapısından red cevabı verilene 

kadar, herkes rahatlıkla haşır neşir olur. Hatta Cemil Beyin küçük kardeşinin sünnet 

düğününün akşamı babası önde, annesi ve kendisi arkada olmak üzere, davete o 

kapıdan geçerek gitmişlerdir. Münire’nin feraceye girmesinin birinci günüdür: 

“Hele ben, -bu, ilk feraceye girip yaşmak tutunduğum günün akşamı 

olduğu (s.31) için- büsbütün şaşkına dönmüş bir halde idim. Vücudumu, 

belden ve kalçadan sımsıkı saran, peşleri ikide bir ayaklarıma dolanan o kat 

kat, büzme büzme canfes kılıfın içinde hareket serbestliğimi tamamile 

kaybetmiş bulunuyordum ve annemin bin ihtimamla tepeme kondurduğu 

papazi hotoz yerinden oynayacak, yahut da, hotoza, ensemden küçücük 

iğnelerle iliştirdiği yaşmak kayıp düşecek diye başımı ne sağa, ne sola 

çevirebiliyordum. Taş bebek gibi dimdik, kaskatı bir şey olmuştum.” (s.32) 

Münire eski hâllerini arar. Rahat değildir. Annesi onu acemi bir halayığa 

benzetir. (s.32) Önce bu benzetmeye kızan Münire, Hakkı Paşanın haremine doğru 

yürürken gerçekten bir acemi halayıktan farklı olmadığını anlamıştır. 

Sanki o eve ilk gelişi, ev sahibesini ilk görüşüdür. Ne yapacağını şaşırıp 

kalmıştır. Ev sahibesi, yanlarına gelip, feracesinin çok yakıştığını belirterek 

yanaklarından öpmüş, onu selâmlaşma merasiminden kurtardığı gibi 

morallendirmiştir. (s.32, 33) 

Münire taraçanın onun yaşındaki kızlara ayrılan bölümüne gider. 

Başkalarının feracesiyle ilgili ne düşüneceğini merak eder; ama Cemil Beyin 

annesinin beğenmesi yeterlidir. Sıra Cemil Beye gözükmektedir. Lâkin bulunduğu 



320 

ortam, kendisini göstermesine uygun değildir. Kafesin ardında, loş bir ortamda 

olmak onda bir kadın şuhluğu oluşturur: 

“Bu kafesin ardında, bu loşluktadır ki, ilk defa olarak, bende 

çocukluktan genç kızlığa geçmenin şuuru uyanmıştı sanırım ve kendi kendime 

‘Varsın, diyordum, o beni arayıp bulmağa çalışsın. Bu küme küme 

yaşmaklılar ve feraceliler içinde’...” (s.34) 

Hepsinin en güzeli, en genci, en alımlısıdır. Cemil Beyin gözleri, 

Münire’nin yüzünü kapkara karanlıklarda görmeye bile alışkındır. Bahçe ve 

koridorlardaki oyunları biteli, gece söyleşileri başlamıştır. Tezkereleşirler. Gece ve 

gündüz fırsat buldukça, görülmemeye dikkat ederek bakışırlar. Dikkat ederler; çünkü 

Hakkı Paşa her hafta hânende ve sâzendelerle davetler verir. Eğlenceler şafak 

sökünceye kadar sürer. Böyle zamanlarda Münire küskün, üzüntülüdür. Çünkü Cemil 

Beyle söyleşemez. Ayrıca, eğlencelerde güzel ve kibar hanımlar da vardır. 

Sünnet düğünü gecesi de eğlence sabaha kadar sürmüştür. Müniregil erken 

dönerler. O akşam Cemil Bey, Münire’ye bir şarkı söylemiştir: 

“Cemil Bey, ilk defa olarak bu akşam, yanık bir beste, yanık bir güfte 

ile ve sesinin en yanık perdeleriyle bana aşkını ilân etmişti. Evet, Cemil Beyin 

söylediği şarkıda tarifi geçen sevgili benden başka biri değildi. Yaşı benim 

yaşım, endamı benim endamım ve gözlerinin rengi benim gözlerimin rengi 

idi. Öyle olmasa, Cemil Bey, güftenin bu imalı yerlerini her tekrar edişte 

başını hafifçe benden yana çevirip mânalı mânalı bakar mıydı?” (s.37) 

Münire, şarkının kendisi için söylendiğinden yüzde yüz emindir. Hatta, baba 

ile oğul arasında bu faslın hususî bir kasıtla önceden kararlaştırılıp tertiplendiğini 

sanmaktadır. Aslında sünnet düğününün hemen ertesi günlerinin birinde Hakkı Paşa, 

Münire’yi oğlu için babasından resmen istediği ana kadar Münire bir kasıt 

olabileceğini hiç tahmin etmemiştir. Cemil Beyin şarkı okuyuşu, Münire’nin 

oturtulduğu yer, gelişigüzel olmamıştır. Yani Münire haberi olmadan görücüye çıkan 

bir kız rolünü oynamıştır. Lâkin Münire bu oyuna gerek görmez. Cemil Bey 

kendisiyle evlenmek istese, o buna karşı çıkmayacaktır. 

Münire’ye göre: 
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“ - Erkekler ne tuhaftır! Kaç yaşında olsalar, nice tecrübeden geçmiş 

bulunsalar kadın ve gönül işlerinde daima çocuk kalırlar.” (s.38) 

Münire on beşine henüz basmıştır; ama kendini bildi bileli onlara teslim 

olmuştur. Fikri, zikri, varlığı hep onlardadır. Cemil Beyle paylaştıkları, ulu orta o 

şarkıyla aşk ilân etmeye lüzum göstermeyecek kadar her şeyi açığa vurmuştur. 

Meğer hepsi çocuk oyunudur. Kendisine ne olduysa, o sahne gösterisinden, ilânı 

aşktan sonra olur: (s.38) 

“Cemil Beyin tatlı, dokunaklı sesi perde perde yükselip alçalırken, 

kâh bir vuslata davet şevki, kâh bir ayrılıktan şikâyet hüznü ile yakınlaşıp 

uzaklaşırken, bana öyle geldi ki, döne döne, dalga dalga akan bir su, (s.38) 

vücudumu çırılçıplak içine almış, sürükleyip gidiyordu. Nereye? Artık hiç 

bilmiyordum. Bende, düşünce, irade namına artık hiçbir şey kalmamıştı. 

Gözlerimi kapamış, kendimi bırakmıştım. Bu su, beni dilediği yere 

götürebilir, isterse dalgalarını başımdan aşırıp beni döndüre döndüre tâ 

dibine çekebilirdi. Artık, ölümden bile korkum kalmamıştı.” (s.39) 

Babası, ölümden daha zorlu çıkar ve kızını evde göz hapsine alır. Annesinin 

şefkatli müsamahası, dadısının vefalı himayesi Münire’nin imdadına yetişemez ve o 

kafeste bir kuş gibi çırpınmaya başlar. Artık Cemil Beyle olan her şeye veda eder. 

(s.40) 

Münire’nin tek tesellisi arada bir Cemil Beyin sesini duymaktır. O ses, hep 

o şarkıyı söyler. Münire, sesin vücutla, yüzle mükemmel uyumunu Cemil Beyde 

görmüştür. Sesi, Cemil Beyin ta kendisidir. 

Münire onunla hayallerinde kavuşur. Uykusunda onu sayıklar. 

Babasının on altı yaşına basan Münire’ye karşı tavırları değişmiş, 

katılaşmıştır: 

“Zaten, babamın benim önümde Cemil Bey meselesine temastan 

utanır gibi bir hali vardı. Bu bahsi, ima yoluyla bile bana açmaktan daima 

çekinmiştir. Yalnız benim Cemil Beye (s.42) meylimi hissettiği günden 

hakkımdaki muamelesinde, diyebilirim ki, eski şefkatinden eser kalmamıştı. 

Gerçi katı bir söz söylemiyor, beni kıracak bir harekette bulunmuyor, bana 

öfkesini - hayır, babacığım hiç de öfkeci bir adam değildi - bana 
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gücenikliğini yalnız tavırları ve bakışlariyle ifade ediyordu. Günlerce, güya 

ev içindeki varlığımdan haberi yokmuş sesimi duymuyormuş, yüzümü 

görmüyormuş gibi davranıyordu. Komşularımızla aramız açıldığı günden 

Nafi Mollaların konağına gelin gideceğim güne kadar geçen iki bayramda 

elini öptüğüm vakit bana ne mutadı üzere ‘nice senelere güzel kızım’ 

demiştir, ne de saçlarımı okşayıp alnımdan öpmüştür.” (s.43) 

Uykusuz geceleri, bomboş günlerinde dert ortağı olan hikâye kitaplarının 

ortadan kaldırılışı gibi ağır bir cezaya çarptırılır. Münire ne yapacağını bilemez. 

Denize dalar. Annesi onu gezmelere götürür. Oysa misafirlikler onu avutmayıp, 

azabını artıracaktır. Hatta halası, kızları bile onu ferahlatmayacaktır. 

Münire, ömrünün sonuna kadar vakarı, şerefi ve itibarıyla yaşamasını bilen 

hoşsohbet, eğlenceyi seven halasını örnek almıştır: 

“Benim üzerimde bu hayat örneğinin büyük tesiri olduğunu 

zannediyorum. Gerçi, babamın kız kardeşine karşı aldığı vaziyet yüzünden 

evleninceye kadar, onu pek seyrek görmüşümdür. Fakat, her görüşümde, 

ondan bir şey almış, onu, farkına varmaksızın tenkit etmişimdir. Hâlâ 

gülüşlerim onun gülüşleri, bakışlarım onun bakışları, (s.44) yürüyüşlerim 

onun yürüyüşleri, kalkıp oturuşlarım onun kalkıp oturuşlarıdır. Yüzümü, 

boyumu, bosumu, saçlarımı, gözlerimin rengini de ona benzetenler vardı. 

Hattâ, bir gün, akrabalardan biri, babamın yanında: ‘Büyüdükçe ne kadar 

halasını andırıyor!’ demişti de babam, birden bire suratını asmış: ‘ Đnşallah 

huyunu da andırmaz.’ diye mırıldanmıştı.” (s.45) 

Münire, halasının görünüşü kadar, belki de daha fazla, huyunu beğenir. 

Münire, babasına karşı gelmese de cüretkâr davranışlarda bulunur. 

Bunlardan birisi, arkadaşı Sıdıka sayesinde Cemil Beyle mektuplaşma çaresini 

buluşudur. 

Cüretli dediği hareketlerinden bir başkası da denize açılıp, sessizce Hakkı 

Paşalardan yana yüzüşleri ve Cemil Beye kendini gösterişleridir. 

Çocukluğundan beri çok iyi yüzer ve bunu bilmeyen yoktur. Doktorun 

tavsiyesiyle her yaz en az yirmi gün denize girmesi gerektiğini de herkes bilir. 

Denize girmesi doğal karşılanır. 
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Yaz mevsiminde, yalıdayken kâh Cemil Beyin güzel sesini işiterek, kâh 

Sıdıka vasıtasıyla mektuplaşarak, kâh dalgalar arasından yüzünü Cemil Beye 

göstererek gönlünü avutur, biraz teselli bulur. 

Bundan başka, mesire yerlerinde rastlaşırlar. Annesi titizlense, nöbet 

tuttursa da Cemil Beyle birbirlerini görürler. O zaman, Münire’nin bütün vücudunu 

tatlı bir ürperme kaplar. Yüreği sanki göğsünü delip ona doğru uçacakmışcasına 

çırpınmaya başlar. Bu saadet kırıntıları yalnız yaz mevsiminin nimetleridir. 

Kışın konağa taşınınca, Sıdıka imdadına yetişemez, yazın yaşadıklarını 

yaşayamaz. Bütün gün, akşam karanlığı çökmeye başlayınca bunalır, ümitsizliğe 

kapılır. Avluda, ömrünü bir aynada görür gibidir. Orası aynı zamanda onun 

alınyazısının ilk harflerinin yazılıp çizildiği yerdir. Ara sıra görücüler gelir. Sabahın 

erken saatlerinde Münire haberdar edilir. Annesi hazırlanmasını ister. Dadısı onu 

hazırlar. Münire kimsenin ona acımadığını düşünür. 

Münire, dadısının da ağlayarak söylediği, “Kısmete karşı gelinmez.” 

sözünün doğruluğunu onaylar. Hayatı da bu söz doğrultusundadır. Fakat o yaşlarda 

sözün saçma olduğunu düşünmüştür. Sözü boş ve saçma bulsa da her şeye boyun 

eğer, görücülere karşı vazifesini yapar. Bu, belki baba korkusundandır. Ama başka 

sebepler de vardır. Münire bunları büyüdüğünde de anlayamaz. 

On iki yaşına kadar hep annesinin koynunda yatan, sonra dadısı Ferhunde 

Kalfayla aynı odayı paylaşan Münire, bir gün Nafi Mollaların konağına gelin gider, 

Kazasker Nafi Mollanın oğlu Rüknettin Beyin karısı olur. Çok da uğurlu bir gelindir. 

Çünkü aileler arası söz kesiminin ikinci haftası Nafi Molla şeyhülislâmlığa ve on 

dokuz yaşındaki oğlu Rüknettin Bey kazaskerliğe yükselmiştir. 

Bu, belki bir tesadüf eseridir, belki Nafi Mollanın bu makama geçmesi 

önceden kararlaştırılmıştır; hatta belki de babası bunu bildiği için, nice belli başlı 

ailelerin taleplerine, yalvarıp yakarışlarına red cevabı verdiği hâlde, Nafi Mollaların 

isteklerini kabul etmiştir. 

Münire, böyle bir ihtimali düşünürken, hâlâ tüyleri ürperir. Babasının, bir 

tanecik kızını ikbal yolunda kurban verecek derecede hırsa kapılmış olabileceğini 

aklından bile geçirmek istemez. Hem babasının serveti de, mevkii de, şeref ve itibarı 

da eksik değildir. Üstelik herkes, onun sarayın en gözde mabeyincilerinden biri 
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olduğunu, padişahtan görmediği lütuf, şefkat ve ihsan kalmadığını bilir. Bu yüzden 

Nâfi Mollanın, babasından bir bekleyeceği olabilir; ama babasının, Nâfi Molladan bir 

beklentisi asla olamaz. 

Düğününün hem bütün masrafları Ceybi Hümayûndan (Padişahın özel 

harcamalarını yapan daire) ödenmiştir. Padişah bizzat, Münire’ye sultanlara lâyık 

hediyeler ihsan etmiştir. 

Düğünün ve Münire’nin kendi konaklarından Nafi Molla konağına geçişinin 

ihtişamı bütün Đstanbul’da yankılanmıştır: 

“Dü ğünüm, sonradan -pek çok sonradan- bana nakledildiğine göre, 

tıpkı masallardaki gibi kırk gün kırk gece süren düğün derneklerden biri 

olmuş. Âdeta bütün Đstanbul yerinden oynamış. Harem ve selâmlık 

dairelerinde tabesabah saz âlemleri mi istersiniz, sokaklarda fener alayları 

mı, türlü şenlikler ve donanmalar mı, kına gecesinin çengileri, eğlentileri mi, 

koltuk ve paça günlerinin törenleri mi? Bunların hepsi, emsalsiz bir bolluk, 

zenginlik ve parlaklık içinde gelip geçmiş imiş. Hele gelin odam, yatağının 

elvan elvan bürümcükleri, duvarlarının bezgileri, tavanının avizeleri, 

pencerelerinin canfes perdeleri ve Nukul ağacının mumları, telleri, çevreleri, 

cici bicileriyle öylesine göz alıcı, öylesine letafetli imiş ki, görenler söyliye 

söyliye bitiremezlerdi. ‘Peri padişahının kızı da muradına olsa olsa böyle bir 

gelin odasında ermiştir.’ derlerdi. 

Gene rivayete göre, ben, bizim konaktan Nafi Mollaların konağına 

sütunları gümüşten, kafesleri altın tellerden bir tahtırevan içinde, önüm sıra 

çalparalar çalınarak gitmiştim. Lâleli’den Vefa’ya kadar geçtiğim yollar 

boyunca halk öbek öbek sokaklara dökülmüş düğün alayımı seyrederlermiş. 

Kaynatamın yüzlerce, belki binlerce davetli ile dolu geniş divanhanesindeki 

koltuk töreninin geçit resmini ise bir altın sikke ve inci yağmuru altında 

yapmışım.” (s.55) 

Bütün bu işlerden Münire’nin haberi olmamıştır. Kurulu bir taş bebek gibi 

süsleyip, püsleyip, ne isterlerse onu mu yaptırmışlardır bilmez. 

Münire’ye bundan sonra daha acayip bir hâl olur: 
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“Ben, o günlerde, uykuda yürüyen bir insan gibiydim. Daldığım 

kâbustan Rüknettin Molla Beyin eli vücuduma dokunur dokunmaz can 

havliyle uyanacak ve başıma gelen felâketin bütün dehşetini anlıyacaktım. 

Lâkin, bu anladığım şey de bir başka korkulu rüyaya benziyecekti ve her 

korkulu rüyada olduğu gibi meselâ üstüme bıçakla yürüyenler görecektim de 

‘yetişin; öldürüyorlar beni!’ diye haykıramıyacaktım. Gulyabani gibi 

birtakım mahlûkların arkamdan kovaladıklarını hissedecektim de, 

bacaklarımda kaçmak gücünü bulmıyacaktım. Bu uğursuz konağın içinde 

hayat ve hakikatle -benim bildiğim hayat ve hakikatle- tek bağım dadımdan, 

bir de Cenan’dan ibaret kalacaktı. Lâkin dadım da günün birinde ağlıyarak 

iki yanağımdan öptükten sonra bir çift söz söylemeksizin çıkıp gidecekti.” 

(s.56) 

Münire hiç kimsenin eline bırakılmıştır. Çünkü Nafi Molla konağındakiler 

Münire için ne kadar yok idilerse, çok geçmeden onun varlığından da onların haberi 

olmayacaktır. “Rüknettin Beyin onu katlettiği geceden sonra” (s.56) onların arasında 

Münire’nin “yalnız hayaleti” (s.56) dolaşacaktır. 

Zaten, kaynatasıyla gelinliğinin ilk günlerinden itibaren hemen hiç yüz yüze 

gelmez olmuşlardır. Buna, onu daha sık görmek fırsatını bulduğu sonraki zamanlarda 

çok esef edecektir. Kaynatasının fiziği de, hareketleri de karısına ve oğluna 

benzemez. Kibar, temiz, düzenli olan kaynatası, hantal, obur, kaba olan 

kaynanasıyla, ailesinin şeref ve itibarını kurtarmak, onları maddî yönden rahata 

kavuşturmak için evlenmiştir. 

Bunları öğrenince Münire’nin Nafi Mollaya karşı hürmet ve muhabbeti 

büsbütün artar. Onun da yalnız olduğunu, içinde bulunduğu aile ocağını 

yadırgadığını; kayınbabasının da kendisi gibi ana-oğuldan tiksinip, irkinti duyduğunu 

düşünür. Ama bir farkla: Nafi Mollanın kaçabileceği yerler vardır; ama onun yoktur: 

“Bense geceli gündüzlü hep o anayla o oğul arasında yaşamağa 

mahkûmdum. Ne soluk alacak bir yerim, ne dertleşecek bir kimsem vardı. Her 

sabah gözlerimi küçük Molla Beyin hi hi hi diye gülüşleri ile açıyor ve 

akşamlarımı kaynanam hanımefendinin hafif yağ kokulu şişkin elini öpmek 

merasimi ile tamamlıyordum. Yalnız akşamları mı? Ben, bu eli sabahları da 
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öpmek mecburiyetindeydim. Annemin, babamın ellerinden sonra bir gün 

gelip de böyle bir dev (s.58) anasının elini öpmeğe mecbur kalış benim için 

azapların en can yakıcısıydı.” (s.59) 

Kaynanası ona hiç ilgi göstermez. Sinirsiz bir et yığınından ibarettir. Hiçbir 

şekilde hareket etmez. Oğlu da ona çok benzer, hatta ondan ayırt edilemez. Münire, 

Nafi Molla konağında ruhsuz, şuursuz yaşar. 

Rüknettin Beyle ilk gecesi felâket olmuştur. Münire’yi Rüknettin Bey için 

hazırlarlar. Bu hazırlayış esnasında Münire’nin omuzlarından aşağı inen uzun saçlara 

sahip olduğunu öğreniriz. Odaya girip, namazını kılan Rüknettin Bey, Münire’ye 

felâket gecesini yaşatır: 

“Ben işte asıl o zaman ‘aman, beni yalnız bırakmayın,’ diye 

bağıracaktım. Fakat, gene korkulu rüyalarda olduğu gibi sesim çıkmadı. 

Adam, namazını kılıyordu. Ne olduysa bu namazdan sonra oldu. Ben 

gözlerimi kapamıştım, amma içerimden başka bir göz her şeyi görmekteydi. 

Onun yılışık yılışık sırıtışlarını; yuvarlak tombul yüzünün yüzüme doğru 

eğili şini, yabani hayvan pençesini andıran ellerinin vücudum üstünde 

dolaşışını... 

Bunun üzerine onu elimle mi ittimdi? Ayağımla mı teptimdi? 

Bilmiyorum. Fakat, bütün narinliğime rağmen canımı dişime alıp onunla 

sessiz ve boğuk bir didişmeye giriştiğimi hatırlıyorum. Gecelik entarim liğme 

liğme yırtılmıştı. Onun takkesi başından düşmüş, hilâli gömleği sıyrılmıştı. 

Öfkeli, öfkeli soluyordu. Derken takatim kesiliverdi. Biraz önceki cesaretim 

yerine beni bir korku aldı. Dayak yiyen bir çocuk gibi ağlamaya başladım. 

Lâkin, onun öfkesi hâlâ yatışmamış, beni hırpalamakta devam ediyordu. Artık 

ben onun elinde ezilip büzülen bir paçavra haline girmiştim.” (s.60) 

Münire, kendinden ancak bir iki yaş büyük olan bu insanın bu kadar 

merhametsizce davranmasının sebeplerini anlayamaz. Sabaha kadar hıçkırır ve içini 

çeker. Eşi ise özür dilemeden, vicdanı rahat horul horul uyuyacak, daha acayibi de 

sabahleyin hiçbir şey olmamışçasına yine Münire’ye sırnaşacaktır. Münire onu 

hayâsız bulur. Hayâsızlığının yanında yılışık ve hoppadır. Münire ters davrandıkça 

naz yaptığını veya utandığını düşünerek sırnaşıklığa devam eder. Münire’yi kendi 
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huyuna alıştırmaya çalışır. Başaramaz ve nihayet Münire’nin yakasını bırakmak 

zorunda kalır. (s.60,61) 

Münire, kocasını yola getirme gücünü Cemil Beyin aşkından alır. Bu aşk 

onu korur. Cüretini, cesaretini, kararlılığını bu aşka borçludur. Aşkının ateşinde 

pişip, olgunlaşıp, yaşlanır. Eşi, kendi yanında görgüsüz, terbiyesiz ve şımarık bir 

oğlan çocuğudur. Düğün günü, Münire’den adını öğrenince: “Güzel (s.61) isim, çok 

güzel isim.” (s.62) diyen, ilk ve son iltiifatı da bu olan bir adamdır. 

Münire romancılığını eleştirir:  

“Canım; böyle de roman mı olur? Böyle de hissî roman mı yazılır? 

Buraya kadar size hep acı acı dert yanıyordum. Şimdi ise başladım birtakım 

gülünç şeyler anlatmağa. Bir roman ya hazindir, ya komik. Đki tarzı birbirine 

karıştırmak. Vecihi ile Ahmet Mithat Efendiden bir türlü yapmağa benziyor. 

Bu mümkün mü? Bu münasip mi? 

Lâkin, şu satırları yazdığım sıradaki ruh halimi bilseniz bunu pekâlâ 

mümkün ve münasip bulursunuz. Ben, şu anda, iki ayrı insanım. Biri her şeye 

ağlıyor; öbürü her şeye gülüyor. Daha doğrusu, bir Münire var ki, hayatı, 

genç kızlığının his ve hayal perdesi arkasından seyretmekte, öbür Münire de 

bütün çirkinlikleri, kabalıkları, bayağılıklariyle çırılçıplak görmektedir. 

Hangisi haklı? Doğruyu hangisi söylüyor? Bana öyle geliyor ki, her ikisi de. 

Zira, hayat ne tamamiyle güzel, ne büsbütün çirkindir. Hem acıklı, hem 

gülünç tarafları vardır. Onu, neden yalnız bir yanından almalı? Onu neden 

olduğu gibi almamalı? Đşte ben, otuz yıllık çetin tecrübelerden sonra bu 

hakikate ermiş bulunuyorum. Keşke ermemiş olsaydım. Keşke ölünceye dek 

on altı yaşımın gafleti içinde kalsaydım. Bu, çok pahalıya ödediğim bir 

gafletti amma, kırk beşime kadar bana sevmek, daima sevmek, durmadan 

sevmek kudretini vermişti.” (s.62) 

Münire, romanın sonunu açıklayacakken, Nafi Molla konağına döner. Orada 

yemekten, içmekten, yatıp uyumaktan başka bir şey yoktur. Harem ve selâmlık 

rahatındadır. Đki kısım ayrı iki ev gibidir. Şeyhülislâm ve adamları bir tarafta, 

kaynana hanım bir taraftadır. 
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Kaynanası ve kocası yemeğe düşkündürler. Münire, akşamları yemekten 

sonra eşi uyuyakalınca, onun elini, yüzünü silip, kafasını yastığa dayar ve hemen 

roman okumaya koyulur. En azından yarım saat Frenk romancılarının satırlarıyla, 

Cemil Beyle ilgili hayallere dalar. Onunla kâh çocuklar gibi el ele vererek, kâh 

sevdalılar gibi kol kola girerek, diyar diyar dolaşırlar. (s.64,65) 

Sonra eşinin horultusu ve sırıtışlarıyla kendine gelir. Ne Cemil Beyden, ne 

hayallerinden eser kalır. Münire zamanla, sabırla eşinin her hâlini hoş görüp 

geçmiştir; ama horultusuna asla alışamamıştır. Bazı tatsız şakaları da Münire’yi çok 

sinirlendirir. En çok sinirlendiği dizinden kitabı alıp yüksek sesle okumasıdır. 

Okurken sözcükleri katleder. Münire, tepki olarak yatak odasına gidip, yatağa 

kapanır; dişleriyle yastığını kemirir, eşinin gülüşlerini duymamak için parmaklarıyla 

kulaklarını tıkar. (s.66, 67) 

Münire, o günlerdeki tavırlarını sonradan farklı değerlendirir: 

“Meğer ne kadar toymuşum! Her şeye ne mübalâğalı bir ehemmiyet 

verirmişim o zamanlar! Küçük Molla Beyi alaya alacağım, onunla bir fil 

yavrusu gibi eğlenip avunacağım yerde kendimi böyle boş yere üzüp 

harabetmişim. Bahusus ki, o ilk facialı gecenin üstünden beş altı ay geçmeden 

küçük Molla Bey beni yatağımda artık fazla rahatsız etmez de olmuştu. Bir 

yıla varmadan, eski âdeti üzere, bana, bir reçel kâsesine, bir mahallebi 

tabağına bakar gibi bakmaktan da vazgeçmişti. Hattâ, bazı geceler, benden 

kaçıyor, yavaşça yataktan kalkarak ve oda kapısını hiç ses çıkarmadan 

açarak o mâhut gecelik hali ile yalın ayak başı kabak sıvışıp gidiyordu. 

Nereye?” (s.68) 

Münire, ilk zamanlar eşinin nereye gittiğini düşünmez. Gitmesi onun için 

iyidir. Eşinin kilerden başka bir yere gidemeyeceğini düşünür. 

Bir gece, eşinin peşine düşüp, yiyecek için yaptığı maskaralıkları görmek 

ister. Onu izlemeye başlar. Maceralı bir izleyişten sonra eşinin hizmetçilik yapan 

ikisi Çerkes, biri Habeşi üç genç kızın yattığı odaya daldığını görür. Hayret eder. 

Şimdi gülerek tepki vereceği bu olay karşısında o zaman donakalmıştır. Eşinin bu 

hareketi ona tahammül edilmez derecede iğrenç görünür. Odasına döndüğü vakit 

kafası artık işlemez hâldedir. Hiçbir şey düşünemez, yalnız tiksinir. Kocası yanına 
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geldiği zaman, onu kokmaya başlayan bir leş olarak değerlendirip, sabaha kadar 

gönül bulantısı çeker. 

Münire, kaynanasının çok değer verdiği bohçacı kadınlardan ve mahalle 

karılarından bahseder. Kaynanası bohçacı kadınların getirdiklerinden beğenip alması 

için Münire’yi çağırdığında, o da konuşmalara kulak misafiri olur. 

Bir gün, gene o kadınlardan birinin ağzından Cemil Beyin ismi karışan bir 

dedikoduya dair sözler işitmiştir. Büyük bir memuriyete geçen Cemil Bey, bir 

kadıncağızı baştan çıkarmış, evini barkını yıktıktan sonra ortada bırakıvermiştir. 

Kadın bu sözleri tam Münire’nin odaya girdiği sırada söyler. Münire neye uğradığını 

bilememiş, ters yüzü çıkıp gitmek istemiştir. 

Bu çeşit kadınlar, hatta orada gördükleri, onlara da gelip giderler ama, 

annesinin onlarla böyle sohbetlere giriştiğini hiç hatırlamaz. Nitekim, bir gün onların 

birinden annesinin ellerinden öptüğünü söylemesini isteyince, annesi Münire’ye 

âdeta gücenir gibi olmuş ve ilk görüşmelerinde aralarına bohçacı kadınları sokmak 

âdetini nereden çıkardığını sorarak sitem etmiştir. (s.73) 

Şeyhülislâm konağının harem dairesinde, kaynanasının nezdinde en çok 

rağbette olan bu bohçacı kadınlar değildir. Aylarca ağırlanan, kaynanasını eğlendiren 

dalkavuk mahalle karıları, kaynanasının baş tacıdır. Münire o kadınlardaki sihir ve 

kerameti merak eder. Kaynanasının bu kadar hoşuna gitmek için ne yaptıklarını hiç 

anlamamıştır. Münire’nin nazarında onlar boyalı suratlı, iğrenç kadınlardır. Bununla 

beraber, onlardan biri olan Zeyrekli Fatma Hanım ona sokulup, onun özel hayatına 

karışacaktır. 

Münire, onu öbürlerine göre hanım hanımcık bulur. Kadın kaynanasını 

taklitleriyle eğlendirmektedir. O zamana kadar Zeyrekli Fatma Hanım gibi bir 

kadının hâllerini incelemek aklından bile geçmemiştir. 

“Hangi zaman? Hayatımın en mühim dönüm noktalarından biri olan 

o akşam üstü... dikkat edin, asıl romanım şimdi başlıyor: Alacakaranlıkta 

trabzana tutunarak adım adım merdivenlerden iniyordum. Henüz ne duvar 

kandillerinin, ne de tavan avizelerinin ışıkları yakılmıştı. Sonuncu basamakta, 

bir gölge yanıma sokuldu. Avucuma bükülmüş bir küçük mektup zarfı 

sıkıştırdı. Bir nefes kadar hafif bir sesle kulağıma fısıldadı: 
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‘-Cemil Beyin selâmı var.’ 

Ve sessizce uzaklaşıp gitti.’ (s.76) 

Münire donakalır. Heyecanlanır. Odasına koşar. Telâşla her dokunduğunu 

devirmeye başlar. Mektubu karanlıkta okumayı düşünürken, Cenan yardımına koşar. 

Münire ondan mumları yakmasını ve dışarda gözcülük yapmasını ister. 

Münire ve Cenan, hemen hemen iki kardeş gibi beraber büyümüşlerdir. 

Birlikte hoplayıp zıplamışlardır. Münire onunla pek sohbet etmez, ama Cenan 

Münire’nin hâlinden anlar. Cemil Bey macerasını da bilir. Nafi Molla konağında ise, 

her ikisi Rüknettin Molla Beye karşı ilk günden beri gizli ve sözle açıklanmamış bir 

ortaklıkla el ele vermiş gibidirler. 

Münire, yazısı değişmeyen Cemil Beyin kendisinin çok değişmiş olacağını 

düşünür. Zarfın üstündeki “Đsmetlû Münire Hanımefendi” (s.77) tabirini tuhaf, resmî 

bulur. Mektupta sitemlerin, azarların olacağını sanır. Fakat aklına bohçacı kadının 

Cemil Beyin ortada bıraktığı kadın gelir. Mektubu okumadan iade etmeyi 

düşünürken zarfı açmış bulunur. Parmakları titreyerek okur. “Sevgili Münire” (s.78) 

hitabı o şarkının güftesinden alınmış bir parça gibidir. 

Cemil Bey de cehennem azabından şikâyetçidir. Münire’yi görmeyeli 

dünyası zindan olmuştur. Cemil Bey intihar, alkol, eğlence, macerayla kurtulmak 

isteyip başaramaz. Kurtuluşunun Münire olduğunu bilir. Bir kere, yakından veya 

uzaktan görebilse zindan duvarları yıkılacak, gün yüzüne çıkıverecektir. Fakat, 

aralarında çok engel vardır. Bunları aşmak için ikisinin de uğraşması gereklidir. 

Çünkü Cemil Bey elinden geleni yapmış, yaz kış Münire’yi görebileceğini umduğu 

yerlerde dolaşmıştır. Münire’nin nerelerde, kimlerle vakit geçirdiğini bilse, onu 

hayaliyle arayıp bulacaktır. (s.78,79). 

Mektubun geriye kalan kısmı, Münire’nin göz yaşlarıyla ıslanıp silinmiştir. 

Cemil Bey, mektubunun altına Fatma Hanıma güvenip, cevap yazabileceğini ilâve 

etmiştir. 

Münire o akşam, odasında yalnız kalmak ister. Cenan’ı yine kapıya gözcü 

koyar. Mektubu defalarca okur. Eşi gelip uyuduktan sonra yine okur. Sabaha karşı 

daldığı uykusunda da Cemil Beyin satırları, sesi vardır. Sanki Cemil Beyle 
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uyumuştur. Uyanınca, elleriyle Cemil Beyi arar. Elleri eşine değince şaşırır, Cemil 

Beyin mektubuna dokununca kendine gelir. 

Artık, mektubu tekrar açıp okumaya ihtiyacı yoktur. Çünkü baştan sona 

kadar bütün mektup ezberindedir. Mektubu koynunda saklar ve herkesten çok 

Zeyrekli Fatma Hanımdan kaçar. Çünkü, onun sırrını bilen tek kişi odur. Münire ise 

o sırla kendisinin arasına herhangi bir kimsenin girmesini istemez. Fakat, 

kaynanasının baş dalkavuğu Zeyrekli Fatma Hanım, Cemil Beyin emriyle hayatının 

en özel, en gizli bir yerine girmiştir. Cemil Beyi kırmamak için, Zeyrekli Fatma 

Hanıma tepki veremeyecektir. Ondan kaçsa da, Zeyrekli Fatma Hanım, Münire’yi 

göz hapsine almıştır. Bunu fark eden Münire, neredeyse mektubun sevincini 

unutacaktır. 

Zeyrekli Fatma Hanım, gene bir akşamüstü, Münire’ye yaklaşarak, Cemil 

Beyi göreceği günü haber verir. Đletmesini istediği bir şey olup olmadığını sorar. 

Münire’nin nutku tutulmuştur. Başıyla “Evet” işareti verip, odasına koşar. Bütün 

vücudu tir tir titrer. Yine Cenan’dan yardım ister, yine onu kapısına gözcü koyar. 

Biraz sakinleşince kâğıda kaleme sarılır; ama yazamaz. Zeyrekli Fatma 

Hanımın gideceği akşam, tezkeresini yetiştirir:  

“Pek vefalı dostum, efendim; sizden evvelâ özür dileyeceğim. Beni 

tamamile hatırdan çıkardığınızı zannederek haksız yere üzülüp duruyordum. 

Üzülmek ne kelime efendiciğim, kendimi yiyip bitiriyordum. Meğer ne kadar 

yanılmışım! Meğer siz de beni, sizi aradığım, özlediğim kadar arayıp 

özlemekte imişsiniz. Başımdan geçen o büyük felâketten sonra bunu 

öğrenmekle ilk defa yüzümün güldüğünü hissediyorum. Tatlı mektubunuzu 

okuduğum âna kadar diri diri bir mezara gömülmüş gibiydim. Benim için 

artık her şey bitmiş, her ümit kapısı kapanmıştı. Siz beni birdenbire gün 

yüzüne aydınlığa çıkardınız, bana dünyaları verdiniz, buna karşılık ben de 

size kendimi verirsem çok mudur? Söyleyin, ne vakit isterseniz, nerede 

isterseniz emrinizi yerine getirmeğe hazırım. Mektubunuz yüreğime öyle bir 

kuvvet verdi ki, artık hiç bir şeyden pervam kalmadı.” (s.82) 

Münire, “Münireniz” diye imzaladığı tezkeresinde, yıllardır süren özlemini, 

çektiği acıları, ümitsizliğini ve Cemil Beyin mektubuyla yakaladığı mutluluğu dile 



332 

getirmiştir. Zarfı, Zeyrekli Fatma Hanıma verdikten sonra hafiflemiş, on üç - on dört 

yaşındaki hâline dönmüştür. Cıvıl cıvıldır. Bu hâli çok uzun sürmez. Pişman olmaya, 

yaptığının tehlikeli olduğunu düşünmeye başlar. Geriye dönemez. Çünkü, o zaman 

Cemil Beyi büsbütün kaybeder. Đleriye gidemez. Annesinin işitip, yüreğine 

inmesinden korkar. Farkına varmayarak karanlık bir çıkmaza girmiştir. 

Tezkeresinde, “Artık hiç bir şeyden pervam kalmadı.” (s.82) diyen Münire, 

bu sözünün üstünden üç gün geçmeden dünyanın en korkak insanı olmuştur. 

Đzlendiğini düşünmeye başlar. Kalbi çarpar. Uykusundan çığlıklarla, sıçrayarak 

uyanır. Neredeyse eşine her şeyi itiraf edecektir. Oysa bir suç işlememiştir: 

“ Đtiraf etmek. Fakat neyi? Hey Münirecik hey! Sanki, ne yapmıştın? 

Suçun neydi? Sen o zaman bir beyaz güvercin gibi lekesizdin ve karalık yalnız 

alınyazındaydı ve haksızlık ve cürüm ve pislik senin etrafındakilerde, 

istemiyerek, bilmeyerek boyun eğdiğin hayat şartlarındaydı. Bunlara karşı 

koymak, bunlardan öç almak senin hakkındı.” (s.83) 

Ancak Münire, romanını yazdığı zaman böyle düşünebilecektir. O zamana 

kadar çok acı tecrübeler görmesi, çok çetin imtihanlardan geçmesi gerekmiştir. 

Münire, Frenklerin “Gençlik bilseydi, ihtiyarlık yapabilseydi.” sözünü doğrular. Ona 

göre insan, yaşla gerçeğe erer; ama onu kullanmak, ona göre yaşamak gücünü 

kaybettikten sonra... 

O sıkıntılı zamanında Cemil Beyin yardımını bekler: 

“O ilk buhranlı devrimde, on dokuz yaşıma rağmen, gerçi ağzı süt 

kokan bir çocuk olmaktan çok uzaktım. Üç dört yıldan beri başıma gelen 

felâketlerden ve bunun yanısıra okuduğum romanlardaki hayat facialarından 

hayli dersler almıştım. Fakat, şu var ki, pratik sahada bu derslerin hiç 

birinden faydalanamıyordum. Kendi başımdan geçenleri annemin babamın 

arzu ve iradesiyle olmuş şeyler telâkki edere bunlara karşı gelmeyi 

günahların, küfürlerin en büyüğü sayıyordum. Romanlar ise bana, yoldan 

çıkan kadınların er geç büyük bir hüsrana uğradıklarını gösteriyordu. Bu 

işte, imdadıma yetişse yetişse gene Cemil Bey yetişecekti. Zira, o benim 

fenalığımı istemezdi. O beni mutlaka koruyacak ve tehlike ânında beni 

mutlaka kurtarmasını bilecekti.” (s.84) 
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Đki, üç hafta böyle geçer. Zeyrekli Fatma Hanım çıkagelir. Münire’ye Cemil 

Beyin bir mektubunu daha getirir. Bu, kendisininki kadar kısa, fakat aynı hararet ve 

heyecanla yazılmış bir tezkeredir. Cemil Bey, en sonunda, buluşma konusunu Fatma 

Hanımla görüşmesini, ayaklarından öperek rica eder. (s.84) 

Son söz, Münire’nin içine işlemiş, onu ağlatmıştır. Sevgisinin Cemil Beyi 

düşürdüğü duruma üzülür. Gerçi, onun ayakları öpülmeyecek şeyler değildir. Dadısı 

küçükken onun ayaklarını okşar, öper, koklar. 

Münire, geriye dönüş ve karşılaştırma metodlarıyla fizikî özelliklerindeki 

değişimi aktarır: 

“Zaten, o devirlerden bende kala kala sanırım yalnız ayaklarımla 

ellerimin güzelliği kalmıştır. Bir vakitler yay gibi gergin ve çekik duran 

incecik incecik kaşlarım şimdi iki tırtıl şeklinde kıvrık kıvrık aşağıya sarkıyor. 

Bunların, altında, iri elâ gözlerim eski ferlerini çoktan kaybetmiştir. Ucu 

hafifçe yukarıya kalkık narin burnum günden güne kutleşip 

yumruklaşmaktadır. Kıvır kıvır dudaklı, sedef dişli ağzımı, iki yanından iki 

çizgi aşağıya doğru çekmektedir. Yaşmağımı, sanki bir öpücük vermek 

istiyormuşum gibi, ikide bir ileriye doğru itmek için kımıldattığım çenemin 

işvesinden hiç bir eser kalmamıştır ve fil dişinden bir sebuya benziyen 

gerdanım pörsümeğe başlamıştır. Fakat, ellerim, uzun kalem parmaklarım, 

toz pembe avuçlariyle hâlâ eski ellerimdir. Fakat, köprülü tabanı, yuvarlak 

topukları ve ipek gibi derisiyle ayaklarım, hâlâ eski ayaklarımdır.” (s.85) 

Cemil Bey, Münire’nin yüzünü, saçlarını pek çok kere sevmiştir; ancak 

ayaklarını görememiştir. Bunları yazmanın rüvalık olduğunu düşünen Münire, daha 

büyük bir rüsvalıkla karşı karşıyadır. Cemil Beyin tezkeresi üzerine Faik Paşanın kızı 

Münire, Zeyrekli Fatma Hanım denilen bir mahalle karısıyla içli dışlı olacaktır. O ve 

Münire şeyhülislam konağının tenha köşe ve bucaklarında gizli gizli buluşup başbaşa 

fiskos edeceklerdir. Zeyrekli Fatma Hanım, Cemil Beyle buluşmalarının normal 

olduğunu anlatmaya çalışacaktır. 

Münire, annesi ve yılda iki, üç defa halası dışında hiçbir yere çıkmaz. 

Zeyrekli Fatma Hanım, istese kendisi ya da Cenan Kalfayla istediği yere 

gidebileceğini belirtir. Eşini düşünüyorsa, o da yemek ve Habeş kızına meraklıdır. 
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Kayınbabasının da işleri vardır. Hizmetkârlar da parayla susturulabilir. Hem 

gidecekleri koço, Münire’nin kendi koçosudur. Paşa babası, ona Frengistan’dan 

hediye getirdiği günden beri ya bir, ya iki defa binmiştir. 

Zeyrekli Fatma Hanım her şeyi yoluna koyar. Önce Münire’nin kaynanasını 

ayarlar. Kaynanasını, Münire’yi gezmeye teşvik edecek hâle getirir. Kaynanası 

Münire’ye sağlığı için gezmesini önerir. Oysa bu düşünce Zeyrekli Fatma 

Hanımındır. Çünkü kaynanası daha önce Münire’nin sağlığıyla hiç ilgilenmemiştir. 

Münire kaynanasına yalnız çıkamayacağını belirtince, Zeyrekli Fatma Hanım, onu 

takdir ederek, kendisinin gezdirip eğlendirebileceğini vurgular. Bunu kaynanası da 

onaylar. 

Sıra buluşma yeri ve zamanına gelmiştir. Zeyrekli Fatma Hanım, 

Münire’yle belirledikleri buluşma plânını Cemil Beye haber vermek için gidecek ve 

dönecektir. Münire, onun dönüşünü ve buluşma anını beklerken sabırsızlanır, 

kuruntulara kapılır. 

Nihayet, Zeyrekli Fatma Hanım gülümser bir çehre ile çıkagelir. Münire, 

onun bakışlarından her şeyin yolunda olduğunu anlar ve birdenbire, o kadını çok 

sever. Kalbinde, annesinin yerini olmasa da dadısının yerini tutuverir. Önceden 

ondan tiksinirken, şimdi, neredeyse sarılıp öpecektir. Onun sayesinde, tıpkı 

çocukluğundaki gibi mışıl mışıl, rahat bir uyku uyuyacaktır. 

Ancak yine uyuyamaz. Nasıl hazırlanacağını, ne giyip, ne takacağını, 

saçlarını nasıl yapacağını, hiç yaptığı şey olmasa da makyaj yapıp yapmayacağını 

düşünür. Çok zayıflamıştır. Bu zayıflık yüzündeki kemiklere de yansımıştır. Her 

baktığı ayna, önceden bakmadığı için sanki ondan öç alıyordur. Her birinde kendini 

daha çirkin görür. Bu hâliyle Cemil Beyin karşısına nasıl çıkacaktır? Sonra, yalnız 

kendini göstermeye gitmeyeceğini, onun mutluluğunun Cemil Beyi doya doya 

görmek olacağını düşünür. 

Buna rağmen, görüşecekleri sabah, on altı yaşının canlılığını bulmak ve 

bütün aynaları yalancı çıkarmak için elinden geleni yapar. Gelin gibi süslenen 

Münire’yi eşi görmüş ve âdeta tanıyamamıştır. Son hazırlıklarını da tamamlayan 

Münire’ye Zeyrekli Fatma Hanım hayran olmuştur. Kaynanası da beğenir 

görünmüştür; ancak üşümemesi için açık yerlerini kapatmasını önermiştir. Münire 
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öneriyi dikkate alır. Bu, birinci aksiliktir. Đkincisi, harem ağası Zülfikâr Ağanın 

onlarla birlikte gelmesidir. Zeyrekli Fatma Hanım da endişelenmiştir. Buluşma 

yerine varılınca Zeyrekli Fatma Hanım, alış veriş bahanesiyle harem ağasını oradan 

uzaklaştırır. 

Münire kupasında, biraz bakındıktan sonra Cemil Beyi görür. Cemil Bey 

ilgisiz görünür. Münire onu değişmiş bulur. Belli belirsiz bir tebessümle, Münire’ye 

bakan Cemil Bey, Münire’nin yüreğini tutuşturuvermiştir. Kupaya yaklaşan Cemil 

Bey, Münire’nin hizasına gelince durur, kupayı seyreder görünür ve Münire’yi 

tesadüfen görmüş gibi, gözlerini onun gözlerine diker. Bir, iki saniye süren bakışma 

zarfında onlar, birbirlerine iki yıldan beri içlerinde birikip kalan her şeyi 

söylemişlerdir. Cemil Bey, geçer gider; ama Münire bir türlü kendine gelemez. 

Zeyrekli Fatma Hanım, döndüğünde, Münire’yi değişmiş bulur. Münire de 

değişikli ğinin farkındadır: 

“Do ğrusu, ben de kendimi büsbütün değişmiş buluyordum. Sanki, 

uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Emirgân’daki yalımıza dönmüş de 

bütün sevdiğim kimselere alıştığım şeylere yeniden kavuşmuş gibi bir his, bir 

rahatlık hissi uyanmıştı içimde. Đlk feraceye girdiğim akşamdaki kadar körpe, 

taze bir kızdım o dakikadan beri. Kalbim türlü türlü ümitler ve arzularla 

doluydu ve kulaklarımı Cemil Beyin şarkısı, Cemil Beyin sesi sanki ilk defa 

olarak okşuyor gibiydi.” (s.94) 

Münire’ye yeniden can gelmiş; Münire, yeniden doğmuştur ve bu doğduğu 

dünya eskisinden çok başkadır: 

“Evet, iki yıllık bir ayrılıktan sonra Cemil Beyle karşılaşıp 

bakıştığımız andan beri ben, ölmüşken dirilmiş ve gözlerimi yeni bir dünyaya 

açmıştım. Bu dünyada her şey güzel, her hareket kolaydı. Her günün, her 

saatin bir başka tadı, bir başka neşvesi vardı. Haftada hiç değilse bir defa 

ondan bana bir mektup geliyor, benden ona bir mektup gidiyordu ve ayda hiç 

değilse bir kerre de buluşup görüşmemiz nasib oluyordu. Hem de nasıl 

buluşup görüşmeler! O, bana tatlı sözler söyliyerek, ben, ona içimi dökerek 

kâh dakikalarca, kâh yarım saat, bir saat yanyana, başbaşa.” (s.95) 
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Bu buluşmalardan biri, Beşiktaş bahçesinde, bir ıhlamur ağacının dibinde, 

öbürü Fatma Hanımın Zeyrek’teki evinde olur. 

Ihlamur ağacının altındaki buluşmalarını Münire, çocukluklarında 

oynadıkları körebe oyununa benzetir. Münire Cemil Beyi bütün heybetiyle gördüğü 

hâlde, el yordamıyla arayıp bulacağını sanmaktadır. Gördüğüne o kadar inanamaz. 

Vücudunu bir titreme alır. Sohbet ettikçe Münire’nin titremesi geçer ve vücudunu 

tatlı bir hararet kaplamaya başlar. Cemil Bey için Münire her şeyden önemlidir. 

Münire, Zeyrekli Fatma Hanımın uyarısıyla, derisi etinden sökülürcesine 

Cemil Beyden uzaklaşır. 

Bunu takip eden haftalardan bir gün, Fatma Hanımın Zeyrek’teki evinde 

buluşmaları ise epeyce güçlüklerle karşılaşmıştır. Đlk önce, arabaları problem 

çıkarmıştır. Sonra onlar, konaktan Eyüp Sultan’ı ziyaret için çıkmışlardır. Bu ziyaret 

de Münire’nin üç yıldır çocuğu olmadığı için, kaynanasıyla Fatma Hanım arasında 

kararlaştırılmıştır. Eyüp’e giderken, Zeyrek’e sapılma sebeplerini de Zeyrekli Fatma 

Hanım açıklamak durumunda kalmıştır. Sokaklardan geçerken çocukların, kadınların 

tepkileri Münire’yi utandırmıştır. Eve ulaşmak için koçodan inip, yürümek zorunda 

kaldıkları yol ise Münire’nin hiç yürümediği kadar uzun ve zahmetlidir. Yoldaki 

dükkân sahipleri de bakışlarıyla Münire’ye rahat vermezler. 

Halbuki, Münire hiç de göze çarpacak bir tarzda giyinmemiştir. Tam türbe 

ziyaretçisi kıyafetindedir. Kendisini o kadar alelâde ve silik bir kızcağız hâline 

girmiş bulur ki, biraz sonra Cemil Beyin karşısına o kıyafetle nasıl çıkacağını 

düşünerek üzülür. Münire dış görünüşünden dolayı hayıflanırken, Cemil Bey onları 

gülümseyerek karşılar, Münire’nin soluğu tıkanır gibi olur. 

Fatma Hanım ortadan kaybolmuştur. Münire, Cemil Beyi öyle bir ortama 

düşürdüğü için çekinirken, Cemil Bey o eve alışkın tavırlar sergiler ve Münire’yi 

hayran hayran seyreder. Cemil Bey de Münire’yi ona lâyık bir yerde ağırlama 

arzusundadır. Münire’yi rahatlatmak için başını açacakken, Münire saçlarının 

fenalığından çekinir. Cemil Bey, Münire’ye çocukluğundan beri okşamaya can attığı 

saçlarının, ince telli ve ipek gibi yumuşak olduğunu söyleyerek hotozunu, yaşmağını 

çıkarır. Münire onu çok hünerli, çok becerikli bulur. O parmaklarla kaç kadın başı 

açtığını düşünür.  Öyle  bir  anda  aklına  bu  fena  düşünce  gelmiştir.  Yüreği 
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burkulacakken, Cemil Bey buna meydan vermez. Münire’nin saçlarını koklar, öper. 

Münire eriyip, onun koynuna akıvermiştir. Münire’ye sarılan Cemil Bey, onun 

feracesini çıkarır. Münire utanır ve uzaklaşır. Münire onu darıltmaktan korkar. 

Çünkü Cemil Bey onun her şeyidir. Gerilen ortamı Cemil Bey yumuşatır. 

Münire, Cemil Beyin içindeki, kalbindeki her şeyi öğrenmek ister. Cemil 

Bey kalbinde ondan başka bir şey olmadığını hâl ve hareketleriyle gösterdiğini 

düşünmektedir. Evlenmemiş, çoluk çocuk sahibi olmamış,makam peşinde 

koşmamıştır. Yirmi üç yaşındadır ve her şeyi Münire için feda etmiştir. Münire, ona 

hayatını istediği gibi kurmasını önerince, Cemil Bey ondan başkasıyla 

evlenemeyeceğini, ama kendisinin bunu kolaylıkla yaptığını aktarır. 

Münire tıkanır gibi olmuştur. Nutku tutulmuştur. Sonra birdenbire 

ağlayarak, babasının red cevabından sonra geçirdiği buhranları, çektiği ve çekmekte 

olduğu acıları, bulunduğu ortamı, Cemil Beyle buluşmak için söylenilen yalanlardan 

duyduğu pişmanlığı ortaya döker. 

Cemil Bey, dertlerinin tazelenmesine sebep olduğu için af diler. Oysa buna 

gerek yoktur: 

“Cemil Beyin bu özür dileyişi, hiç yerinde değildi. Tam aksine ben 

ona bir teşekkür borçluydum. Zira, bu sağanaktan hemen sonra içerimde öyle 

bir duruluk, öyle bir hafiflik hâsıl olmuştu ki, ömrümde bir kerre daha bu 

kadar ferahladığımı hatırlamıyordum.” (s.105) 

Münire sakin bir sesle, en kötü durumda olanın kim olduğunu sorar. Cemil 

Bey hiç olmazsa hürdür. Doğup büyüdüğü evde, sevdikleriyle yaşamaktadır. Oysa 

Münire bir zindandadır. Daha fazla konuşmasına izin vermeyen, yüreğinin parça 

parça olduğunu belirten Cemil Beyden çözüm ister: 

“Söyleyin bana; ben şimdi ne yapayım? Ben şimdi ne yapabilirim? 

Kaçayım mı başımı alıp? Kaçıp da sokaklara mı düşeyim? Gerçi, kendi 

hesabıma bundan da korkmam, annemle babamı düşünmeseydim... Bu 

kaçamaklardan bile haber (s.105) alsalar mutlaka yüreklerine iner, Cemil 

Bey!”(s.106) 

Anne ve babası, Fatma Hanım gibi bir kadınla gezip dolaştığını dahi bilseler 

fena olacaklardır. 
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Cemil Bey onu okşar, teselliye çalışır. Mutlaka bir çare bulacaklardır. Bazı 

olaylar da onlara imkân hazırlar. 

Nafi Mollalar o yaz Bağlarbaşı’na taşınmayacaklardır. Münire, hiç değilse 

on beş, yirmi gününü Emirgân’da geçirmek iznini alabilecektir. Eşi de üç beş gün 

kendisinin de gelebileceğini düşünür. 

Münire’nin işine yarayan başka bir olay da konaktaki Habeş kızının 

Rüknettin Beyden hamile kalmasıdır. Çok gizli tutulan bu olayı, Münire Cenan’dan 

öğrenmiştir. Durumu mecbur kaldığı için aktaran Cenan, Münire’nin kahkahayla 

karşılamasına şaşırmıştır. Bu çok önemli olay karşısında Münire’nin kederinden 

aklını oynattığını düşünür. Münire, Cenan’dan Habeş kızının konaktan çıkarıldığını 

da öğrenir. 

Bundan böyle ona kimse bir şey söyleyemez, boyun eğmesi gerektiğini 

anlatamaz. Ailesinin bu durumda kendisine sahip çıkacağını düşünür. Durumu 

dadısına aktaracaktır. O annesine, annesi de babasına duyuracaktır. Kurtuluşu 

bundadır. 

Münire, bu kararla ertesi gün konaklarına gider. Dadısına her şeyi anlatır. 

Kadın yarı baygın bir hâle düşer. Sonra inleyip döğünmeye başlar. Münire onu 

sakinleştirmeye çalışarak; dertleşmeye, ağlaşmaya değil konuşmaya, danışmaya 

geldiğini aktarır. 

Dadısı o adamın yanında kalamayacağını söylemektedir. Dadısı durumu 

annesine anlatır. Münire ve annesi ağlaşırlar. Münire ve dadısı, annesini 

sakinleştirmeye çalışırlar. 

Annesi, Münire’nin talihsizliğine üzülmektedir. Münire’yi kendileri 

yakmışlardır. Münire annesine bir şey olmasından korkar. Olaya onlar kadar önem 

vermediğini belirtir. Münire için en büyük felâket onlardan ayrılıp o konağa gitmesi 

olmuştur. Eşini hiçbir zaman ciddiye almamıştır. Bunu pek hoş karşılamayan 

annesine, onun ve babasının üzülmemeleri için hep sustuğunu aktarır. 

Annesi, onu artık bırakmayacaktır. Lâkin babasına da danışmaları gerekir. 

Münire çok sevinir. Kâbustan uyanmış gibidir. Evlerinin her şeyini, herkesi 

kucaklayıp, öpmek ister. Cemil Beyin derdini bile unutur gibi olmuştur. Çünkü 
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tamamıyla çocukluğuna dönmüştür. Babası dönünce ortam biraz resmîleşir. Babası 

annesiyle konuşurken, Münire babasının nasıl bir hüküm vereceğini merak eder. 

Babası onunla konuşmak ister. Ona göre olay, nahoş ve çirkindir. 

Münire’nin ne yapmayı düşündüğünü merak eder. Münire, babası ne emrederse, onu 

yapacaktır. Babasıyla, annesi, on beş gün sonra yalıya taşındıklarında Münire’nin 

gelip, yazı onlarla geçirmesini kararlaştırmışlardır. Münire, birkaç gün daha dişini 

sıkacak, bilmemezlikten gelecek, babası da onun kayınpederiyle görüşecektir. 

Babasının gülümsemesi, Münire’ye göre bir kurtuluş belirtisi gibidir. Bu 

gülümseme, Münire’nin yalıda geçirdiği süre boyunca babasının dudaklarından 

silinmemiştir. Bu gülümseme ile ümitlenir, rüyalar görür. Bu rüyalarda Rüknettin 

Beyden ayrılır, onu tanımadan Cemil Beyle evlenir, çocukluğunu Cemil Beyle 

yeniden yaşar. Fakat, uyanınca bir süre rüya ile gerçeği birbirinden ayıramaz. 

Kendini hâlâ çocuk sanır. Her şey aynıdır. Doğa capcanlıdır. Münire’nin ruhu da saf 

ve berraktır. Anne-babası üstüne titremektedir. 

“Kaldı ki, annemle babam, buraya geldiğim günden beri, beni 

çocukluğumda bile yapmadıkları kadar nazlandırıp şımartıyorlar. Münire 

aşağı, Münire yukarı. Bugün, canın ne yemek istiyor? Hemen ahçıbaşıya 

ısmarlansın. Bir kayık gezintisine mi çıkmak arzusundayım, bir araba 

gezintisine mi? Hemen kayıkçılara, arabacıya, seyise emirler gitsin. Şimdi, 

benzim biraz soluk gibi görünüyor, acaba rahatsız mıyım? Şimdi, 

konuşmuyorum, düşünür gibiyim, acaba bir kederim mi var? Bir şeye canım 

mı sıkıldı? Aman, kızımız üzülmesin. Aman, içine döküp hastalanmasın diye 

üstüme titreyip duruyorlar. Hani nerede ise annem beni çocukluğumdaki gibi 

koynuna alıp yatıracak, ninniler, masallar söyleyip uyutacak. Hani nerede ise 

babam beni dizlerinin üstüne oturtup hoplatacak. Evden çıkarken benimle on, 

on beş dakika konuşmadan edemiyor. Eve dönüşlerinde ilk sorduğu, ilk 

aradığı ben oluyorum.” (s.115) 

Ailesi onun ince hastalığa tutulmasından korkmaktadır. Münire aldatılmıştır, 

bunun sonucunda genç yaşta dul kalacaktır. Kimse Cemil Beyin onu yeniden 

isteyebileceğini düşünmez. Babası, bu kadar iyi yürekliyken, Cemil Beye karşı çok 
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serttir. Münire, babasının Cemil Beye karşı tavrına hayret eder. Cemil Bey, onun da 

elinde büyümüştür. Cemil Bey de ona hiçbir zaman saygıda kusur etmemiştir. 

Cemil Bey ve ailesi de yalılarına taşınmışlardır. Münire artık, aracı olmadan 

Cemil Beyi görebilir, geceleri fısıldaşabilir, o şarkıyı doya doya dinler; ama bunlar 

Đstanbul’daki heyecanlı buluşmaların yerini tutmaz. Çünkü artık on beş yaşında 

değillerdir. O zamanki gönül eğlenceleri, büyük bir sevda ateşine dönüşmüştür ve bu 

ateş onları yakıp kavurmaktadır. Đlişkilerinde bakışma, konuşma aşamalarını çoktan 

geçmişlerdir. 

Cemil Beyle, halasına pek yakın olan Mihrâbat’ta buluşma kararı alırlar. 

Münire, bunun için birkaç günlüğüne halasına gider. Halasının hasta kızı Hasibe, 

hava değişikli ği için ablasına gidince, halası yalnız kalmıştır. Münire’yi görünce çok 

sevinir; nasıl ağırlayacağını bilemez. 

Halası, onun başına gelenlere çok üzülmüştür. Münire’nin babasından 

çekindiği için onlara gelememiştir. Halasına göre babası onu bir an önce eşinden 

ayırtıp, sevdiğine vermelidir. 

Halası Cemil Beyle olan her şeyi bilmektedir. Münire yalnızlığından 

halasıyla kurtulacaktır. Halası onun yanında olacak; onu dinleyip, anlayacaktır. 

Çünkü halası onda kendi gençliğini, acılarını bulur. Görünüş olarak benzedikleri gibi, 

talih açısından da benzeşirler. 

Halası onun Cemil Beyle orada sık sık buluşmalarını sağlayacaktır. Ortam 

da uygundur. Cemil Beyin gelişini beraber beklerler. Münire, bu durumdan Cemil 

Beyi haberdar eder ve halasının buluşmalarına yardım edeceğini aktarır. Cemil Bey 

duyduklarından hoşnuttur. Münire, Cemil Beye o şarkıyı sadece kendi duyabileceği 

bir sesle söyletir. Doğanın güzellikleri ve Cemil Beyin sesi birleşerek, Münire’nin 

içine akar. 

Münire ve halası on beşer yaşlarında iki genç kız gibi söyleşerek, Cemil 

Beyin gelişi için sofayı hazırlamaya inerler. Halası yardımcılarıyla sofayla bahçenin 

temizliğini, düzenini, bakımını yapar. Sonra kendileri hazırlanırlar. 

Halası, Münire’nin babasından çekindiği için buluşma konusunda bazı 

tedbirler almıştır. Ayrıca kızı Hasibe’ye de kendisinin yüzünden bir söz gelmesini 

istemez. Zaten Hasibe yanında olsa bu buluşmaya zemin hazırlamaya cesaret 



341 

edemez. Münire halasını zahmetlere soktuğunu düşünürken, halası eğlenip, zevk 

aldığını belirtir. 

Cemil Bey gelmiştir. Halası, usule uyarak, hizmetkârlar tarafından 

çağrılınca, önce kendisinin karşılayacağını, sonra onu çağıracağını belirtir. Her şey 

halasının dediği gibi olur. Ancak Münire, hizmetçiler olduğu için Cemil Beyle halası 

arasındaki konuşmalara katılamaz. Hizmetçiler gittikten sonra da tutukluğu devam 

eder. Sanki Cemil Beyle ilk kez karşılaşmış gibidir. Halası bu resmiyeti eritmeyi 

bilir. Onlarla akran olmuştur. Güler, şakalaşır, fıkralar anlatır. Sonra hep birden 

konuşup, gülüşmeye başlarlar. Akşama doğru büsbütün samimi bir hava oluşur. Söz 

Münire ile Cemil Bey arasındaki aşka gelir. Đtiraflar ederler. 

Münire halasına geldiği zamanlarda, halasının sofası Cemil Beyle 

Münire’ye sığınak olmuştur. Bazen sabahlara kadar orada başbaşa kalırlar. 

Konuşmaya bile gerek görmezler. Çünkü hiçbir söz söylemeden birbirlerinin içinden 

geçenleri anlarlar. Her ikisinin kulağı aynı zamanda, aynı sesleri dinler; her ikisinin 

gözleri aynı anda aynı manzarayı görür ve kalpleri aynı heyecanla çarpar. Sarmaş 

dolaş yürürler. Sandalla gezintilere çıkarlar. Gökyüzünü seyrederler. 

Münire romanı yazdığı zamana geçer: 

“Bütün bu hikâye ettiğim şeylerin üstünden, şimdi, tam yirmi beş yıl 

geçmiş bulunuyor ve bu yirmi beş yılın öte yakasında olup bitenler, şimdi 

bana birer rüya gibi geliyor. Hattâ bu rüyaları bizzat ben mi gördüm, yoksa 

bir başkası gördü de bana mı anlattı? Bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa, o 

da, şu satırları yazan kadının artık gönül meselelerinden bahsetmek hakkını 

kaybetmiş olduğudur. Bundan böyle bana düşen vazife başımdan geçenlerin 

hepsini unutmak ve geri dönülmeyen büyük sefere hazırlanmaktır. Bu yavan, 

bu çirkin, bu bencileyin köhne dünyada artık ne kaldı ki? Bütün sevdiklerim 

göçüp gittiler. Babam, annem, dadım birbiri ardı sıra toprağa karıştılar. 

Halamın kızı Hasibecik ise yirmi yaşına basmadan, onlara ilk yolu açan oldu. 

Cemil Bey nerededir? Ne yapıyor? Yaşıyor mu? Öldü mü? Yıllardan beri hiç 

haberim yok. Son mektubunu bundan yirmi dört yıl evvel, Sivas denilen bir 

yerden almıştım. Sivas neresi? Anadolunun en uzak bir vilâyeti, diyorlardı. 
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Ondan birkaç sene sonra Van’a gittiğini işittim. Söylenildiğine göre meğer 

burası Sivas’tan daha uzakmış.” (s.136) 

Tekrar geriye dönerek olanları anlatmaya devam eder: Cemil Bey, kendisini 

isteyen bir sultanla evlenmeyi kabul etmemiş ve bu yüzden babası sürülmüştür. 

Cemil Bey de onunla gitmiştir. Münire’yle son buluşmalarında çok kötü bir 

durumdadır. Gidiş sebebini ertesi gün gönderdiği mektupta yazar. Durumu öğrenen 

Münire mektubu tamamlayamadan bulunduğu yere yığılıverir. Bu, ömründe ilk 

baygınlık geçirişidir. Halası sayesinde kendine gelince bir süre nerede olduğunu, ne 

olduğunu bilmez. Şaşkın şaşkın etrafına bakınır. Halasının kollarında, artık 

yaşamayacağını vurgulayarak ağlar. 

Münire mektubu tekrar okumak istediğinde, halası ona vermez, kendisi 

okur. Münire halası ile kendisi arasındaki dert ortaklığının asıl o zamandan beri 

başladığını hisseder. Her gün, Cemil Beyin geldiği saatlerde, birbirlerine bir şey 

söylemeden, Cemil Beyi beklerler. Günleri ne yaptıklarını anlamadan geçirirler. 

Münire Cemil Beyin arkasından Sivas’a gitmeyi düşünür. Halası Münire’den başka 

iyileşemeyen kızı Hasibe için de üzülmektedir. 

Halası Hasibe’yle Fazlıpaşa’daki konaklarına taşınırken, Münire ve ailesi de 

Lâleli’ye taşınacaklardır. Orada Münire Cemil Beyin hâtıraları dolu olan yerlerden 

uzaklaşıp beş yıl önceki manastır hayatını tekrar yaşamaya başlayacaktır. Halasına 

sık ve sürekli gidişlerinden üzüntü duyan babası Münire’yle beraber olmaktan 

memnun olacaktır. 

Babası, Hakkı Paşanın uğradığı felâketi önlemek için elinden geleni 

yapmaya çalışırken, az daha kendi de gözden düşecektir. Babasının Cemil Beye karşı 

beslediği kötü düşünceler daha çok artmış gibidir. Ona göre Cemil Bey babasını da 

yakmıştır. 

Halası, Fazlıpaşa’ya, Münireler de Lâleli’ye taşınmışlardır. Münire yine 

yapayalnız, derdiyle başbaşa kalmıştır. Boşanma işi gerçekleşmemektedir. Ailecek 

durumu kötüleşen Hasibe’nin hastalığıyla ilgilenirler. Ancak Hasibe ölür. Bu 

ölümden sonra Münire artık yarı halasında, yarı kendi evlerinde kalmaya başlar. 

Halası onsuz yapamaz. Kızının boş kalan yerini Münire’yle doldurmaya çalışır. 
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Böylece Münire, kışın iki konak, yazın iki yalı arasında âvâre bir ömür 

sürmeye başlamıştır. Ne babasının evinde rahat edebilir, ne halasının yanında eski 

huzuru bulur. Çünkü halası, artık eski halası değildir. Đyice çökmüştür. Şuhluğunu, 

şakraklığını da kaybetmiştir. Giyinişte de kendini bırakıvermiştir. Münire de farklı 

değildir:  

“Ben ise, ondan hallice değildim. Cemil Bey gittikten sonra yüzümün 

bir defa güldüğünü hatırlamıyorum. Giyinip süslendiğimi hiç bilmiyorum. 

Saçlarımı bazen günlerce tarayıp örmediğim oluyordu. Lavanta şişelerime el 

sürmüyordum. Ne küpe ne bilezik, ne yüzük, ne gerdanlık takınıyordum. 

Yalnız Kanlıca’daki yalıda bulunduğum zamanlar bana bir parça yaşımın 

zindeliği gelir gibiydi. Etrafıma daha alıcı gözlerle bakmaya başlardım. Hâlâ 

mehtap diye bir şeyin mevcut olduğunu; hâlâ şarkılarda bir tad bulunduğunu 

yalnız orada hissederdim. Zira, bütün bu şarkılarda onun sesi, bütün bu 

mehtaplarda onun yüzü vardı. O kadar vardı ki, bazı geceler, camlı sofaya 

inişlerimde, eski bahçeye çıkışlarımda ‘Cemil Bey, Cemil Bey’ diye 

sesleneceğim gelirdi ve denizde bir kırmızı aydınlık gördüm mü hemen 

koşardım (s.142), yıkık rıhtımın merdivenlerine. 

Bazan da üzerime öyle bir bezginlik, öyle bir bedbinlik çökerdi ki, ne 

denize ne mehtaba bakmağa, ne de o şarkıları dinlemeğe tahammülüm 

kalırdı. Odamın bir köşesine çekilip kara kara düşünmeğe başlardım. Kendi 

kendime: ‘Meğer onsuz bütün Boğaziçinin hiçbir güzelliği, hiçbir mânası 

yokmuş! Suları korkunç girdaplardan, beyhude çırpıntılardan ibaret bir 

yermiş’ derdim ve bu sulardan odamın tavanına akseden güneş pırıltılarının 

kıpır kıpır kıpırdanışlarını görmemek için perdelerimi kapatırdım. Çünki, bir 

zamanlar beni o kadar eğlendiren, bu oynak ışıltılar, şimdi, gözlerimi 

rahatsız etmekten ve kalbime nahoş çarpıntılar vermekten başka bir şeye 

yaramıyordu. Evet, bu, boş, ıssız ve ihtilâçlı bir Boğaziçi deniziydi. Beni, 

yalnız ölüme çağırabilirdi. Kaç defa, hayatıma son vermek kastiyle gözlerimi 

kapayarak onun kenarına kadar indim. Fakat, bir ümit, neye dayandığını 

tâyin edemediğim bir ümit, Cemil Beyi bir kere daha dünya gözüyle görmek 

ümidi ayaklarımı toprağa mıhlamıştı ve ben yıllarca içerimde sönüp parlıyan 
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bu ışıklarladır ki, şu uzun mihnet yolunu yapyalnız, adım adım, dizlerim ve 

tabanlarım kanıyarak söküp gidecektim.” (s.143) 

Abdülâziz’in Fer’iye sarayında bileklerini keserek intihar ettiği zaman 

(1876) Münire, otuzunu boylamış bir kadındır. Babası, annesi başta olmak üzere 

bütün ev halkının yas tuttuğu bir anda yalnız Münire feraha kavuşmuş gibidir. Babası 

üç gün üç gece kaybolmuştur. Annesiyle Münire çırpınıp ağlamışlardır. Babası eve 

döndükten sonra ise her şeyi iyiye yormaya başlamıştır. Cemil Beyi sürgün eden 

padişah ölünce, artık Cemil Bey de dönüp gelecektir. 

Babası eve dönmüştür; ancak tanınmaz bir hâle gelmiş, çökmüştür. 

Ömrünün son iki yılını evine kapanarak geçirmiştir. 

Bu arada Münire boşanmıştır. Hemen halasına koşarak hür olduğunu, Cemil 

Beyle evlenebileceğini söylemiştir. Halası, sabretmesini, Cemil Beyin dönmesini 

beklemesini önermiştir. Bu, Münire’nin Cemil Beyin döneceğine dair ümidini bir kat 

daha kuvvetlendirmiştir. Çünkü Münire’ye göre halası her şeyi bilir, onun dediği her 

şey çıkar. Ama, Münire’nin beklemeye sabrı ve tahammülü kalmamıştır. Cemil Beye 

hiç değilse boşandığını bir telgrafla bildirmek ister. Halası bunu da uygun görmez. 

Çünkü nerede olduklarını bilmiyorlardır. Halası, onların yer değiştirdiğini Eşref 

Paşalarda duymuştur. (s.144, 145) 

Halasının böyle önemli bir konudan ilk defa olarak baştan savma bahsedişi 

Münire’de öfke ile karışık bir gücenme hissi uyandırmıştır. Münire, ertesi gün Eşref 

Paşalara gider. Onlarla birkaç ayda dost olmuştur. Eşref Paşa yeni devirde sözü 

geçenlerdendir. Cemil Beyin babasıyla da saz âlemlerinden ahbaptır. Münire Hakkı 

Paşanın, dolayısıyla Cemil Beyin Đstanbul’a gelmesini Eşref Paşanın eşi Pakize 

Hanımefendi aracılığıyla Eşref Paşadan rica edecektir. Ancak oraya varınca Pakize 

Hanımefendi sıcak davransa da utanmış, sıkılmış, cesaretini kaybetmiştir. Sohbet 

sırasında konu Hakkı Paşalara gelir. Münire, Pakize Hanımefendiden Hakkı Paşanın 

vefat ettiğini, Cemil Beyin Anadolu’da bir yerde reji müdürü olduğunu ve bir 

hükûmet memurunun kızıyla evlenip çoluk çocuğa karıştığını öğrenir. 

Münire’nin eli ayağı buz kesilmiştir. Kafası, artık hiç işlemez. Pakize 

Hanımefendinin yüzüne bomboş gözlerle bakar. Cemil Beyle ilişkilerini bilen Pakize 

Hanımefendi onu teselli etmeye çalışır. 
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Münire geri döndüğünde, halasının yanına girince, artık kendini onun 

yaşında bir kadın farzeder. O eski ağlamalar, sızlamalar artık kalmamıştır. Halasına 

geldiği yeri söyler. Halası, her şeyi sindire sindire anlatmak istediğini, o zaman 

kendisinin gücendiğini belirtince, Münire zehrin yudum yudum içilmeyip, bir 

hamlede yutulacağını vurgular. 

O günden sonra halasının sevgisine, biraz da hürmet karışır. Halası, 

Münire’ye artık kendine denk, kendisi gibi feleğin çemberinden geçmiş bir kadın 

arkadaş muamelesi eder Münire de feleğin çemberinden geçtiğini düşünür: 

“Meğer feleğin çemberinden geçmek bu imiş. Đnsana, bir tevekkül.... 

Hayır, ıstıraba karşı bir dayanıklılık, bir kanıksama geliyor. Đnsan, kendi 

yaralarını berelerini sanki bir başkasının yaraları bereleriymiş gibi 

melhemleyip sarmağa alışıyor. Đşte, Cemil Beye karşı bile herhangi bir kinim, 

bir sitemim yoktur. Ona acıyordum. O cehennemin bucağında bir hükûmet 

memurunun kızıyla evlenip çoluk çocuğa karışışı yalnız hüznüme 

dokunuyordu. Bu memur kızını, her kim ise, hiç kıskanmıyordum. Yalnız, 

arasıra onun saadetine imreniyordum. Kaç çocuğu oldu? Kaçı kız, kaçı 

oğlan? Acaba babalarına benziyorlar mı diye düşünüyordum.” (s.149) 

Münire bu hâldeyken, Moskof Muharebesi olur. Memleketin altı üstüne 

gelir. Herkes kendi başının derdine düşer. Münire’nin hiç görmediği, bilmediği bir 

sürü geçim sıkıntıları başgösterir. Bu çöküntüleri birdenbire olmaz. Babasının iki yıl 

süren hastalığı boyunca yavaş yavaş batarlar. Halasının yardım teklifini, babası 

reddeder. Babasına göre yardıma ihtiyaçları yoktur. Harpten sonra durum 

düzelecektir. 

Babası harp sıkıntısının sona erdiğini görmeden dünyaya gözlerini kapar. 

Çektikleri sıkıntılar bundan sonra artar. Düşman, mart ayında Ayastefanos önlerine 

kadar gelip dayanmıştır. Onlar, konakta yalnız Moskof korkusundan değil, soğuktan 

da tir tir titrerler. 

Zor hayat şartları içinde Münire gönül meselelerinden uzak durur. Hem 

babasının ölümünden sonra Münire’nin tek derdi annesi olmuştur. Gece gündüz onun 

üstüne titrer. Biraz rahatsızlansa telâşa kapılır. Uyurlarken bile kalkıp annesinin 
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nefes alışını dinler. O da babası gibi göğüs darlığı veya kalp hastalığına uğrayacak 

diye korkar. 

Böylece annesinin yanından bir dakika ayrılmaksızın bütün bir yılını 

konakta geçirmiştir. Halası onları sık sık görmeye gelir, bazen geceleri de kalır. 

Onlar da ayda bir iki defa halasına ziyarete giderler ve dış âlemle bütün ilişkileri 

bundan ibaret olur. Artık devlet düşkünleri sırasına girmişlerdir. Onları kimse arayıp 

sormaz. 

Yeni bir devir başlamıştır. Đstanbul değişmiş, başkalaşmıştır. Kadınların ve 

erkeklerin kıyafetleri, sohbetleri eskisinden çok farklıdır. Münire ve annesi bu 

değişime ayak uydurma imkânı bulamayıp, değişimi yadırgarlar. Yeni devirle tek 

bağlantıları Eşref Paşanın ailesidir. 

Halasına göre her şey değişse de Boğaziçi aynı kalmıştır. Münire babasının 

ağır hastalığından beri oraya hiç gitmemiştir. Halasına inanamaz. Zaten gidip görmek 

arzusu da yoktur. Çünkü kendi şarkısı bitmiştir. Hem tek düşüncesi annesinin 

sağlığıdır. Annesi de babası gibi birdenbire yatağa düşmüştür. Günden güne 

fenalaşır; ama hiç belli etmez. Hasta olmadığını ispata çalışır. Birkaç gün iyi 

görünse, dirense de tekrar yatağa düşer ve artık hiç kalkamaz. Doktor, kâh şekerden, 

kâh kalpten bahseder. 

Münire’nin annesi bir gece yarısı büsbütün ağırlaşır. Münire o gece 

yalnızdır. Annesinin iniltisini işitip, koşar. Annesi nefes almaya çalışır. Münire’yi 

karşısında görünce son bir gayretle derlenip toplanmaya çabalar. Başaramaz. Başı 

yastığa düşer. Gözleri tavana dikilir. Fakat o anda bile Münire’ye her zamanki gibi 

tatlı tatlı gülümser. Son sözü yine: “-Hiçbir şeyim yok.” (s.153) demek olur. 

Münire, o zamandan beri hep halasındadır. Yazı Kanlıca’da, kışı 

Fazlıpaşa’da beraber geçirmektedirler. Uzun yıllar ne Baltalimanı’ndaki yalılarına, 

ne Lâleli’deki konaklarına uğramıştır. Đçi istememiştir. Konakta dadısı ve bazı eski 

hizmetkârlar vardır. Dadısı da bir sabah yatağında ölü olarak bulunmuştur. Aynı gece 

Baltalimanı’ndaki yalıları yanmış, kül olmuş ve bu Münire’ye malûm olmuştur. 

Boşnak bahçıvanlarının veya eşinin ihmali sonucu, onların yalılarıyla birlikte Hakkı 

Paşaların yalısı da yok olmuştur. 
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Sonraları, Münire sandalla oraya gider. Yalılarının eski hâlini hayal 

etmektedir; ancak boş bir arsadan başka bir şey göremez. Nice tatlı ve kıymetli 

anları, nice hayatları gömülmüş gitmiş bulur. Ancak koruluktaki fıstık ağacı ona 

kucak açar. Münire sessiz sessiz ağlar. Halasının yanına döndüğü vakit gözleri 

kıpkırmızıdır. 

Bir gün halası, ruhlarının küflerini ve paslarını silkmeleri gerektiğini söyler. 

Halasının günleri kanaviçe, Münire’nin günleri romanla geçmektedir. Đkisinin 

gözlerinin gücü de zayıflamıştır. Münire halasının bu kasvetli hayat dışında başka bir 

hayatı olduğunu bilir. 

Halası gerek Kanlıca’da, gerek Fazlıpaşa’da bulundukları zamanlar, arada 

bir yatı misafirliklerine gider; Münire’nin bilmediği dostlarıyla kalır. O dostlar 

halasına hiç gelmezler. Daha sonraları öğrendiğine göre halası, Bektaşîlik denen gizli 

bir tarikata mensuptur ve babasıyla onun arasındaki soğukluk da bundan ileri gelir. 

Halası, Münire’nin gençliğinden beri yaşadığı azap dolayısıyla çok 

üzgündür. Ona yarı ana, yarı abla, yarı sırdaş ve dert ortağı olmuştur ve onu yine 

hayata döndürmeye uğraşmaktadır. Ama Münire’ye göre halasının bu seferki 

emekleri boşunadır. Halasının sevgisi ve ilgisi tek tesellisidir. Ayrıca o da halası gibi 

Allah yolunda çabalayacak ve ruhunun pasını, küfünü bu şekilde giderecektir. Bunun 

yolunu da pek çok şey öğrendiği halasından öğrenmek ister. Halası bu konuda 

kendisinin rehberlik yapamayacağını, eğer isterse ona yol gösterecek kişileri 

bulacağını söyler. Aralarında birkaç kere daha buna benzer konuşmalar olur; ancak 

tam olarak aydınlanamaz. Hem merakını, hem boşluğunu, hem namaz ve niyazla tam 

olarak doyuramadığı ruhunun açlığını giderecektir. Böylelikle halasıyla Bektaşi 

tekkesine varırlar. 

Bu da çare olmaz. Đçinde o eski şarkının yankısından başka bir şey duymaz. 

Bir boşluk ve bir ıssızlıkta belirip silinen bir hayaletten başka bir şey görmez. 

Bir gün, yine dalmış otururken halası saz âlemi için Eşref Paşanınkilere 

davetli olduklarını söyler. Daha on beş gün evvel yine böyle bir şey için oraya 

gittiklerinden Münire isteksizdir. Halasının da dünya zevklerine hâlâ dört elle 

sarılması neredeyse Münire’nin ondan soğumasına sebep olacaktır. Ama halasının 
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bunu kendisini oyalamak, avutmak için yaptığını düşünür. Halasının ısrarıyla oraya 

giderler. 

Pâkize Hanımefendi onları samimiyetle karşılar. Sadece onlar davetlidir. 

Kahve içerler. Yemek yerler. Yemekten sonra âlem iyice yoğunlaşmıştır. Halası ve 

Münire kalkmayı düşünürlerken Pakize Hanımefendi buna izin vermez. Çok 

hoşlarına gidecekleri bir şarkı okunacaktır. Ev sahibesi, onları geceyi orada geçirme 

konusunda ikna eder. Derken o şarkı başlar: Münire şaşkındır: 

“Ne o? Bu kimin sesi? Bardak elimde titredi. Bu, onun sesi değil 

amma, okuyuş tarzı onunkine pek benziyordu: Bestenin dar bir nağme ve 

makam kalıbı şeklinde çıkıp güftede ifade edilen his ve heyecanlara uygun bir 

ahenk haline girişi; sözlerin içten gelişi, konuşulan dildeki kadar tabiîliği, 

munisliği, hepsi vardı bu okuyuşta. Fakat, okuyan o olamazdı. Hattâ 

hânendelerden biri de değildi. Meslekten yetişme bir hânende kaideler dışına 

bu kadar çıkıp şahsîleşemezdi. Zaten, dikkat ediyordum, saz bir tarafta şarkı 

bir tarafta kalıyordu. Şu halde kimdi bu? Kimdi bu heveskâr? Şüphesiz, 

vaktile Cemil Beyi tanıyanlardan, onun şarkı söyleyişini dinleyenlerden ve 

şarkı söyleme tarzını benimseyenlerden biriydi. Ne yazık ki, hiç sesi yoktu. 

Cemil Beyin berrak, gevrek ve doğrudan doğruya göğüsten gelen sesi 

nerede? Bu kırık, kısık hançere sesi nerede idi? Kendimi tutamayıp: 

‘- Kim bu adam?’ deyivermiştim.” (s.168) 

Münire’nin elindeki limonata bardağı birden yere düşer ve Münire bayılır. 

Kendine geldiğinde halası başucundadır. Pâkize Hanımefendi af dilemekte, onu 

sevindirmek istediğini belirtmektedir. 

Ertesi gün, eve döndüklerinde halasıyla bir kelime konuşmaksızın yatar. Pek 

uzun, pek zahmetli, pek tehlikeli bir yoldan aç, susuz yürüye yürüye gelmiş gibidir. 

Halasıyla hiç konuşmak istemeyişinin sebebi yalnız bu yorgunluk, bu bitkinliktir. 

Kimseye karşı bir kırgınlığı yoktur. Hatta bayılarak herkesin rahatını bozduğu için 

utanmaktadır. Kendisi gibi yaşı ilerlemiş, saçlarına ak düşmüş bir kadına böyle bir 

iradesizliği hiç yakıştıramaz. Ayrıca halayıklarını önünde rezil olmuştur. Bu olay 

bütün Đstanbul’a yayılacaktır. Yatağından kalkamayışının, halasıyla konuşamayışının 

bir sebebi de belki bu utançtır. 
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Münire’de zaman mevhumu değişmiştir. Zaman da Münire’yi değiştirmiştir: 

“Bu hal ne kadar zaman devam etti? Beş gün mü, beş hafta mı, beş ay 

mı? O geceden beri, artık zaman mevhumunu tamamiyle kaybetmiştim. 

Madem ki, o gece, yirmibeş yıl, birdenbire ortadan kalkmış ve gözümü açıp 

kapıyacak kadar kısacık bir an oluvermişti. Demek, ne dün vardı, ne yarın! 

Mazi bir hayal, âti bir hülya idi ve insan ömrü hep bu kısacık anlardan ve 

belki sadece tek bir andan ibaretti. Nitekim, ben, bundan otuz yıl evvel 

hayatımın bütün tadını, bütün saadetini bir şarkının devam müddetince tatmış 

ve en büyük acısını, en büyük felâketini de yine aynı şarkıyı dinlerken duyup 

çekmiştim. O geçen otuz yılın bu iki ayrı gecede yaşadığım onar; beşer 

dakikalık zaman ile hiçbir münasebeti yoktu. Bu onar, beşer dakikalık zaman 

o yılların içinde değildi. O yıllar, ömrümün, biri yemyeşil, öbürü kıraç ve 

yalçın iki karşılıklı zirvesi arasında dalga dalga bir nehir gibi akıp gitmişti. 

Gerçi, bu nehir benden bir şeyler aldı götürdü. Gençliğimi, güzelliğimi, 

hülyalarımı, ümitlerimi hep kapıp sürükledi.” (s.170) 

Cemil Beye duyduğu sevgi, kıskançlık, hasret yerini acımaya bırakmıştır: 

“Lâkin ben, asıl ben, şimdi o iki zirveden birinin, kıraç ve yalçın 

zirvenin üstünde mıhlanmış oturuyordum. Nehir aka dursun, aka dursun ve 

eski Münire’den ne kalmışsa kapıp sürükleye dursun; bana ne, diyorum. 

Çünki, ben artık kendi acımı duymuyorum. Đçim yalnız merhametle doludur. 

Bütün bir ömür boyunca sevdiğim, kıskandığım, hasretini (s.170) çektiğim 

adama ben şimdi yalnız acıyorum.” (s.171) 

Eşref Paşalardaki geceden sonra halasıyla Cemil Beyin o geceki durumunu 

sorarak konuşmaya başlar. Halasına göre Cemil Bey çok değişmiştir. Zarafeti 

kaybolmuş, süklüm püklüm bir sığıntı hâlini almıştır. Münire Cemil Beyin 

görünüşünün değişebileceğini anlar; ama huyunun değişebileceğini kabullenemez. 

Bir padişaha karşı gelen Cemil Beyin, o zamanki devrin ileri gelenlerine baş 

eğebileceğini aklı almaz. 

Bir gün Cemil Bey halasının Kanlıca’daki yalısına çıkagelir. Münire ne 

yapacağını şaşırmıştır. Halası Cemil Beyle konuşurken, merak eden Münire, kapı 

aralığından bakarken Cemil Beyle göz göze gelince, içeriye girmek zorunda kalır. 
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Cemil Bey, resmî bir selâm verir. Onu inceleyen Münire, halasının daha önce 

anlattıklarının doğru olduğunu görür. Cemil Bey dar giysileriyle cendere içinde 

gibidir. Vaziyeti süklüm püklümdür. Kardeşi, babalarından kalan mirası onunla 

paylaşmamakta, Cemil Beyi güç duruma düşürmektedir. Aylardır ailesiyle 

akrabalardan birinin evinde kalmaktadırlar. Eşyaları açıktadır. 

Münire görüntüsü gibi konuşması da değişen Cemil Beyin yanından kaçmak 

ister. Ancak, halası konuya Münire’yi de karıştırmaya çabalar. Cemil Bey hep 

halasına hitap etmektedir. Para olmayınca mahkemeye de müracaat edememiştir. 

Münire’ye yangından sonra yalının yerini görüp görmediğini sorar. O cevap 

veremez. 

Cemil Bey ezilip büzülerek, halasından Pakize Hanımefendi aracılığıyla 

Eşref Paşadan, hakkının geri alınması konusunda yardım istemesini rica eder. 

Münire, para istemediği için, o kadar düşmediği için rahatlamıştır. Cemil Bey 

acınacak hâldedir. Münire ona bakmaya bile tahammül edememektedir. Halası, 

elinden geleni yapacağını, zaten Cemil Beyin babasının da Eşref Paşayla dost 

olduklarını vurgular. 

Halası onları bir bahaneyle baş başa bırakır. Havadan sudan konuşurlar. Cemil Bey, 

hemen hemen gençliklerindeki ses tonuyla bir şeyler söyleyecektir ki halası gelir. 

Münire o günden sonra Cemil Beyi hiç görmediği için ne diyeceğini de öğrenemez. 

Zaten artık söyleyeceklerinin de bir önemi olmayacaktır. Halasına dert yanar: 

“Ah, keşke hiç görmeseydim onu... Ölünceye kadar hep yirmi beş yıl 

evvelki Cemil Bey olarak kalsaydı hayalimde. Hani, yirmi beş yıl evvel 

buradan son çıkıp gittiği gün yok mu? Đşte, hep o hali, o heyetile kalsaydı. Bu, 

bana yeterdi, ölünceye kadar hep onu sevmek, hep onun hasretini çekmek 

kuvvetini kendimde bulmak için. Şimdi, bu kuvveti tamamile kaybettim. 

Ömrüm sebepsizleşiverdi, gayesizleşiverdi birdenbire. Asıl en fecii, bu, 

önümdeki boşluk değil, hayır, asıl arkamdaki boşluk! Sanki, onu hiç 

sevmemişim, onunla hiç sevişmemişiz gibi geliyor bana. Halası onu 

anlamayınca, Münire kendisiyle konuşmaya başlar: 

“Ve görüyordum ki, halam bu acayip hislerimi anlamıyordu. O vakit 

yine kendi kendimle konuşmağa başlıyordum. Kendi kendime: “Bütün bunlar, 
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bütün bu olup bitenler belki benim muhayyilemin icadıydı; diyordum. Belki Hakkı 

Paşalardaki düğün gecesi basbayağı bir toplantıydı da ben onu bir peri masalı 

şekline sokmuştum. Belki, ilk gece Cemil Beyin sesini yok yere dokunaklı bulmuş, 

söylediği şarkıya haddi zatında mevcut olmayan mânaları vermiştim. Belki, benim 

hayatımda yegâne hakikat Nafi Mollaların konağından, o konakta gördüğüm 

şeylerden ve insanlardan ibaretti.” (s.178) Onun romanı zaten kendi kendiyle böyle 

bir konuşma halinde başlamıştır. Yine öyle bitecektir. 

Halası Cemil Beyin ricasını yerine getirmek için elinden geleni yapar, Cemil 

Beyle halası arasında bir mektuplaşma başlar. Bu aylarca sürer. Cemil Beyden 

halasına gelen mektupları Münire okur ve ona giden cevapları halasının ağzından 

Münire yazar. Böylelikle onun miras davasının safhalarını takip edebilir. Cemil Bey 

her mektubunda Münire’ye saygılarını iletirken, Münire kendinden bir şeyler 

yazmaz. Cemil Beyin üstün saygılarını ileten yazısını da ısmarlama yazılara benzetir. 

Münire sadece, Cemil Beyin Eşref Paşanın tavsiyesiyle epeyce dolgun maaşlı bir 

memuriyete tayinini öğrendiğinde birkaç kelimeyle onu tebrik etmiştir. 

Cemil Beye bu iyiliği yapan da halasıdır. Cemil Bey teşekkür ziyareti için 

geldiğinde on üç yaşlarındaki büyük oğlunu da getirmiştir. Münire halasından çocuk 

hakkında bilgi alır. Oğlunu babasıyla karşılaştırırlar. Uslu olan, okumaya ve yazmaya 

meraklı olan büyük oğlunu Cemil Beye benzetemezler. Ele avuca sığmadığını 

babasından öğrendikleri küçük oğlunu benzetirler. 

Cemil Bey çocuklarına çok düşkündür. Eşinden bahsetmez. Sadece onun 

saygılarını iletir. Bir tanıdıklarından öğrendiklerine göre çok sade, çok silik bir taşralı 

hanım olan eşi, iyi bir anne, iyi bir eş, çok iyi bir ev kadınıdır; ancak hiç kimse ile 

görüşmek ve hiçbir yere çıkmak istemez. Bu yüzden Cemil Bey üzülmekte ve ne 

yapacağını bilememektedir. 

Münire kendisini, hiçbir kimseyle görüşmek, hiçbir yere çıkmak istememek 

açısından, Cemil Beyin eşiyle özdeşleştirir:  

“Cemil Bey hiç üzülmesin. Ben ne zevceliğin, ne analığın tadını 

tattım. Ne de iyi bir ev kadınıyım. Fakat ‘hiç kimseyle görüşmek, hiç bir yere 

çıkmak istemeyişte’ onun haremiyle ikiz kardeş gibiyiz.” (s.183) 
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Paşa babasının sağladığı koşullarla, dadılar, uşaklar elinde, el bebek gül 

bebek büyüyen Münire, babasının biçtiği hayatı yaşar. Gelenek ve görenekler, değer 

yargıları bunu gerektirir. Đstemediği bir evlilikle sevdiği adamdan uzak düşer. 

Sevdiği adamın ona ulaşmasıyla yasak bir aşk yaşarlar. Ancak sevdiği Cemil Beyle, 

tayin sebebiyle yeniden ayrı düşerler. Bu arada Münire boşanır. Yıllar sonra Cemil 

Bey döner; ama evlenmiş, çocukları olmuştur. 



353 

II. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Şâhende Hanımefendi 

Münire’nin halasıdır. Eşi ölmüştür. Đki kızı vardır. Yazları Kanlıca’daki 

yalısında, kışları Fazlıpaşa’daki konağında oturur. 

Güleryüzlü, tatlı, şirin bir kadındır. 

Şâhende Hanımefendiyi de diğer kişiler gibi Münire’nin sözlerinden tanırız: 

“Onu, şimdi kimseler tanımıyor. Halbuki, bir vakitler (s.43) Kanlıca 

denince akla yalnız Şâhende Halam gelirdi. Genç yaşında iki küçük kıziyle 

dul kalmış bu kadın, bilmem neden, Boğaziçinin bir füsunlu cazibe 

merkeziydi. Her yaz mevsimi, karşılıklı iki sahil boyunca hep onun adı 

dolaşır; bellibaşlı bütün yalılarda hep ondan bahsedilirdi. ‘Şâhende 

Hanımefendi, bu yıl Göksu’da hiç görünmedi.’ ‘Şâhende Hanımefendi, 

Çubuklu’ya pek sık gelip gider oldu.’ ‘Şâhende Hanımefendi, artık eskisi gibi 

ne kayık ne talika gezintilerinde kızlarını yanına almıyor... Eee, büyüdüler 

tabiî. Yaşını göstermek istemiyor.’ ‘Geçen sene Şâhende Hanımefendinin 

yalısında gene bir saz âlemi olmuş. Acaba davetlileri kimlerdi?’ ‘Gördünüz 

mü? Đşittiniz mi? Şâhende Hanımefendi, o uzun güzelim saçlarını kestirmiş; 

Avrupa yapmış.’ ‘Geçen gün Kâğıthane’de görmüşler Şâhende 

Hanımefendiyi, tozpembe bir ferace ve dantelâlı bir şemsiye ile. Yakışır mı 

bu? Boyunca kızları var.’ ‘Var, var amma taravette kızlarından daha 

taravetli. Güzellikte kızlarından daha alımlı. Görenler abla sanır vallahi.’ 

‘Her şeyini anlıyorum şu Şâhende Hanımefendinin doğrusu. Fakat, ikide bir 

tebdili kıyafet olup Sütlüce’ye gidişlerine bir türlü aklım ermiyor. O 

mezbelede, o izbe yerlerde Şâhende Hanımefendi gibi kibar ve zarif bir 

kadının işi ne?’.” (s.44) 

Münire devam eder: 

“Evet Şâhende halam, babamın zıttına pek ehlidil bir kadındı. Saza 

söze, cemiyetli hayata pek düşkündü amma, bu düşkünlüğü herhangi bir 

taşkınlığa vardırmamıştır. Ömrünün sonuna kadar vakarı, şerefi ve itibariyle 

yaşamasını bilmiştir. Benim üzerimde bu hayat örneğinin büyük tesiri 

olduğunu zannediyorum. Gerçi, babanın kız kardeşine karşı aldığı vaziyet 
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yüzünden evleninceye kadar, onu pek seyrek görmüşümdür. Fakat, her 

görüşümde, ondan bir şey almış, onu, farkına varmaksızın tenkit etmişimdir. 

Hâlâ gülüşlerim onun gülüşleri, bakışlarım onun bakışları, (s.44) 

yürüyüşlerim onun yürüyüşleri, kalkıp oturuşlarım onun kalkıp oturuşlarıdır. 

Yüzümü, boyumu, bosumu, saçlarımın, gözlerimin rengini de ona benzetenler 

vardı. Hattâ bir gün, akrabalardan biri, babamın yanında: ‘Büyüdükçe, ne 

kadar halasını andırıyor!’ demişti de babam, birdenbire suratını asmış: 

‘ Đnşallah huyu da andırmaz.’ diye mırıldanmıştı’.” (s.45) 

Münire, halasının dış görünüşü, tavrı kadar, belki de daha çok, huyunu 

beğenir. Halasının ağzından kimsenin gönlünü kıracak söz çıkmaz. Hiç 

hissettirmeden küçükle küçük, büyükle büyük olmasını bilir. Hizmetkârlarına karşı 

nazik ve şefkatlidir. 

Münire, Cemil Beyle buluşmak için halasını ziyarete gider. Hasta olan kızı 

Hasibe, doktor tavsiyesiyle birkaç hafta hava değişikli ği için Çamlıca’ya, ablasının 

yanına gitmiştir. Halası Münire’yi görünce, can yoldaşı bulduğu için çok sevinmiş; 

Münire’yi nasıl ağırlayacağını, nasıl eğlendireceğini bilememiştir. 

Hasibe’nin ince hastalığa tutulduğunu bilmeyen halası, kızının bir önceki 

sene geçirdiği zatürreden sonra kendine gelemediğini düşünmektedir. Ama ablasının 

yanı Hasibe’ye iyi gelmiştir. Büyük kızının evliliğinden ve oturduğu yerden çok 

memnundur. 

Şâhende Hanımefendi, Münire’nin başına gelenlere de çok üzülmüştür. 

Hemen koşup gitmek istemiş, ama Münire’nin babasından çekinmiştir. Ona göre 

babası, Münire’yi eşinden ayırtıp, istediğine vermelidir: 

“-Üzülmek kâr etmez. Buna bir çare bulmalıdır. Boşanma dâvası 

birkaç sene daha sürüncemede kalırsa yeni bir yuva kurman güç olur. 

Bencileyin bütün gençliğini heder edersin. Baban seni bir an evvel o 

Molla’dan ayırtıp gönlünün istediğine vermeli. Đnsan bu dünyaya bir defa 

geliyor.” (s.121) 

Şâhende Hanımefendi Münire’nin Cemil Beyle ilişkisini bilmektedir. 

Münire içini ona açabilecektir. Münire yalnızlığından kurtulmuştur; çünkü halası 
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yanındadır. Artık onu dinleyecek, anlayacak bir insan vardır. Şâhende Hanımefendi 

ona yardım edecek, kendi talihinden de öç almış olacaktır: 

“- Öyle bil Münire. Ben senin yanındayım. Sade yanında değil 

içindeyim. Çünkü sende kendi gençliğimin, kendi bedbaht gençliğimin bütün 

acılarını yeniden duymaktayım (s.121). Biz, birbirimize yalnız çehrece, 

renkçe, biçimce benzemiyoruz. Senle ben diyebilirim ki, talihce de eşiz. 

Đnşallah, sonun benimkine benzemez. Kendi derdime bir çare bulamadım. 

Zira, senin gibi masumdum. Şimdi, şimdi ki feleğin çemberinden geçmiş bir 

kadınım, seni bu çıkmazdan kurtarmanın yolunu bulmak için bütün 

tecrübelerimden istifade edeceğim. Bu biraz kendi talihimden öç almak gibi 

bir şey olacak.” (s.122) 

Şâhende Hanımefendi, Münire’nin Cemil Beyle sık sık buluşmasını 

sağlayacaktır. Kızı yoktur. Adamları da sadıktırlar ve sır saklamasını bilirler. Çevre 

ve ortam da uygundur. Münire’ye Cemil Beyi çağırmayı önerir. Oysa Cemil Bey 

zaten gelecektir. Đkisi Cemil Beyi beklemeye başlarlar. 

Münire Cemil Beye her gün, geceli gündüzlü halasının yalısında 

buluşabilecekleri müjdesini verir. Halasına da Cemil Beyin yalıya geleceğini söyler. 

Halasına göre, birtakım tedbirler almalıdır. Meselâ Cemil Bey kendi sandalıyla, 

yalının sofasına gelmelidir. Şâhende Hanımefendi “kargacık burgacık” (s.125) 

yazısıyla bir tezkere yazıp, durumu Cemil Beye bildirir. Cemil Bey de bir tezkereyle 

karşılık vermiştir. Halası durumu ayarlamıştır: 

“- Đşte, dedi. üzülme artık. Her şey yoluna girdi. Ne yazık ki, bu 

becerikliliğimden sen yaşta iken kendi çıkarıma hiç istifade etmesini 

bilemedim. Tecrübesizlik, cahillik, (s.126) akılsızlık. Şimdi akıl başa geldi, 

tecrübe tecrübe üstüne yığıldı ama, neye yarar, gençlik, güzellik, güç kuvvet 

elden gittikten sonra?” (s.127) 

Şâhende Hanımefendi, Münire’ye yardım ederken, kaybettiği gençliğine 

yanmaktadır. 

Münire’ye göre o yine genç ve güzeldir: 

“Gerçi, halam o zamanlar henüz kırkına basmamıştı ve ancak 

otuzunda görünüyordu. Yüzünde tek çizgi, saçlarında tek beyaz tel yoktu. 



356 

Gözlerinin içi pırıl pırıldı. Hele neşeli anlarında öyle bir civelekleşir, öyle bir 

yosmalaşırdı ki, ben bile aramızdaki halalık yeğenlik icaplarını unutarak 

onunla bir akran gibi söyleşip gülüşmeğe başlardım.” (s.127) 

Cemil Beyin tezkeresini okuduktan sonra ona yine böyle bir hâl gelir. 

Şakrak şakrak güler, söyler, fıkır fıkır kaynar, yerinde duramaz. (s.127) Cemil Beyin 

gelişi için uzun süredir girilmeyen sofayı hazırlayacaklardır. On beş yaşlarında iki 

genç kız gibi el ele tutuşarak sofaya giderler. Halası hizmetkârlarıyla birlikte sofayı, 

bahçeyi düzenler. 

Daha sonra kendileri hazırlanırlar. Hazırlıklar, tedbirler tamamdır. Şâhende 

Hanımefendi tedbirleri, Münire’nin babasından çekindiği için almıştır. Bir de 

Hasibe’nin geleceği vardır. Kendisi yüzünden kızına bir söz gelsin istemez. Zaten o 

yanında olsa bu kadarına da cesaret edemez. 

Cemil Bey gelmiştir. Münire koşacakken halası, önce hizmetkârların haber 

vermesini beklemesini söyler. Kendisi de gelenin akraba olduğunu belirtecek, 

görüşmeye Münire’yi de davet edecektir. Her şey halasının dediği gibi olur. Cemil 

Beyin yanına önce halası, beş on dakika sonra da Münire gider. Konuşmalara 

katılamayan Münire’nin tutukluğunu, halası bozar. Şâhende Hanımefendi yirmi yaş 

daha geriye gitmiş, onlarla akran olmuştur. Güler, şakalaşır, hoş fıkralar anlatır. 

Hepsi konuşup gülüşmeye başlarlar. Đki gencin ilişkileriyle ilgili itirafları, Şâhende 

Hanımefendiyi hüzünlendirir. Münire’nin halası gençliğini özlemiştir. 

Münire halasına her on günde, on beş günde bir gelişlerinde üç dört 

gecesini, yalının sofasında Cemil Beyle başbaşa geçirir. Mutlu bir yaz yaşamıştır. 

Münire, bir gün Cemil Beyden Sivas’a gittiğini aktaran bir mektup almıştır. 

Baygınlık geçirmiştir ve halası ayılmasını sağlamıştır. Münire’ye göre, asıl dert 

ortalıkları halası Cemil Beyin mektubunu okuyunca başlamıştır. Her gün, Cemil 

Beyin geldiği saatlerde, ikisi de onu bekler. Münire okuduğu kitaptan, halası işlediği 

kanaviçeden bir şey anlamaz. Akılları fikirleri Cemil Beydedir. Halasının başka 

dertleri de vardır. Çamlıca’dan Hasibe hakkında aldığı haberler onu eskisi gibi 

rahatlatmamaktadır. Doktorların tavsiye ettiği hava değişikli ği süresi de sona 

ermiştir. 
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Şâhende Hanımefendi ve kızı, eylül ayıyla birlikte Fazlıpaşa’daki 

konaklarına taşınırlar. Münireler de Lâleli’deki konaklarına gitmişlerdir. Hasibe’nin 

hastalığı ilerleyince, Münire ve ailesi halasına destek olurlar. Münire’nin babası 

saray doktorlarını bile getirir. Ancak Hasibe ölür. Bu bölümden sonra Münire artık 

yarı halasında, yarı kendi evlerinde kalır olmuştur. Halası onsuz yapamaz. Kızının 

boş kalan yerini, Münire’yle doldurmaya çabalar. 

Şâhende Hanımefendi değişmiştir. Đyiden iyiye çökmüştür. Bir yıl içinde on 

yaş daha ihtiyarlamış görünür. Şuhluğunu, şakraklığını kaybetmiştir. Giyinişte, 

kuşanışta da kendini bırakıp salıvermiştir. 

Sonunda Münire boş kâğıdını almıştır. Halasına koşar. Cemil Beyle 

evlenmeyi plânlamaktadır. Halasına göre, Münire sabretmeli, Cemil Beyin 

dönmesini beklemelidir. Münire iyice ümitlenmiştir. Çünkü onun düşüncesine göre 

halası her şeyi bilir, onun dediği çıkar. Lâkin Münire’nin sabrı tükenmiştir. Cemil 

Beye boşandığını bir telgrafla bildirmek ister. Halası bunu da uygun görmez. Çünkü 

Cemil Beylerin nerede olduklarını bilmemektedirler. Halası, Eşref Paşalarda onların 

başka bir yere nakledildiklerini duymuştur. Halasının pek ilgili davranmayışı 

Münire’de öfke ile karışık bir gücenme hissi oluşturmuştur. Oysa halası Cemil Beyin 

evlendiğini duymuştur. 

Münire ertesi gün halasının eski dostları olan Eşref Paşalara gider ve Pâkize 

Hanımefendiden Cemil Beyin evlendiğini, çocuklarının olduğunu öğrenir. 

Yıkılmıştır. Geri döndüğünde halası: 

“- Anlattılar mı her şeyi? Ben sana sindire sindire anlatmak için ilk 

ağızda biraz eksik ve kapalı konuşmuştum. Bana gücenmiştin, böyle yaptım 

diye. Şimdi, iyi mi oldu sanki?” (s.148) der. 

Münire zehri bir hamlede yutmak gerektiğini söyler. O, artık eski Münire 

değildir. Halası, ona otuz bir yaşına girse de kendisi için hâlâ on altı yaşındaki 

Münire olduğunu söyler, ama davranışları değişir: 

“Öyle dedi; lâkin o günden sonra beni bir kere daha çocuk gibi 

yanaklarımdan okşamadı. Bağrına basıp tatlı sözlerle avutmağa kalkışmadı. 

Bana herhangi bir nasihatta da bulunmaz oldu. Gerçi, şefkat ve 

muhabbetinden bir zerre eksildi diyemezdim. Fakat, bu şefkat ve muhabbete 
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şimdi, biraz (148) da hürmet karışmış gibiydi. Halam, bana şimdi kendi 

payesinde, kendine denk, kendisi gibi feleğin çemberinden geçmiş bir kadın 

arkadaş muamelesi ediyordu.” (s.149) 

Moskof muharebesiyle Müniregil dara düşünce kocasından kalma bir hayli 

emlâk ve gelir sahibi olan Şâhende Hanımefendi, onlara yardım etmek ister. Fakat, 

babası bunun sözünü bile ettirmez. Babası ölünce durumları iyice kötüleşir. Münire 

artık annesinin yanındadır. Halası onları sık sık ziyarete gelir, bazen kalır. Onlar da 

halasına giderler. 

Yeni devirle Đstanbul değişmiştir; ancak Şâhende Hanımefendiye göre 

Boğaziçi aynı Boğaziçi’dir. Đnsanları, zarafeti, zevki, sefası, saz âlemleri aynıdır. 

Münire’nin annesi gösterilen bütün özene rağmen ölür. Annesi öldüğünden 

beri Münire hep halasının yanındadır. Yazı Kanlıca’da, kışı Fazlıpaşa’da beraber 

geçirmektedirler. 

Bir gün halası: 

“- Bu olmaz böyle. Biraz gayrete gelip ruhumuzun küflerini paslarını 

silkmeliyiz. Evet, anladık ben kocadım artık. Sen de merdivenlerin 

basamaklarını inmektesin. Đyi amma, daha yaşıyoruz. Diri diri gömülmek için 

bir sebep yok. Nefsimize bu zulüm neden?” (s.157) 

Günlerini roman ve kanaviçeyle geçirirler. Her ikisinin de gözleri 

rahatsızdır. Münire halasının bu kasvetli hayat dışında başka bir hayatı olduğunu 

bilir:  

“Evet, halam gerek Kanlıca’da, gerek Fazlıpaşa’da bulunduğumuz 

zamanlar, arada bir yatı misafirliklerine gider; bence meçhul dostlar, 

ahbaplarla düşer kalkardı. Bence meçhul diyorum. Çünki bunlar arasında 

tanıdığım yalnız Eşref Paşalardı ve halam, Eşref Paşalara bensiz hemen hiç 

gitmediği halde öbürlerinin benimle bahsini bile etmezdi. Đşin en acayip 

tarafı şu idi ki, halamın kendilerine o kadar samimiyet göstermesine rağmen 

(zira, biraz evvel yazdığım gibi onlarla gecelerini de beraber geçirdiği 

oluyordu) bu meçhul ahbapların bir defa olsun ne yalıya, ne konağa ayak 

bastıklarını görmüyordum. Nerede otururlar, nerede dolaşırlardı? Ne biçim 

insanlardı? Tâ eskiden, tâ ilk gençlik çağımda halama dair arkadan arkaya 
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söylenenlere göre, bunlar Đstanbul’un uzak ve ücra semtlerinde yaşayan ve 

geceleri mumları söndürüp karanlıkta gizliden gizliye buluşan kimselermiş. 

Halam da Sütlüce denilen bir yerde bu gibilerle düşüp kalkarmış. O 

zamanlar, ben bu rivayetlere birtakım uydurma umacı masalları kadar bile 

ehemmiyet vermezdim. Zira, halam gibi zarif, lâtif ve kibar bir kadının böyle 

kimselerle düşüp kalktığı doğruysa, bunlar hakkında söylenenler mutlaka 

yanlıştır derdim.” (s.158) 

Daha sonraları öğrenmiştir ki, halası gizli bir tarikata mensuptur ve bu 

tarikatın adı Bektaşîliktir. Babasıyla onun arasındaki soğukluk da bundan ileri gelir. 

Şâhende Hanımefendi, Münire’nin durumuna çok üzülmekte ve Allah’a 

isyan etmektedir: 

“- Yüreğim parçalanıyor, senin yüzüne baktıkça. Hele geçen gün, 

Baltalimanı’ndan öyle bir halde döndüm ki, ben bu uzun ömrüm boyunca 

bütün çektiklerimi unuttum. Yalnız senin nam ve hesabına isyan ettim ve 

içimden: ‘Güzel Tanrım; diye söylendim. Senin hikmetine artık aklım ermez 

oldu. Münire kuluna erva gördüğün bunca cefa nedir? Nedendir? Onu özene 

bezene yarattın. Ona meleklerin yüzünü, huyunu verdin. Sonra tuttun, gönül 

azaplarının en umulmazını yükledin. Hani, Hak yolu aşk yoluydu? Hani, onun 

nârı senin nurun demekti? Münire kulunun aşkını neden öyleyse bir 

cehennem ateşine çevirdin? Neden herkesin gülüp oynadığı çağdan beri onu 

bu ateş içinde yakıp kavurursun? Neydi günahı sana karşı oncağızın? A güzel 

Tanrım!’ Đşte o günden beri Allah’la hep böyle söylenip çekişiyorum. Yeter 

artık! Buna Eyyüb Sabrı az gelir. Madem ki, o sana elini uzatıyor, sen kendin 

sıyrılmağa bak bu berzahtan...” (s.159) 

Münire halasının kendisiyle ilk defa konuştuğu bu dilin anlamını pek iyi 

kavrayamaz. Fakat bu sözlerin esrarlı şekilleri altında halasının her zamanki şefkat 

dolu sesini duyar. Şâhende Hanımefendi, Münire’ye yarı ana, yarı abla, yarı sırdaş ve 

dert ortağı olmuştur. Çok sıkıntı çekmiş ve yaşlanmış olmasına rağmen, yine aynı 

şefkatiyle Münire’nin enkazını hayata döndürmeye çalışır. Münire’ye göre, boşuna 

emek harcar; çünkü kurtulmaya değer bir tarafı kalmamıştır. (s.159) 

Münire’nin bütün tesellisi halasının sevgisi, ilgisidir: 
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“- Halacığım; benim için hiç üzülmeyin! Sizin sevginizde, sizin 

alâkanızda ben bütün tesellimi buluyorum. Đşte şu güzel (s.159) sözlerinizle 

yüreğime âdeta saadete yakın bir ferahlık verdiniz. Teşekkür ederim. Ne 

mutlu size ki Allah’la bu kadar samimi konuşmasını biliyorsunuz. Ben de o 

mertebeye varmağa çalışacağım ve ruhumun pasını küfünü bununla 

gidereceğim.” (s.160) 

Halası, bunun yolu ve erkânının olduğunu söyleyince, hayatında çok şey 

öğrendiği halasından o yolu da göstermesini ister. Şâhende Hanımefendi rehberlik 

edecek konumda değildir; ama isterse Münire’ye yol gösterenleri, erkan öğretenleri 

bularak yardımcı olacaktır. Sütlüce’de bir dergâh ve o dergâhta Mihri Baba denilen 

bir şeyh vardır. Orada âyinler yapılır, nefesler okunur. (s.160) 

Münire boşluktan kurtulup, namaz ve niyazla gideremediği manevî açlığı 

doyurmak için halasıyla birlikte Bektaşî tekkesine gider. Halası, aradığını bulup 

bulamamasını bir sır olarak saklamasını ister. 

Bir gün Münire dalmışken, Şâhende Hanımefendi Eşref Paşanınkilerin 

onları saz âlemine davet ettiklerini söyler. Yine böyle bir davetlerine yeni gittikleri 

için Münire gönülsüz davranır. Halası ısrar eder. Münire halasının, altmış beş 

yaşından sonra, dünya zevklerine sık sıkı sarılmaya devam edişine, bunlardan teselli 

umuşuna şaşırmaya başlamıştır. Çocukluğundan beri her hareketine hayranlık 

duyduğu, her söylediğini tam bir hikmet bildiği ve hele son felâketler üzerine hayatta 

kendine tek destek olarak düşündüğü halası, ona havaî ve âvâre bir kadın gibi 

görünür. Bütün bunları belki kendisini oyalamak, avutmak için yaptığını düşünmesi 

halasından soğumasına engel olur. Kendisi için bu tür şeylere katlanmasını 

istemediğini halasına aktarır. 

Halası, Pâkize Hanımefendinin Münire’yi de istediğini belirtir. Vaniköy’e 

giderler. Pâkize Hanımefendi onları samimiyetiyle karşılar. Hanımlardan başka 

davetli yoktur; ancak beyler arasında Cemil Bey de vardır. Şâhende Hanımefendi 

onu görünce şaşırır, telâşlanır, tedirgin olur. Münire’yi gözler. 

Kahveler içilmiş, yemek yenmiştir. Saz âlemi de başlamıştır. Şâhende 

Hanımefendi, Münire’ye kendini iyi hissetmediğini söyleyip, erken çıkmayı önerir. 

Pâkize Hanımefendi onları bırakmaz. Çok hoşlarına gidecek bir şarkı okunacaktır. 
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Münire kalkmak için ısrar edip, halasının rahatsız olduğunu, hatır için geldiğini 

vurgular. Pâkize Hanımefendi kendilerinde kalabileceklerini belirtir. Kıskıvrak 

yakalanmışlardır. 

Cemil Bey o şarkıyı söyleyip, Münire şarkıyı söyleyenin kim olduğunu 

sorarken, Şâhende Hanımefendi dirseklerini pencerenin kenarına dayamış, başını iki 

avcunun içine almış sessiz ve hareketsiz durmaktadır. Münire bayılmıştır. 

Ayıldığında halası başucundadır. (s.168,169) 

Ertesi gün eve döndüklerinde Münire, halasıyla bir kelime konuşmaksızın 

yatağına girer. Konuşmak istemeyişinin sebepleri yorgunluk, bitkinlik ve utançtır. 

Oradakileri rahatsız ettiğini düşünerek utanmaktadır. Nitekim halasının her yanına 

girişinde gözlerini kapar, uyur gibi yapar. Halası gelir, alnının üstündeki ıslak bezleri 

değiştirir, yastığını düzeltir, saçını, yanağını hafifçe okşar ve bir şey söylemeden 

çıkıp gider. (s.170) 

O geceden epeyce sonra Münire, halasına Cemil Beyin ne hâlde olduğunu 

sorarak sessizliğini bozar. 

Halası cevabıyla Cemil Beyin hâlini tasvir eder: 

“-Ne sen sor, ne ben söyliyeyim, kızım. Tanıyamamıştım, hiç 

tanıyamamıştım. O kadar değişmiş. Sanki, bizim bildiğimiz Cemil Bey ölmüş 

de ruhu bir başkasının kalıbı içine girmişti. Tavır ve edasında da eski 

civelekliğinden, eski zerafetinden hiç, amma hiçbir şey kalmamış. Sofranın 

bir ucunda -hani her büyük evin birtakım sığıntıları vardır ya- işte, 

bunlardan biri gibi süklüm püklüm oturuyordu.” (s.171) 

Münire halasının tanıtımına akıl sır erdiremez. Ona göre Cemil Beyin 

görünüşü değişebilir; ama boyun eğmez kişili ği değişemez. 

Konuşmalarından üç gün sonra Cemil Bey Kanlıca’daki yalıya gelir. 

Şaşırırlar. Halası Cemil Beyle görüşürken, Münire de onları gözetler. Bu sırada 

Cemil Beyle göz göze geliverirler. Đçeri girmek zorunda kalan Münire Cemil Beyi, 

tıpkı halasının anlattığı durumda bulur. 

Cemil Beyi, kardeşi mirastan mahrum bırakarak mağdur etmiştir. Dava 

açmak için de para gereklidir. Münire onun para isteyeceğinden korkarken, Cemil 
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Bey, Şâhende Hanımefendiden, Pâkize Hanımefendiyle samimiyetlerinden dolayı 

Eşref Paşanın yardımını istemesini rica eder. Bu yardım Cemil Beyin hakkını geri 

alma yolundaki girişimlerinde Eşref Paşanın onu koruması, desteklemesi şeklinde 

olacaktır. 

Münire rahatlar. Cemil Bey acınacak hâldedir. Şâhende Hanımefendi 

elinden geleni yapacağını, zaten Cemil Beyin babasıyla Eşref Paşanın dostlukları 

olduğunu vurgular. 

Şâhende Hanımefendi bir bahane bulup onları yalnız bırakır. Münire ve 

Cemil Bey havadan sudan konuşurlar. Cemil Bey gençliklerine yakın bir sesle bir 

şeyler söyleyecekken halası gelir. 

Münire Cemil Beyi görmemiş olmayı, hayalinde eski haliyle kalmasını 

diler. Boşluğa düşmüştür. Halası onu anlamamaktadır. 

Şâhende Hanımefendi, Cemil Beyin ricasını yerine getirmek için elinden 

geleni yapar. Pâkize Hanımefendiyle görüşür. Paşa yardımcı olacaktır. Şâhende 

Hanımefendiyle Cemil Bey arasında, bu işler dolayısıyla aylarca devam eden bir 

mektuplaşma başlar. Cemil Beyden halasına gelen mektupları Münire okur ve ona 

giden cevapları halasının ağzından Münire yazar. Cemil Beyin kullandığı tabirleri 

anlamazlar ve halası Eşref Paşayla doğrudan doğruya görüşmek durumunda kalır. 

Mektuplar da daha çok Eşref Paşanın tavsiyelerinden oluşur. 

Cemil Bey, Şâhende Hanımefendi sayesinde, Eşref Paşanın tavsiyesiyle 

dolgun maaşlı bir memuriyete tayin edilir. Cemil Bey de bunu farkederek Şâhende 

Hanımefendiye uzun bir teşekkür ziyaretinde bulunur. Yanında büyük oğlu da vardır. 

Şâhende Hanımefendi, Münire’ye Cemil Beyin çocuklarından bahseder. 

Halası bilgileri Cemil Beyden almıştır. Cemil Bey çocuklarıyla ilgili konuşur da, 

eşinden bahsetmez. Halasıyla Münire, Cemil Beyin eşini merak ederler. Sonunda bir 

tanıdıklarından iyi bir eş, iyi bir ana, çok iyi bir ev kadını olduğunu; ama gezmekten, 

insanlarla görüşmekten hoşlanmadığını öğrenirler. 

Şâhende Hanımefendi, iki çocuk annesidir. Eşi ölmüştür ve gençliği heder 

olmuştur. Küçük kızını da kaybedince Münire’ye iyice bağlanır. Ona ana, abla, dost 

olur. Münire’nin Cemil Beyle mutlu olması için elinden geleni yapar. Münire Cemil 
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Beyle birleşemeyince de Münire’den desteğini esirgemez, onu hayata bağlamaya 

çalışır. 

Yaşlanmış olsa da gençliğinde çok güzel, alımlı, neşeli, eğlenceden 

hoşlanan bir kadındır. 

Zeyrekli Fatma Hanım 

Mahalle karısıdır. Münire’nin kaynanasının dalkavuklarından bir tanesidir. 

Cemil Beyin mektubuyla Münire’nin özel hayatına girecektir. 

Münire onu diğer mahalle karılarıyla karşılaştırır: 

“Gerçi, kaynanamın dalkavukları arasında Zeyrekli Fatma Hanım 

denilen kadın sinirime en çok dokunanlardan biri değildi. Hattâ, öbürlerine 

nisbeten hanım hanımcık bir hali de vardı diyebilirim. Kaynanamı güldürmek 

için öbürleri gibi kaba saba cinaslar söylemekten, yüz göz oynatmak suretiyle 

maskaralıklar yapmaktan çekinirdi. Yalnız, tanıdıklarından bazı kimseleri 

taklitte pek hünerli idi ve Şehnaz Kalfa benim aksime olarak en ziyade onun 

bu marifetine kızardı.” (s.75) 

Münire’nin kaynanasının hizmetkârı olan Şehnaz Kalfa, Zeyrekli Fatma 

Hanımı ikiyüzlü bulur. Ona göre bu kadın başka yerlerde hanımının da taklitlerini 

yaparak, onu gülünç durumlara düşürür. 

Münire Zeyrekli Fatma Hanımla ilgili gözlemlerini aktarmaya devam eder: 

“Zeyrekli Fatma Hanım, gerçi, benim üzerimde de ikiyüzlü bir kadın 

tesiri yapmaktan hâli değildi. Bundan başka, (s.75) hepimize bıyık altından 

gülüyor, her birimizle bir ayrı kusur buluyor gibiydi de. Ama büyüğe ve 

küçüğe karşı muamelelerinde öylesine talimli bir terbiye ve nezaket edası 

vardı ki, bu kötü tarafını hissetmek ve bundan irkilmek için onu pek yakından 

müşahede altına almak lâzım gelirdi. Benim ise, o zamana kadar, Zeyrekli 

Fatma Hanım gibi bir kadıncağızın ahvalini tetkik etmek aklımdan bile 

geçmemişti. O zamana kadar?” (s.76) 

Zeyrekli Fatma Hanım bir akşam üstü Münire’nin avcuna bükülmüş bir 

küçük mektup zarfı iliştirir. Kulağına Cemil Beyin selâmı olduğunu söyleyerek 
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sessizce uzaklaşır. Cemil Bey mektubunun sonuna Fatma Hanımın güvenilir bir 

kadın olduğunu, onunla cevap gönderebileceğini yazmıştır. 

Münire, Zeyrekli Fatma Hanımdan kaçar. Sırrını bildiği için onunla yüz 

yüze gelmek istemez. Sırrıyla başbaşa kalmak istemektedir; ama başaramaz. 

“Fakat, işte kaynanamın baş dalkavuğu, Zeyrekli Fatma Hanım, 

Cemil Beyin müsaadesiyle hattâ emri ile hayatımın en harim bir yerine girmiş 

bulunuyordu. Onu, oradan kovacak mıydım? Kovarsam Cemil Beyi 

gücendirmiş, Cemil Beyin kalbini kırmış olmıyacak mıydım? Bu birbirine zıt 

düşüncelerle, bu tereddütlerle iki üç günümü nasıl geçirdim, hele evin içinde 

dolaşırken Fatma Hanımla karşılaşmaktan nasıl sakınabildim? Onu görüp de 

nasıl görmemezlikten geldim? Hiç bilmiyorum. Bildiğim veya hissettiğim bir 

şey varsa o da Zeyrekli Fatma Hanımın sürmeli kirpikleri arasından beni bir 

göz hapsine aldığıdır. Kâh yandan, kâh arkamdan gıdıklanır gibi oluyor ve 

başımı çevirince onun bir hafiye bakışıyla beni süzmekte olduğunu 

görüyordum. Görüyor muydum? Yoksa seziyor muydum? Bunun da farkında 

değildim. Bir acayip azap ki, bana, nerede ise, koynumdaki mektubun verdiği 

sevinci unutturacaktı.” (s.81) 

Yine bir akşam üstü, Zeyrekli Fatma Hanım ona sessizce yanaşır. Kolundan 

hafifçe tutarak, gideceği zamanı söyler ve Cemil Beye söyleyeceği veya göndereceği 

bir şeyin olup olmadığını sorar. Münire, mektubunu Zeyrekli Fatma Hanımın 

gideceği akşam yetiştirip, eline sıkıştırır. (s.81,82) 

Đki üç hafta sonra bir gün Zeyrekli Fatma Hanım çıkagelir. Münire’ye Cemil 

Beyin bir mektubunu daha getirmiştir. Cemil Bey, mektubunun sonunda, buluşma 

yerini ve zamanını Zeyrekli Fatma Hanımla kararlaştırmalarını rica eder. Münire 

Zeyrekli Fatma Hanım’la muhatap olmak istememektedir: 

“Dü şününüz bir defa: Cemil Beyin bu tezkeresi üzerine ben Faik 

Paşanın kızı Münire, Zeyrekli Fatma Hanım denilen bir mahalle karısıyla içli 

dışlı olacaktım. O ve ben Şeyhislâm konağının tenha köşe ve bucaklarında 

gizli gizli buluşup başbaşa fiskos edecektik.” (s.85) 
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Münire’ye “Elmasım, kızım” diye hitap eden Zeyrekli Fatma Hanım, Cemil 

Beyle buluşmalarının normal olduğunu, Đstanbul’da birçok kişinin aynı durumda 

bulunduğunu aktarır. 

Münire, annesi ve yılda iki üç kere halası dışında bir yere gitmediğini 

söyleyince, Zeyrekli Fatma Hanım istemediğinden çıkmadığını söyler: 

“Elmasım; çıkmak istemiyorsun da ondan. Kim ne der, biraz hava 

almak için çektirsen koçoyu, Beşiktaş bahçesine kadar. Yahut ta 

Şehzadebaşından Divanyoluna doğru bir gezintiye. Yanına Cenan Kalfayı 

alırsın. Yahut ne olur; kabul ederseniz burada bulunduğum zamanlar ben de 

gelirim sizinle. Korkmayın; kayınvalideniz bir şey demez. Allah uzun ömürler 

versin, beni çok severler, benimle olduktan sonra sizi her yere gönderirler.” 

(s.86) 

Münire’nin tereddüdünü görünce, eşinden de çekinmemesi gerektiğini, onun 

yemek ve Habeş kızından başka bir şeyle ilgilenmediğini vurgular. Kayınpederinin 

de kendine has işleri olduğunu belirtir. Tek korkularının hizmetkârlardan 

olabileceğini, onların da parayla susturulabileceklerini aktarır. Münire’nin babasının 

hediye ettiği koçosu da vardır; bunu kimseler görmemiştir. 

Münire’nin kendi başına işin içinden çıkabilmesinin imkânı yoktur. Zeyrekli 

Fatma Hanım, Münire’yi hayretlere düşüren bir beceriklilikle her şeyi yoluna 

koymaya başlamıştır. Önce kaynanasını ikna ederek, Münire’nin hiç değilse güzel 

havalarda şehir içinde gezmeye çıkabilmesini sağlamıştır. 

Münire, kaynanasının teşvikiyle gezmeye çıkmaya karar verince, yalnız 

çıkamayacağını belirtir. Zeyrekli Fatma Hanım da Münire’yi takdir eder: 

“-Efendiciğim, pek doğru söylüyor gelin hanım. Zamane tazelerinden 

biri olsa böyle bir düşünce aklından bile geçmezdi. Yanına kızlardan birini 

alıp çıkar, keyfine bakardı. Fakat, Allah bağışlasın, bizim gelinimizin yaşı 

küçük amma tedbir ve temkini büyük. Ne kendine, ne sizlere bir söz gelsin 

istemiyor. Beraberinde kelli felli ağır başlı birinin bulunmasına lüzum 

görüyor.” (s.88) 

Münire’nin kaynanası Şehnaz Kalfayı düşününce, Münire ve Fatma Hanım 

telâşlanırlar. Fakat Fatma Hanım, Şehnaz Kalfanın taklidini yaparak, giyiminden, 
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görünüşünden dolayı onun olmayacağını vurgular. Kendisinin Münire’yi gezdirip, 

eğlendirebileceğini belirtir. Bu, Zeyrekli Fatma Hanım için çok büyük bir şeref 

olacaktır. 

Zeyrekli Fatma Hanım, Münire’yle buluşacakları günü ve yeri Cemil Beye 

haber vermek için üç gün izin isteyerek ayrılır. Bir bahane ile Münire ve Cemil 

Beyin görüşmelerini sağlayacaktır. Münire bu üç günü nasıl geçirdiğini bilemez. 

Sonunda Zeyrekli Fatma Hanım gelir. Münire’nin hisleri şöyledir: 

“Nihayet, Zeyrekli Fatma Hanım, çarşamba akşamı gülümser bir 

çehre ile çıkageldi. Sürmeli gözünün ucuyla bana fettan fettan bakışlarından 

anlamıştım ki, her şey yolundadır. Ve birdenbire, ne kadar sevmiştim o 

kadını! Kalbimde, -haşa, annemin yerini diyemem amma- dadımın yerini 

tutuvermişti. O kadın ki, daha birkaç zaman evveline kadar beni yalnız 

tiksindirmekteydi. Halbuki, şimdi, nerede ise (s.89) boynuna sarılıp düzgünlü 

yanaklarından öpesim geliyordu. ‘Fatma Hanım, Fatma Hanımcığım, demek 

istiyordum ona, Allah senden razı olsun. Bu gece, senin sayende rahat bir 

uyku uyuyacağım. Yarının tatlı rüyalariyle tıpkı çocukluğumdaki gibi mışıl 

mışıl’...” (s.90) 

Buluşma günü Münire hazırlanınca, Zeyrekli Fatma Hanım hayran olur. 

Münire’ye Cemil Beyin aklını başından alacağını fısıldar. Çıkacaklarken harem ağası 

Zülfikâr Ağanın da kendileriyle geleceğini görürler. Endişelenirler. Bir süre, 

birbirlerine küsmüş gibi hiç konuşmadan yol alırlar. Zeyrekli Fatma Hanım, 

Münire’ye üzülmemesini, her şeyi ayarlayacağını söyler. Artık Münire’yle senli benli 

konuşmaktadır. Buluşma yerine gelince, Zeyrekli Fatma Hanım, harem ağasına, 

hanımefendilerine bir şey alacağını söyler ve onu kendisiyle beraber götürerek, 

ortamdan uzaklaştırır. (s.91,92) 

Zeyrekli Fatma Hanım, döndüğünde başka biriyle karşılaşmışcasına 

Münire’yi tepeden tırnağa acayip bir şekilde süzer. Konağın kapısına yaklaştıkları 

sıradaysa, kendini tutamayıp, Münire’ye, bakışına bile ayrı bir can geldiğini söyler. 

(s.94) 
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Münire ve Cemil Beyin ilk konuşmaları, Beşiktaş bahçesindeki bir ıhlamur 

ağacının dibinde, diğeri Zeyrekli Fatma Hanımın Zeyrek’teki evinde olur. Đkisi de 

Zeyrekli Fatma Hanım sayesinde gerçekleşir. 

Fatma Hanımın Zeyrek’teki evinde buluşmaları ise epeyce güçlüklerle 

karşılaşmıştır. Önce, arabaları yokuştan çıkamamış, sokağın başında kalmıştır. Onlar, 

konaktan Eyüp Sultan’ı ziyaret amacıyla çıkmışlardır. Bu ziyaret Münire’nin 

kaynanasıyla, Fatma Hanım arasında kararlaştırılmıştır. Münire evleneli üç yılı 

geçmesine rağmen çocuk sahibi olamayınca, kaynanası ne yapmak gerektiğini Fatma 

Hanıma sormuştur. O da bunu fırsat bilip hemen bir Eyüp Sultan ziyareti tavsiye 

etmiştir. 

Fatma Hanım, kupaya binerken, herkesin işitebileceği bir sesle, 

arabacıbaşıya evden bir şey alacağını, Zeyrek’ten dolanmasını söylemiştir. Acayip 

sokaklardan geçerler. Kadınlar hayretle bakar. Münire utanır, elleriyle yüzünü kapar. 

Fatma Hanım onu boş yere yatıştırmaya çalışır: 

“-Gelin Hanımcığım, ne var böyle telâşeye düşecek? Bir (s.98) şey 

yapmaz bunlar insana. Hem onlar size bakmıyorlar. Ömürlerinde hiç 

görmedikleri şu koçoya bakıyorlar. Siz de gülüp geçiverin, bu yabanilerin 

haline...” (s.99) 

Zorluklarla varabildikleri Zeyrek yokuşunun başında kupadan önce Fiatma 

Hanım iner ve Münire’yi, arabacıbaşının duyacağı bir sesle, kahve içmeye davet 

eder. Münire, daha önce kararlaştırdıkları gibi nazlanır. Đsteksizmiş gibi iner. 

Fatma Hanımın evi cehennemin bucağındadır. Etraf tenha değildir. 

Dükkândakiler Münire’ye tuhaf tuhaf bakarlar. Ev, çıkmaz sokağın dibinde, bir 

küçük avlu içindedir. Fatma Hanım, Münire’yi avluya davet eder. Anahtar Cemil 

Beydedir ve o da gelmiş olacaktır. 

Münire, Fatma Hanımın evini tasvir eder: 

“Fatma Hanımın evi dört köşe bir ahşap bina. Fakat, kapısı perili 

köşkler (s.100) gibi bizim elimiz dokunmadan kendiliğinden açılıverdi. Malta 

taşı döşenmiş bir küçük taşlık. Bir de ne göreyim: Cemil Bey bunun ortasında 

gülümseyerek bizi karşılamıyor mu? Soluğum tıkanır gibi oldu. Yan yana üç 

dört basamak bir tahta merdivenden çıktık. Cemil Bey sanki bu evin 
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sahibiymiş, sanki kırk yıldır burada kapıyı kendi eliyle açıp misafir kabul 

etmeye alışmış bir adam tavrıyla yandaki bir odayı göstererek: 

‘-Buyrun efendim.’ dedi. 

O anda, Fatma Hanım, birdenbire, sırra kadem basmıştı. Cemil Beyin beni 

aldığı odanın pencerelerinde beyaz patiska perdeler vardı ve bütün eşyası, üstüne 

aynı patiskadan örtüler çekilmiş bir kerevetle yerlere sıra sıra dizilmiş minderlerden 

ibaretti.” (s.101) 

Münire, Cemil Beye Fatma Hanım gibi bir kadınla gezip dolaşmaktan 

memnun olmadığını söyler; çünkü anne ve babası duysa, yüreklerine inecektir. 

(s.106) 

Münire ve ailesi kendi yalılarındayken, Cemil Beyle ili şkilerinde aralarında 

bir Zeyrekli Fatma Hanım bulunmayacaktır. Her şey doğrudan doğruya Cemil Beyle 

kendisi arasında geçecektir. Fakat bütün bunlar Đstanbul’daki heyecanlı 

buluşmalarının, hele Zeyrekli Fatma Hanımın külüstür evindeki buluşmalarının 

yerini tutamaz. (s.118) 

Zeyrekli Fatma Hanım, Münire’nin kaynanasının dalkavuklarından biri 

olarak, Cemil Beyden mektup getirmesi sebebiyle, Münire’nin hayatına girmiştir. 

Onların buluşmaları için gerekli olan her şeyi ayarlamış, her ihtiyacında Münire’nin 

imdadına yetişmiştir. Ancak Münire, onu seviyesine uygun bulmaz. Hem onunla 

gezintilerinden, hem Cemil Beyle buluşmalarından ailesi haberdar olacak diye 

çekinir. 

Münire’nin Annesi  

Faik Paşanın hanımıdır. Đki çocuk annesidir. Oğlunu kaybetmiştir. Boylu 

posludur, saçları uzundur. 

Çocuklarının üstüne titrer. Küçüklüklerinden itibaren doğru arkadaşlıklar, 

doğru ilişkiler kurmaları için uğraşır. 

Eşinin arkadaşı Hakkı Paşanın hanımıyla ilişkileri iyidir. Hakkı Paşanın 

küçük oğlunun sünnetinde, kızı Münire ilk kez feraceye girmiştir. Annesi onun 

giyinmesine yardım ederek, acemilik çeken kızına destek olmuştur. 
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Eşi, kızının Cemil Beye istenmesinden sonra, Münire’yi göz hapsine 

alırken, o Münire’ye karşı şefkatli bir müsamaha göstermiştir. Babası, Münire’yi 

Cemil Beyden, kitaplarından uzaklaştırırken, annesi gezmelere, ziyaretlere, gece 

yatısı misafirliklerine götürerek avutmaya çalışır. Ancak boşuna uğraşır; çünkü 

gezintiler ve ziyaretler Münire’nin azabını artırır. 

Gezinti yerlerine gittiklerinde, Münire’nin Cemil Beyi görmemesi için 

önlemler alır; ama onlar yine de göz göze gelirler. 

Görücü geleceğinde erkenden, hazırlanması için haber verir. Münire önceki 

görücülere soğuk davranınca, annesi çok üzülmüş, yerin dibine geçmiştir. 

Kızı Nafi Molla konağına gelin giderken hazırlıklar yapmış, eşiyle pek çok 

mücevher takmıştır. Oysa kızı mutsuzdur, istemediği bir evliliğe itilmiştir. 

Münire’nin kaynanasının en çok değer verdiği kadınlar bohçacı kadınlar ve 

mahalle karılarıdır. Mahalle karıları daha üstün tutulurlar. Münire, bohçacı kadınların 

çoğunu yüzlerinden tanır, onlara da gelip giderler; ama annesinin onlarla, 

kaynanasının yaptığı gibi, sohbetlere giriştiğini hiç hatırlamaz. Nitekim, Münire bir 

gün bunlardan birinden, annesinin ellerinden öptüğünü söylemesini isteyince, annesi 

Münire’ye âdeta gücenir gibi olmuş ve ilk görüşmelerinde kızına sitemde 

bulunmuştur. Aralarına bohçacı kadınları sokmasını onaylamamıştır. 

Münire, başından geçenleri annesinin ve babasının arzu ve iradesiyle olmuş 

şeyler olarak düşünür. Bunlara karşı gelmeyi günahların, küfürlerin en büyüğü sayar. 

Hiçbir yere çıkmaz. Bir annesine, bir de yılda iki üç defa halasına gider. 

Münire, Zeyrekli Fatma Hanım aracılığıyla Cemil Beyle mektuplaşmaya, 

buluşmaya başlar. Anne ve babasının Zeyrekli Fatma Hanımla gezintilerinden, Cemil 

Beyle kaçamaklarından haberli olsa, mutlaka yüreklerine ineceğini düşünür ve 

çekinir. 

Münire, hizmetçilerden bir Habeş kızının Rüknettin Beyden hamile kalması 

olayını dadısı aracılığıyla anne ve babasına duyuracaktır. Doğrudan ailesine 

bahsetmeye yüzü tutmaz. Onlar da Münire’yi mutlaka bu rezalet içinde 

bırakmayacaklar, ayırmaya çalışacaklardır. Kurtuluş bundadır. 
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Münire konağa gider. Durumu, dadısına anlatır. Dadısı yarı baygın bir hâle 

gelir. Kendini toparlayınca Rüknettin Beyin yaptıklarını Münire’nin annesine aktarır. 

Annesi de kendini kaybeder. Kızıyla ağlaşır. Dadı Ferhunde Kalfa onları yatıştırır. 

Annesi sanki on yıl ihtiyarlamıştır. Kanı çekilmiştir. Kızının talihsizliğine 

yanmakta ve onu kendilerinin yaktığını düşünmektedir. Bir yandan da kızını teselli 

etmeye çalışır: 

“A ğlama, yavrum. Bu dünyada ölümden başka her şeye çare bulunur. 

Daha yaşın ne başın ne? Önünde bütün bir ömür var. Allaha şükret ki, o 

adamdan bir evlâdın olmadı...” (s.110) 

Münire bunu duyar duymaz ağlamayı bırakır. Tebessümünü güçlükle tutar. 

Her şey istediği gibi olmaktadır. Yalnız, annesinin nazik bünyesinin sarsılmasından 

korkar. Münire, meseleye annesinin verdiği önemin yarısını bile vermez. Onun 

felâketi onlardan ayrılıp o konağa gitmek olmuştur. Dört yıldan beri buna da 

alışmıştır. Eşini hiçbir zaman ciddiye alamamıştır. 

Münire’nin bu itirafı karşısında annesinin ıstırabı hayrete dönüşür. Eşine ilgi 

göstermemesine, onu tamamıyla kendi haline bırakmasına şaşırmıştır. Suçun kendine 

atılmasını istemeyen Münire, eşinin insan denilecek bir tarafının olmadığını, onları 

üzmemek için hep sustuğunu, hattâ böyle bir olaydan sonra bile oraya yalnız 

dadısıyla konuşmaya geldiğini ve onlara hiçbir şey belli etmemesini istediğini 

aktarır. (s.110, 111) 

Annesinin yüzüne tekrar önceki tatlılığı gelir. Tekrar yanaklarını okşar ve 

Münire’ye çocukluğunda hasta olduğu günlerdeki gibi şefkat ve endişeyle bakar: 

“-Oraya bırakmam artık seni; burada kal.” (s.111) der. Ancak babasının da 

fikrini sormalıdırlar. 

Münire tamamıyla çocukluğuna dönmüştür. Birlikte yemek yerler. Münire, 

annesine türlü diller döker, türlü şaklabanlıklar yapar. Ancak babası gelince herkes 

biraz resmîleşir. 

Annesi, babasına, gün boyu, Münire’yle birlikte olmalarından bahseder. 

Münire’nin durumunu konuşurlar. Odanın kapısı açılır ve annesi Münire’yi içeriye 

çağırır. Benzi soluk, bakışları mahzundur. Münire babasıyla konuşur. Babası 
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Münire’ye ne yapmayı düşündüğünü sorar. Münire, babası ne emrederse onu 

yapacaktır. Babası ve annesi bir karara varmışlardır. Bunu babası Münire’ye söyler: 

“-Annenle şöyle bir şeye karar vermiş bulunuyoruz: On beş güne 

kadar yalıya taşınacağız. Yazı, gelir bizimle beraber geçirirsin. Ondan sonra 

Allah kerim.” (s.113) 

Münire yalıda, ailesinin yanındadır. Mutludur. Ailesi onu şımartmaktadır: 

“Kaldı ki, annemle babam, buraya geldiğim günden beri, beni 

çocukluğumda bile yapmadıkları kadar nazlandırıp şımartıyorlar. Münire 

aşağı, Münire yukarı. Bugün, canın ne yemek istiyor? Hemen ahçıbaşıya 

ısmarlansın. Bir kayık gezintisine mi çıkmak arzusundayım, bir araba 

gezintisine mi? Hemen kayıkçılara, arabacıya, seyise emirler gitsin. Şimdi, 

benzim biraz soluk gibi görünüyor, acaba rahatsız mıyım? Şimdi, 

konuşmuyorum, düşünür gibiyim, acaba bir kederim mi var? Bir şeye canım 

mı sıkıldı? Aman, kızımız üzülmesin. Aman, içine döküp hastalanmasın diye 

üstüme titreyip duruyorlar. Hani nerede ise annem beni çocukluğumdaki gibi 

koynuna alıp yatıracak, ninniler, masallar söyleyip uyutacak. Hani nerde ise 

babam beni dizlerinin üstüne oturtup hoplatacak. Evden çıkarken benimle on, 

onbeş dakika konuşmadan edemiyor. Eve dönüşlerinde ilk sorduğu, ilk 

aradığı ben oluyorum.” (s.115) 

Annesi,   babası,   dadısı,   Münire’nin   ince   hastalığa   yakalanmasından 

korkmaktadırlar: 

“Korkuyorlar ki, ben de halamın kızı Hasibecik gibi o ince hastalığa 

tutulmayayım, küçük Molla Beyin bana kestiği işin kederiyle. Zira, -kendi 

telâkkimin tamamiyle aksine olarak- anneme ve babama göre ben, o anda 

dünyanın en bedbaht kızlarından biriydim. Fena bir kocaya düşmüştüm ve 

eğer mukadderse yirmi yaşıma basmadan boşanmış bir kadın olarak ana 

baba evinde kalacaktım. Ondan sonra beni artık kim alır? Hiç şüphesiz ne 

babamın, hattâ ne de annemin aklına Cemil Beyin beni tekrar isteyebileceği 

gelmiyordu. Çünkü, onlar Cemil Beyin beni çoktan unuttuğuna kaniydiler.” 

(s.116) 



372 

Evleninceye kadar ve evlendikten sonra, annesinden başka bir kadın yüzüne 

bakmamış, uslu ve sadık bir koca olan babasının nazarında, Rüknettin Beyle Cemil 

Bey sadakatsizlik açısından birdir. Hatta Cemil Bey daha tehlikelidir. Bu yüzden altı 

yıldan beri, Cemil Bey adı aralarında bir defa olsun geçmemiştir. 

Münire, annesine kendi işinin ne olacağını sorunca, annesi kızararak başını 

önüne eğmiş, Münire’ye hiçbir cevap vermemiştir. 

Hasibe’nin hastalığı aylar boyunca hepsini işgal eder. Bu hastalık aman 

vermeden ilerler. Annesiyle Münire hemen her gün halasına gidip gelirler. 

Padişahın intihar etmesi olayından dolayı babası, annesi başta olmak üzere 

bütün ev halkının yas tuttuğu ve dehşetten donakaldığı bir anda, yalnız Münire feraha 

kavuşmuş gibidir. Boşanmasının gerçekleşebileceğini düşünmektedir. Annesi nasıl 

onun zor durumunda destek olduysa, Münire de annesine destek olur: 

“Gerçi, babam üç gün üç gece kayıplara karıştığı, nerede ve ne 

olduğu bilinmediği sıralarda anneciğim dizlerini döğüp çırpınır ağlarken ve 

ondan haber alabilmek için sağa sola adamlar saldırıp, hattâ kendisi de 

sokaklara uğrarken ben de çırpınıp ağlamış, ben de onunla beraber 

sokaklara düşmüştüm (s.143) amma, babamın eve dönüşünden sonra her şeyi 

unutmuş gitmiş, her şeyi iyiye yormağa başlamıştım.” (s.144) 

Annesi, çökmüş olan babasını soyup, hemen yatağına yatırır. Babası pek 

çıkmaz. Ömrünün son iki yılını hep yatak odasıyla, annesinin oturma odası arasında 

geçirir. (s.144) 

Babası Moskof muharebesiyle zor duruma düşse de Münire’ye ve annesine 

yıllarca yetecek geçim kaynağı ayarlamıştır. Babası göğüs darlığından ölünce, daha 

çok sıkıntıya düşerler. 

Babasının vefatından sonra Münire’nin tek derdi annesi olur: 

“Hem babamın vefatından sonra benim yegâne derdim, yegâne 

kaygım annemdi. Gece gündüz onun üstüne titriyordum. Biraz başı ağrısa, 

biraz nezle istidadı gösterse, bir iki defa öksürecek olsa öyle bir telâşa 

düşüyordum ki, tarif edemem. Yatak odalarımız yanyana idi ve ara kapımızı 

daima açık bırakarak yatıyorduk. Ben, ikide bir uyanıp kalkıyor, annemin 
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nefes alışını dinliyordum. O da babam gibi ‘zîkı sadır’a veya kalp hastalığına 

uğrayacak diye korkuyordum.” (s.150) 

Münire, böylece annesinin yanından bir dakika ayrılmaksızın bütün bir 

yılını konakta geçirmiştir. Halası gelir, kalır. Onların da ayda bir iki defa, havanın 

çok güzel olduğu ve annesinin kendini iyi hissettiği günler halasına ziyarete gittikleri 

olur ve dış dünyayla bütün ilişkileri bundan ibarettir. Onlar artık devlet düşkünleri 

sırasına girmişlerdir. Onları kimseler arayıp sormaz. Zaten az zaman içinde Đstanbul 

öylesine değişmiş, öyle başkalaşmıştır ki, annesiyle Münire eski hallerinde kalsalar 

bile buna ayak uydurmaya imkân bulamayacaklardır. Her şeyi, herkesi 

yadırgayacaklardır. Giyim kuşamlar onların alıştıkları giyim kuşamlar değil, sözler 

sohbetler onların bildikleri sözler sohbetler değildir. Erkeklerin, kadınların giyimleri 

farklılaşmıştır. (s.151) 

Annesi de birden bire babası gibi yatağa düşmüştür. Gösterilen bütün özene 

rağmen günden güne fenalaşır. Ama hiç belli etmez. Hiçbir şeyinin olmadığını 

düşünür. Birkaç gün iyileşir gibi olur; giyinir, süslenir, eline kanaviçe işini alır. 

Bununla doktora, bakıma ihtiyacı olmadığını göstermeye çalışır. 

Ancak, hastalıkla bu mücadelesinde ya iki ya üç gün tutunabilmiştir. Sonra 

tekrar yatağa düşer ve artık hiç kalkmaz. Doktor, kâh şekerden, kâh kalpten 

bahseder; ona birtakım perhizler verir. Oysa Münire’nin annesinin zaten bir şey 

yiyecek hâli yoktur. 

Bir gece yarısı iyice ağırlaşır. Münire o gece yalnızdır. Yandaki odadan 

annesinin iniltisini işitir ve hemen onun başucuna koşar. Annesi nefes almaya 

çalışmaktadır. Münire’yi karşısında görünce son bir gayretle derlenip toplanmaya 

çabalar. Başaramaz ve başı yastığa düşer. Gözleri tavana dikilir, fakat o anda bile 

Münire’ye her zamanki tebessümüyle tatlı tatlı gülümser. Son sözü yine: “- Hiçbir 

şeyim yok.” demek olur. (s.153) 

Münire’nin annesi, ailesine çok değer veren, onların mutluluğu için 

çabalayan, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olan bir kadındır. Sıkıntılara göğüs 

germesini bilir. Yaşama gücüne sahiptir. Hiç kimseye yük olmak istemez. 
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III. DERECEDEK Đ KADINLAR  

Münire’nin Dadısı  

Münire’nin dadısı Ferhunde Kalfa, küçüklüğünden beri Münire’nin 

yetişmesi ve isteklerinin yerine gelmesi ile ilgilenen bir hizmetkârdır. Münire için 

vefalı bir koruyucudur. Aynı zamanda Münire’nin annesiyle büyük temizlik işlerine 

bakmaktadır. 

Münire on iki yaşına girdikten sonra, dadısı Ferhunde Kalfayla kalmaya 

başlamıştır. Yatakları birbirine çok yakındır. Münire’nin dadısının uykusu çok 

hafiftir. Münire bir taraftan öbür tarafa kımıldasa hemen neyi olduğunu sorar. Bu 

durum, Münire Nafi Molla konağına gelin gittiği akşama kadar hep böyle devam 

etmiştir. (s.22) 

Münire Cemil Bey için yanıp, uykusunda bile sayıklarken, dadısı da Münire 

için üzülüp ağlar. Ona hiç kıyamaz. “Elmasım” (s.52) dediği Münire’yi görücülere 

özenle hazırlar. Onu misafirlere hoş davranması için öğütler. Her gelen misafire 

soğuk davranıp annesini üzdüğünü belirtir. Münire sitem ettikçe beraber ağlaşırlar. 

Münire’nin acısını artırmaktan korkan dadı, kısmete karşı gelinmeyeceğini vurgular. 

Münire, Nafi Molla konağına gelin gittikten sonra, konaktaki gerçekle kendi 

gerçeği arasındaki tek bağ dadısı ve Cenan Kalfa olacaktır. Dadısı da bir gün 

ağlayarak iki yanağından öpüp, Nafi Molla konağından söz söylemeden ayrılacaktır. 

(s.56) 

Münire bir dönem Zeyrekli Fatma’yı dadısının yerine koyar. 

Münire, bir gün konaktaki hizmetçi kızlardan Habeşli bir kızın Rüknettin 

Beyden hamile kalması olayını anlatmak için kendi konaklarına gider. Böylelikle 

hem Nafi Molla konağından, hem eşinden kurtulacaktır. Olayı dadısına anlatır. 

Dadısı fenalık geçirir. Kendisine gelince döğünmeye başlar. Münire ona metanet 

göstermesini söyleyerek, onunla dertleşmeye, ağlaşmaya değil, sadece konuşmaya, 

danışmaya geldiğini belirtir. Dadısından bu konu karşısında ne yapması gerektiğini 

öğrenmek için akıl almak istemektedir. 

Dadısı, sesini iyice yükselterek: 
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“-Ne mi yapacaksın? Ne mi edeceksin? O adamın yanında bir gün 

kalamazsın artık bundan sonra... O alçağın, o rezilin. Benim gül gibi kızımın 

kıymetini bilmiyen o haytanın.” (s.108) 

Dadısı, Münire’nin söylediklerini annesine aktarır. Annesi fenalık geçirir. 

Ferhunde Kalfa, ağlaşan Münire’nin ve annesinin kendilerine gelmelerini sağlar. Bu 

sefer de Münire’nin talihsizliğine Ferhunde Kalfa ağlamaya başlar. Münire’nin 

annesi kızına kendi konaklarında kalmasını söyleyince Münire ve dadısı şaşırır. 

Dadısı, Münire’nin babasının da fikrinin alınması gerektiği düşüncesindedir. 

Günü neşe içinde geçirirler. Birlikte yemek yerler. Evin reisi gelince herkes 

biraz resmîleşir. 

Münire, anne ve babasının kararıyla yalıya gelir. Yalıda herkes gibi dadısı 

da Münire’yle ilgilidir. Herkes gibi dadısı da Münire’nin ince hastalığa 

yakalanmasından korkmaktadır. 

Dadısı, Münire’ye Cemil Beylerin de yalılarına taşınacakları haberini 

dolambaçlı yoldan verirken, meraklı meraklı Münire’nin gözlerinin içine bakar. 

Münire yine dadısının yoluyla boşanmasıyla ilgili haberler de alır. Padişah onların 

evlenmesiyle çok ilgilendiği için kaynatası boşanma konusunda tereddütlüdür. Bu 

tereddüt Münire’nin babasında da oluşmuştur. 

Padişahın intihar etmesi olayından dolayı bütün ev halkı (Münire hariç) yas 

tutar, dehşetten donakalır. (s.143) 

Moskof muharebesiyle Münire’nin babası ölünce durumları iyice zorlaşır. 

Annesi hastalanır. Dadısı, Münire ve halası onunla ilgilenirler. Gösterilen bütün 

özene rağmen annesi günden güne fenalaşır ve ölür. 

Annesinin ölümünden sonra konakta dadısı başta olmak ve bir nevi ev 

sahipliği yapmak üzere eski adamlarından kimler kalmışsa onlar oturur. Dadısı da bir 

sabah yatağında ölü olarak bulununca Münire’nin baba ocağının bir yanı çöküp 

gitmiştir. Bir tesadüf sonucu Ferhunde Kalfanın öldüğü günün gecesi, Müniregilin 

Baltalimanı’ndaki yalıları, Hakkı Paşaların yalısıyla beraber yanmış, kül olmuştur. 

Ferhunde Kalfa, ömrünü Münire’ye ve ailesine adamıştır. Münire’ye kızı 

gibi bakar, korur, kollar. Ailenin iyi ve kötü gününde destekçidir. 
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Münire’nin Kaynanası  

Diğer kahramanlar gibi Münire’nin gözlemleri ve bakış açısıyla tanıtılır. 

Şeyhülislâm Nafi Molla Beyin eşi, Rüknettin Molla Beyin annesidir. Münire 

onu kaynatasıyla karşılaştırır. Kaynanasını sesinin kalınlığı, vücudunun hantallığı ve 

oburluğu ile kaba bir erkeğe, kaynatasını bütün tavır ve edalarında nazlı bir kadına 

benzetir. 

Münire, kaynatasının o kadınla evlenişine hayret etmiştir. Sebebini öğrenir: 

Nafi Molla Bey, eski ve asil, fakat devlet düşkünü bir ailedendir. Nice mallarını 

kaybederler. Sıra konaklarına gelince, ufak bir memuriyete tayin edilen Nafi Molla, 

Kevkebizade hanedanının şeref ve itibarını kurtarmak, rahatlatmak için çarşı 

esnafından zengin bir adamın yetim kızı ile evlenmek zorunda kalır, kız da 

Münire’nin kaynanasıdır. 

Münire’ye göre Nafi Molla da kendisi gibi ondan tiksinip, irkinti 

duymaktadır. Bir farkla: Nafi Mollanın kaçabileceği yerler vardır. Münire sabah-

akşam kaynanasının hafif yağ kokulu, şişkin elini öpmekten nefret eder. Bu, onun 

için bir azaptır. 

Münire, kendisiyle hiç ilgilenmeyen kaynanasını bir dev anasına benzetir. 

Kaynanası sinirsiz bir et yığınıdır. Herhangi bir şekilde harekete gelmesinin imkânı 

yoktur. Oğlu da kendisine benzer, ayırt edilemez. (s.58,59) 

Eşi hareme ancak yassılardan sonra girer. Hanımefendi, hiç yerinden 

kımıldamaksızın hep aynı odada, aynı minderin üstünde oturur. Bütün gün, sürekli 

gelen misafirlerini kabul eder. Her birini karşısındaki yer şiltelerine dizer, onları 

söyletir, kendisi susar, gülümser veya uyuklar. Yemeklerini de orada yer. Bir kalfa 

hanımla, üç hizmetçi kızın dört yanından tutmakla ancak taşıyabildiği bir yuvarlak 

tepsi minderinin önüne getirilir, konulur. Bu tepsi, en az yirmi, otuz kapaklı gümüş 

sahanlarla yüklüdür ve som gümüştendir. 

Münire, kaynanasının yemek anındaki durumunu şöyle anlatır: 

“Hanımefendi, işte o zaman harekete gelir gibi olurdu. Burun 

kanatları, hafif hafif kımıldamağa başlar, bakışları canlanır ve tombul 

kollarını  sahanların  üstüne  doğru  uzatırdı.  Önce,  bunların,  bir  bir 
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kapaklarını açar, içlerindeki yemeklere iştah ve tecessüsle bakardı. 

Aşçıbaşının yüzünü hiç görmemiştir; ayvazlar ve tablakârlarla hiç temasa 

gelmemiştir amma, bütün mutfak işlerini sevkü idare eden; Efendi Hazretleri 

için bugün şu tuzlular, kendisi için bu tatlılar yapılsın emrini veren ve ayrıca 

ince kilerin bütün mevsimlik reçellerini pişiren, turşularını, salamuralarını 

kuran, taze zeytinlerini yağlayıp sirkeleyip kavanozlara istif eden de ondan 

başka biri değildi. Ev kadınlığının bütün mes’uliyetini, o yalnız bu hususta 

yüklenmiş bulunuyordu ve işte, sanırım, bütün bu zahmetlerinin acısını 

çıkarmak içindir ki, alabildiğine can besliyordu. Bazen öylesine yiyor, 

öylesine tıkınıp tıkıştırıyordu ki, âdeta yorgun düşüp sofra başında uyuya 

kalıyordu.” (s.64) 

Bu gibi durumlarda kalfalar, elini, ağzını, çenesini sabunlu suya batırılmış 

tülbentlerle temizleyip, oturduğu yere yerleştirirler. Kaynanası bir baygınlığı andıran 

bu vakitsiz uykularına bir yemek adı takıp, “şekerleme” (s.64) der. 

Anlaşılacağı gibi, Münire’nin kaynanası yemeğe çok düşkündür ve ancak 

mutfak işleriyle ilgilidir. Oğlu da oburlukta annesine çekmiştir. 

Münire, yemek dışında kaynanasının nasıl vakit geçirdiğini anlatır: 

“Kaynanam, kendi derecesindeki hanımefendilerle düşüp kalkmaktan 

pek hoşlanmazdı. En yakın ahbaplarını ya bohçacı kadınlar veya kimin nesi 

oldukları belirsiz birtakım mahalle karıları arasından seçerdi. Bunları 

karşısına alıp saatlerce çene çaldırır, sözlerine sohbetlerine doymak 

bilmezdi. Kâh söyledikleri derin bir hikmetmiş gibi dikkat ve ehemmiyetle 

dinler; kâh tuhaf laflarmış gibi kahkahalarla gülmekten kendini alamazdı.” 

(s.71) 

Kaynanası bohçacı kadınların getirdikleri giysilerden beğenip alması 

için mutlaka Münire’yi yanına çağırır. Münire bohçacı kadının dedikodularını 

bu sırada duyar. Kaynanası, bohçacı kadının Đstanbul’da, memleket içinde, 

sarayda olup bitenlerle ilgili konuşmalarından anlamaz, bu konuşmalarla 

ilgilenmez. Fakat paşaların, mollaların konaklarında olup bitenlerden söz 

açıldığında dikkat kesilir. Dedikoduların devamını merak eder. 
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Münire’nin kaynanası mahalle karılarına, bohçacı kadınlardan daha çok 

değer verir: 

“ Şeyhislâm konağının harem dairesinde, kaynanam nezdinde en 

ziyade rağbette olan bu bohçacı kadınlar değildi. Diğer bir kısım hanımlar 

vardı ki, kaynanamın âdeta baştacı idiler. Konakta günlerce haftalarca, hattâ 

bazı birkaç ay misafir kalırlar; yerler, içerler, bununla da kalmayıp sanki 

konağın emektar kâhya kadınlarıymış gibi harem dairesinin her işine 

karışırlar, evin asıl emektar insanlarını kızdırırlar, hele Şehnaz Kalfayı 

çileden çıkarırlardı. 

Fakat, onlara karşı gelmek veya onlardan şikâyet etmek kimin 

haddine idi? Kaynanam yanında ev halkından hangisi, hattâ hangimiz 

onların yerini tutabilirdi? Kaynanamı türlü hikâyeler, fıkralar veya tuhaf 

sözlerle gözlerinden yaşlar akıtasıya kim güldürebilirdi? En gamlı, en 

kapanık zamanlarında bile onu, dünyanın en neşeli insanı haline sokmasını 

bilen yalnız bu misafir hanımlar değil miydi? Kaynanamın sönmüş bir 

yanardağı andıran cüssesi bunlardan biri gelip de karşısındaki yer 

minderlerinden birine oturduğu dakikadan itibaren fıkır fıkır kaynamağa ve 

gelip oturan daha ağzını açmadan ardı arası kesilmeyen kahkaha 

‘indifa’lariyle sarsılmağa başlardı.” (s.74) 

Kaynanasının dalkavukları arasında Zeyrekli Fatma Hanım vardır. 

Kaynanasını cinasla söyleyerek değil, taklitlerle eğlendirir. Kaynanası onu çok sever. 

Zeyrekli Fatma Hanım, kaynanasına bin dereden su getirerek, Münire’nin 

hiç değilse güzel havalarda şehir içinde gezmeye çıkabilmesini temin etmiştir. Hatta 

ilk gezintiye Münire’yi teşvik eden kaynanası olmuştur. 

“-Kızım, demişti. Hep evde kapanıp kalıyorsun. Saatlerce kafanı 

kitaptan kaldırmıyorsun. Yeme yok içme yok, gülüp eğlenme yok. Bu ne biçim 

gençlik böyle? Aynada yüzünü görmüyor musun? Nasıl sararıp soldun 

farkında değil misin? Korkarım, bu gidişle günün birinde başımıza bir 

hastalık çıkarmıyasın.” (s.87) 
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Kaynanası bütün bu lafları harfi harfine Fatma Hanımın ağzından kapıp, 

kendi sözleri, kendi düşünceleriymiş gibi tekrar etmiştir. Münire de Fatma Hanımın 

işaretinden bunu sezinlemiştir. 

Sıra Münire’ye eşlik edecek kişiyi bulmaya gelince, Münire’nin kaynanası 

Şehnaz Kalfayı düşünür. Zeyrekli Fatma Hanım giyinişinden ve görünüşünden 

dolayı onun olamayacağını, Münire’yi kendisinin gezdirip, eğlendirebileceğini 

belirtir. Münire'’in kaynanası memnun olur. 

Münire, dışarı çıkacağı için hazırlanmış, kaynanasının elini öpmeye 

gitmiştir. Kaynanası, onu ilk defa tepeden tırnağa dikkatle süzmüş ve hatta beğenir 

görünmüştür; ama ince ve biraz açık giyindiği için, üşüyeceğini vurgulayarak, 

arkasına bir şey almasını söylemiştir. (s.91,92). 

Kaynanası, bir gün evleneli üç yılı geçmesine rağmen gelininin çocuk sahibi 

olamamasından dert yanıp, Fatma Hanımdan yardım ister. Fatma Hanım da Eyüp 

Sultan ziyareti tavsiye eder. 

Hizmetçilerden Habeşli bir kız oğlundan hamile kalmıştır. Münire’nin 

kaynanası, bu olaydan dolayı Münire’ye bir şey diyemeyecek, herhangi bir münakaşa 

için çene yormaya üşenecektir. 

Münire’nin kaynanası yemeğe ve dedikoduya düşkün, hantal, üşengeç bir 

kadındır. Ailesinden çok bohçacı kadınlara ve mahalle karılarına değer verir, onların 

konuşmalarını dikkate alır. 

Pâkize Hanımefendi 

Şâhende Hanımefendinin eski dostudur. Eşref Paşanın hanımıdır. Evli kızı 

ve dul kız kardeşiyle Vaniköy’deki yalılarında otururlar. Eşi devrin sözü geçen 

kişilerindendir. 

Münire de onlarla tanışmıştır. Hanımlarla tanışalı ancak birkaç ay olmuştur; 

fakat, o kadar açık yürekli, o kadar samimî insanlardır ki, kendileriyle ilk görüştüğü 

günden itibaren Münire’de hemen hemen dostluğa yakın bir his uyandırmışlardır. 

“E şref Paşanın haremi, tıpkı bundan birkaç yıl evvelki halam gibi, 

küçükle küçük, büyükle büyük olmasını bilen güleryüzlü, hafif ruhlu bir 
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hanımdı. Benden birkaç yaş genç evli bir kızı ve babacan bir dul hemşiresi 

vardı. Vaniköy’de oturuyorlardı.” (s.145) 

Münire, Vaniköy’e gider. Pâkize Hanımefendiden Hakkı Paşanın, 

dolayısıyla Cemil Beyin Đstanbul’a gelebilmeleri için yardım isteyecektir. Çünkü 

Pâkize Hanımefendinin eşi devrin itibarlı, sözü geçen kişilerindendir. Yalıdan içeriye 

girince cesaretini kaybeder, utanır, Pakize Hanımefendinin samimiyeti nispetinde 

sıkılganlığı artar. 

Konuyu Pâkize Hanımefendi açar. Hakkı Paşalarla tanışmaktadırlar. Onlarla 

saz âlemlerine katılmaktadırlar. Münire de onlarla çok samimî olduklarını belirtir. 

Pâkize Hanımefendi: 

“-Bilirim. Pek iyi bilirim. Ben sizi ilk defa orada bir sünnet 

düğününde görmüştüm. Hiç gözüm önünden gitmez. Sedefî bir feraceniz 

vardı. Güzel saçlarınız büklüm büklüm yanaklarınız üstüne düşüyordu ve siz 

ikide bir elinizle bunları geriye itmeğe çalışıyordunuz. O kadar hoş ve 

lâtiftiniz ki, içimden ‘Ah keşke bir oğlum olsaydı da şu güzel kızı…’” (s.146) 

Münire sözünü keserek Hakkı Paşaların nerede olduğunu sorunca, Pâkize 

Hanımefendi, Hakkı Paşanın öldüğünü söyler. Münire Cemil Beyi de sorar. O da 

Cemil Beyin Anadolu’da bir yerde reji müdürü olduğunu belirtir. Reji idaresinden 

yerini öğrenmek mümkündür. Pâkize Hanımefendi Münire’nin Cemil Beyle 

yakınlığını bildiğinden ona ayrıntılı bilgi vermekten çekinir. Đşittiklerine göre, Cemil 

Bey oralarda bir hükûmet memurunun kızıyla evlenip, çoluk çocuğa karışmıştır. 

Münire bomboş bakarken, Pâkize Hanımefendi Münire’yi halası gibi teselli 

eder: 

“-Metin ol kızım. Sen daha gençsin. Bir gün olur yine buluşursunuz. 

Evlilik mâni değil buna. Đş iki gönlün bir olmasındadır.” (s.147) 

Yeni başlayan devirle Münire’nin tek bağlantısı Eşref Paşanınkilerdir. 

Münire ve halasını saz âlemine davet ederler. Onlar davete gelince Pâkize 

Hanımefendi samimiyetle karşılar. Hanımlardan başka kimseyi çağırmamıştır. 

Kahveler içilir ve yemek için yukarıdaki odalardan birine çıkılır. Münire bu 

odayı tasvir eder: 
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“Bizi aldığı odanın ortasında bir küçük sofra kurulmuştu. Bu, 

çepçevre sedirlerle döşeli, bir sürü koltukla dolu ve bir cephesi denize, öbür 

cephesi bahçeye bakan geniş, ferah bir oda idi. Henüz batmakta olan bir yaz 

güneşiyle de apaydın.” (s.164) 

Pâkize Hanımefendi halasına pencereden, aşağıdaki erkek konukları tanıtır. 

Paşalar, nazırlar vardır. Cemil Bey de ordadır. 

Yemek yenir. Fasıllar, şarkılar yükselmiştir. Pâkize Hanımefendi kalkmak 

isteyen Münire ve halasına izin vermez. Pek hoşlarına gidecek bir şarkı okunacaktır. 

Pâkize Hanımefendi o şarkının Münire’yle ilgisini bilmektedir. Münireler kalkmak 

için ısrar ederler; ama Pâkize Hanımefendi yatıya kalabileceklerini söyler. Kıskıvrak 

yakalanmışlardır. 

Münire, o şarkının Cemil Bey tarafından söylendiğini anlayınca, baygınlık 

geçirmiştir. Pâkize Hanımefendi af diler: 

“-Beni affedin, beni affedin. Sizi sevindirecek bir şey yapmak 

istedimdi. Pek sakarlık etmişim. Meğer gönül işlerinde ne kadar cahil bir 

kadınmışım! Bilemedim böyle olacağını...” (s.169) 

Münire’nin içinde ne halasına, ne Pâkize Hanımefendiye karşı bir 

güceniklik vardır. Herkesi rahatsız ettiği, Pâkize Hanımefendiyi müşkül bir duruma 

düşürdüğü için utanmaktadır. 

Şâhende Hanımefendi, Cemil Beyin miras hakkının geri alınması, bir 

memuriyete tayin edilmesi konularında Pâkize Hanımefendiden yardım ister, Pâkize 

Hanımefendinin eşi Eşref Paşa tüm bu istekleri yerine getirir. 

Pâkize Hanımefendi iyi niyetli, temiz kalpli, alçak gönüllü, hoşsohbet, 

misafirperver, yardımsever, samimî, güleryüzlü bir kadındır. 

Cenan Kalfa 

Cenan, Münire’nin annesinin evinden Münire’nin dadısıyla beraber 

Münire’nin gelin gittiği Nafi Molla konağına gelen iki hizmetçi kızdan biridir. 

Münire’yle hemen hemen iki kardeş gibi beraber büyümüşlerdir. Birlikte hoplayıp 

zıplamışlardır. Cemil Beyi o da pek iyi tanır. Münire’yle Cemil Bey arasındaki gönül 

macerasını bilir. 
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Münire, Zeyrekli Fatma Hanım aracılığıyla Cemil Beyden aldığı mektubu 

odasında okurken ve cevap yazarken Cenan gözcülük yapar. 

Münire, Cenan’la hiç sohbet etmese de, Cenan onun halinden anlar. Orada 

her ikisi Rüknettin Molla Beye karşı ilk günden beri gizli ve sözle açıklanmamış bir 

ortaklıkla el ele vermiş gibidirler. 

Cenan, Münire’nin bütün özel hizmetlerine koşar. 

Konaktaki Habeş kızı Rüknettin Beyden hamile kalmıştır. Bu olay pek gizli 

tutulsa da Münire Cenan’dan duyar. Cenan bu haberi eli ayağı titreyerek, kızararak, 

zorlanarak verir: 

“-Küçük hanımcığım, şimdiye kadar sizden sakladığıma iyi mi ettim 

fena mı ettim bilmiyorum. Fakat, artık tahammülüm kalmadı. Molla Bey, son 

zamanlarda beni hiç rahat bırakmıyor. Hele Habeş kızının başına gelen 

kazadan sonra bana bir dakika soluk aldırmaz oldu.” (s.106) 

Münire olayı öğrenip, kahkahayla tepki verince, şaşırmıştır. Onun 

üzüntüsünden aklını oynattığını düşünmüştür. Çünkü, bu Cenan’a göre çok önemli, 

çok ciddî bir olaydır. Oysa, Münire eşine değer vermediği gibi yaptıklarını da 

önemsemez. Habeş kızı ise konaktan çıkarılmıştır. Münire, bunu da Cenan’dan 

öğrenir. 
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DEKORAT ĐF KONUMDAK Đ KADINLAR  

Bohçacı Kadınlar 

Münire’nin kaynanası en yakın dostlarını ya bohçacı kadınlar ya da kimin 

nesi oldukları belirsiz birtakım mahalle karıları arasından seçer. Bunları karşısına 

alıp saatlerce çene çaldırır; sözlerine, sohbetlerine doymak bilmez. Bazen 

söylediklerini dikkatlice dinler, bazen anlattıklarına kahkahalarla güler. 

Münire de arasıra bu konuşmalara istemeyerek kulak misafiri olur. Çünkü, 

kaynanası onların getirdiklerinden beğenip almasını ister. 

Bohçacıların aktardığı dedikodulardan çoğu kaynanasının tanıdığı ve araları 

iyi olan ailelerle, bir kısmı Đstanbul’da ve memleket içinde olup bitenlerle, bazısı da 

devlet ve hükûmet işleriyle ilgilidir. Bohçacılar devlet ve hükûmet işleriyle ilgili 

konuları, çok dolambaçlı yollardan ve hep soru şeklinde ortaya atarlar. 

Münire onlardan birinin Cemil Beyle ilgili dedikodularını da duyar. 

Bu çeşit kadınlar annesine gelip giderler; ama annesi onlarla böyle 

sohbetlere girişmez. Kızının kendisine bu kadınlarla selâm iletmesini de hoş 

karşılamaz. 

Mahalle Karıları  

Bu kadınlar Münire’nin kaynanasının baş tacıdırlar. Kimin nesi oldukları 

belli olmasa da konakta günlerce, haftalarca, hatta bazen birkaç ay misafir kalırlar; 

yerler, içerler. Harem dairesinin her işine karışıp, konağın emektarlarını çileden 

çıkarırlar. 

Kaynanasının nazarında onlar konaktaki herkesten değerlidirler. Onu türlü 

hikâyeler, fıkralar veya tuhaf sözlerle gözlerinden yaşlar akıncaya kadar güldürür; 

çok üzgün zamanlarında bile neşelendirip, eğlendirirler. Bu yüzden kimse onlardan 

şikâyetçi olamaz. 

Münire onları anlamaz, onlara değer vermez ve onlardan iğrenir. Ancak 

günün birinde onlardan biri olan Zeyrekli Fatma Hanım Münire’nin dert ortağı 

olacaktır: 

“O kadınlardaki sihir ve keramet neydi? Kaynanamın bu kadar 

hoşuna gitmek için ne yaparlardı? Hiç anlamamışımdır. Zira, benim 
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nazarımda bunların çoğu rastıklı, düzgünlü bir alay mahalle karısı idi. Beni 

hiçbir şey bu boyalı suratlardan daha fazla iğrendiremezdi ve böyle bir 

suratın bana, herhangi bir vesile ile şirin veya tuhaf görünmesinin ihtimali 

yoktu. Bununla beraber; evet, bununla beraber günün birinde nasıl olmuştu 

da bunlardan bir tanesi benim ta yanıma sokulmak, benim harimime 

karışmak imkânını bulmuştu? Zeyrekli Fatma Hanım!” (s.74) 

Pâkize 

Münire’nin kendini anlatmayı düşündüğü romanda kendisini temsil eden 

genç kıza taktığı isimdir. 

Kız iri elâ gözlere sahiptir. Pertev adındaki bir gençle yakınlık kurmuştur. 

Kızın yaşadığı evde cariyeler ve uşaklar vardır. 

Pakize Münire’ye benzemediği gibi, Pertev de Cemil Beyle benzer 

özellikler göstermez. Đlişkileri de farklıdır. Romanın devamı gelmez. Münire kendi 

şahsına döner. 

Hasibe 

Şâhende Hanımefendinin iki kızından küçük olanıdır. Münire’nin akranıdır. 

Babası ölmüştür. 

Hasibe ince hastalığa tutulmuştur. Münire Cemil Beyle rahat buluşabilmek 

amacıyla halasına gittiğinde, Hasibe doktorların tavsiyesiyle birkaç hafta hava 

değişikli ği için Çamlıca’ya, ablasının yanına gitmiştir. Münire, halasının 

tavırlarından Hasibe’nin ölümcül bir hastalığa tutulduğunu bilmediğini anlar. 

Halası, kızının bir önceki sene geçirdiği zatürreden sonra bir türlü kendine 

gelemediğini, hep öksürdüğünü ve zayıfladığını, Çamlıca’ya gittiğinden beri 

öksürüğünün azaldığını, bir parça da olsa toplandığını aktarır. Münire’ye bir gün onu 

görmeye gitmeyi önerir. Kızının Münire’yi görünce çok sevineceğini belirtir. (s.120) 

Lâkin, Çamlıca’dan gelen haberler artık halasını rahatlatmamaktadır. Hava 

değişikli ği süresi de sona ermiştir. Fazlıpaşa’daki konaklarına taşınınca da iyileşme 

ümitleri iyice zayıflayacaktır. 

Münire’nin ailesi de Hasibe’nin durmadan ilerleyen hastalığıyla ilgilenirler. 

Babası sarayın doktorlarını getirir. Ancak Hasibe gün geçtikçe fenalaşır, sararıp 
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solar. Bazen ateşten yanakları ve gözleri yanar. Sonuçta yatağa düşer ve yirmi yaşına 

basmadan ölür. 

Bu ölümden sonra Münire yarı halasında, yarı kendi evlerinde kalır. Halası 

Müniresiz yapamaz. Kızının boş kalan yerini, Münire’yle doldurmaya çalışır. 

Hasibe’nin Ablası 

Münire’nin akranıdır. Şâhende Hanımefendinin büyük kızıdır. Hasibe 

kardeşidir. Babası ölmüştür. Kız evlenmiştir. Evi ve eşinin ailesi annesinin 

cümleleriyle Münire’ye tanıtılır: 

“Ablanın -büyük kızından bahsediyordu- oturduğu köşk de 

Çamlıca’nın öyle ferah-feza bir yerinde ki, insanın canına canlar katar. 

Bağlık, bahçelik, koruluk, neresinden baksan bir başka manzara. Bir yandan 

Adalar, öbür yandan Boğaziçi ayaklar altında. Üç gün kaldım orada. Gözüm 

gönlüm açıldı. Gençleştim âdeta... Enişteninkiler de pek iyi kimseler 

doğrusu.” (s.120) 

Şâhende Hanımefendinin Ahbapları 

Şâhende Hanımefendi, Münire’yle beraber yaşadığı zamanlarda, gerek 

Kanlıca’da, gerek Fazlıpaşa’dayken arada bir yatı misafirliklerine gider, oradaki 

insanlarla haşır neşir olur. Onların bahsini Münire’yle etmez. O kadar samimî olduğu 

bu meçhul ahbaplar ne yalıya, ne konağa gelirler. Nerede oturdukları, nerede 

dolaştıkları, ne biçim insanlar olduğu bilinmeyen esrarengiz kişilerdir. Münire’nin 

duyduklarına göre: 

“Tâ eskiden, tâ ilk gençlik çağımda halama dair arkadan arkaya 

söylenenlere göre, bunlar Đstanbul’un uzak ve ücra semtlerinde yaşayan ve 

geceleri mumları söndürüp karanlıkta gizliden gizliye buluşan kimselermiş. 

Halam da Sütlüce denilen bir yerde bu gibilerle düşüp kalkarmış. O 

zamanlar, ben bu rivayetlere birtakım uydurma umacı masalları kadar bile 

ehemmiyet vermezdim. Zira, halam gibi zarif, lâtif ve kibar bir kadının böyle 

kimselerle düşüp kalktığı doğruysa bunlar hakkında söylenenler mutlaka 

yanlıştır derdim.” (s.158) 
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Münire’nin daha sonra öğrendiğine göre halası gizli bir tarikata mensuptur 

ve tarikatın adı Bektaşîliktir. O meçhul ahbaplar da bu tarikatın üyeleridir. 

Şehnaz Kalfa 

Münire’nin gelin olduğu konakta çalışır. Hizmetçiler bölüğünde bir odası 

vardır. Münire’nin kaynanasının el üstünde tuttuğu mahalle karılarının harem 

dairesinin işlerine karışmalarına çok kızar. Özellikle Zeyrekli Fatma Hanımın 

insanları taklit etme özelliğinden hiç hoşlanmaz. Başka yerlerde Münire’nin 

kaynanasının da taklidini yapıp, rezil etmesinden çekinir. 

Zeyrekli Fatma Hanım, onun görünüşünü Münire ve kaynanasına taklit 

etmekten geri kalmamıştır: 

“ Şehnaz Kalfa mı efendiciğim? Şehnaz Kalfa mı? Üstüme iyilik sağlık. 

Evde, haydi neyse amma, sokakta onunla insan, âdeta Zuhurî Koluna çıkmış 

gibi olur. Hele bir de, hotozuna kokorozunu kondurdu mu, artık, 

arabacıbaşıyla yerinden inip ahaliden parsa toplamaktan başka yapacak iş 

kalmaz.” (s.88) 

Hürmüz Kalfa  

Münire’nin ailesinin çalışanlarındandır. Ailesinin iyi durumunda da kötü 

durumunda da hizmetlerine devam etmiştir. 

Cemil Beyin Eşi 

Anadolu’da bir hükûmet memurunun kızıdır. Cemil Beyle evlenip, iki erkek 

çocuk annesi olmuştur. Bu evlenme Münire’yi hüzünlendirmiştir. Münire, bu memur 

kızını hiç kıskanmaz. Yalnız, bazen onun saadetine imrenir. 

Yıllar sonra Cemil Beyin baba ocağına döndükleri zaman, Cemil Beyin 

kardeşi onlara kapılarını açmaz. Aylarca akrabalardan birinin evinde misafir kalırlar. 

Birkaç parça eşyaları ortada kalır. Eşi, mirasını elde etme ve iş bulma işleriyle 

ilgilenirken Şâhende Hanımefendinin aracılığıyla Eşref Paşanın yardımlarını görür. 

Büyük oğlu usludur. Okumak, yazmak tek merakıdır. Küçük oğlu, ele avuca 

sığmayan, insanları güldüren bir yapıya sahiptir. 

Münire ve halası kimseyi ziyarete gelmeyen, Cemil Beyin de pek 

bahsetmediği bu kadını çok merak ederler. Münire kendisinden çok genç olduğunu 
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tahmin eder. Günün birinde, Cemil Beyin eşini görmek fırsatını bulan bir tanıdıkları 

onları Cemil Beyin eşi hakkında bilgilendirmiştir: 

“-Pek sade, pek silik bir taşralı hanımcağız. Đyi bir ana, iyi bir zevce. 

Belki, pek iyi bir ev kadını. Amma, işte o kadar... Sanırım, o da kendi halini 

biliyor. Hiç kimse ile görüşmek, hiç bir yere çıkmak istemiyor. Bu yüzden 

Cemil Bey çok üzüntüdedir. Ne yapacağını bilememektedir.” (s.183) 

Münire hiç kimseyle görüşmek, hiçbir yere çıkmak istemeyişte onunla 

kendisini bağdaştırır. 

Sıdıka 

Emirgân imamının kızıdır. Saçları serttir ve sık örgülüdür. Münire’nin 

çocukluğundaki oyun arkadaşlarındandır. Münire’den üç dört yaş büyüktür. 

Münire’nin annesi, kızın Münire’den büyük olması, sakız çiğnemesi, anası 

babası yerindeki kimselerle bile senli benli konuşması, üstüne başına hiç bakmaması 

kusurlarından dolayı Münire’nin onunla arkadaşlık etmesini istememektedir. Zaten 

bir körebe oyununda Münire’nin ona darılmasından sonra Sıdıka artık onların evine 

gelmez olur. 

Evlenmiştir. Münire’yi ziyarete gelmiştir. Münire Sıdıka sayesinde yazın 

Cemil Beyle bir mektuplaşma çaresi bulmuştur. Sıdıka kışın Münire’ye yardım 

edemez. 

Sıdıka’nın Annesi 

Kızı evlendikten sonra, kızıyla Müniregile yaz mevsiminde iki üç kere 

ziyarete giderler. Kızı, çocukken Münire’nin oyun arkadaşıdır. 

Pâkize Hanımefendinin Kız Kardeşi 

Münire, halasının eski dostu Pâkize Hanımefendi ve ailesiyle tanıştıktan 

birkaç ay sonra kaynaşmıştır. Çok açık yürekli, çok samimî insanlar olduklarından, 

onlarla ilk görüştüğü günden itibaren Münire’de dostluğa yakın bir his 

uyandırmışlardır. 

Pâkize Hanımefendinin kız kardeşi babacan ve duldur. Vaniköy’de 

otururlar. Yeni başlayan devirle Münire sadece onlarla arkadaşlık yapar. Halasıyla 



388 

onlardaki saz âlemlerine giderler. Bütün aile konuk olduklarında onlarla yakından 

ilgilenir. 

Pâkize Hanımefendinin Kızı 

Münire, halasının eski dostu Pâkize Hanımefendi ve ailesiyle tanıştıktan 

birkaç ay sonra kaynaşmıştır. Çok açık yürekli, çok samimî insanlar olduklarından, 

onlarla ilk görüştüğü günden itibaren Münire’de dostluğa yakın bir his 

uyandırmışlardır. 

Pâkize Hanımefendinin kızı Münire’den birkaç yaş genç ve evlidir. 

Vaniköy’de otururlar. Yeni başlayan devirle Münire sadece onlarla arkadaşlık yapar. 

Halasıyla onlardaki saz âlemlerine giderler. Bütün aile konuk olduklarında onlarla 

yakından ilgilenir. 

Cemil Beyin Annesi 

Hakkı Paşanın eşidir. Đki erkek çocuk annesidir. 

Devrin en iyi giyinen, en süslü, en zarif hanımlarından biridir. Eşi 

Münire’nin babasıyla dosttur. Aileler de görüşür. Münire’ye ve annesine karşı 

davranışları samimî ve candandır. 

Kayıklardaki Hanımlar  

Münire’nin gözlemleriyle tanıtılırlar. Bazıları çok güzel ve süslüdür. Onları 

hayranlıkla izleyen genç beyler vardır. Müzikli bir ortamdadırlar. Müzik susunca 

fısıldaşırlar. Beyler yakınlaşmaya çalışınca, hanımların kimi gülümsemesini 

yelpazesiyle gizler, kimi duymamazlıktan gelir, kimi güya kaş çatar, kimi şuh ve 

alaycı kahkahalar atar. 

Mısırlı Prenses 

Hıdiv Đsmail Paşanın davetinde kayıklarda pek çok güzel hanım vardır. 

Münire özellikle birinin güzelliğini, zarifliğini, kibarlığını tasvir eder: 

“Hele bu hanımlar arasında bir tanesi vardı ki güzellikte hepsinden 

güzel, zarafette hepsinden zarif ve kibarlıkta hepsinden kibar görünmüştü 

bana. Yaşmak tutunuşu, feracesinin biçimi kimsede eşine rasgelmediğim bir 

zevk inceliği ifade ediyordu. Dört çifte bir uzun ve narin kayıktaydı. 

Dirseğine kadar çıplak kolunu,      -güya bileğindeki murassa bileziklerin ve 
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parmaklarındaki yüzüklerin ağırlığını taşımaktan yorulmuşcasına- bu kayığın 

pembe kadife yastığı üstüne bırakmıştı. Öbür elile köpek gibi beyaz tüllü 

sedeften bir büyük yelpaze tutuyor; bunu, bin naz ve eda ile açıp kapıyor; 

kapayıp açıyor, kâh göğsünde bir kuğu kanadı gibi geriyor; kâh çenesiyle 

gerdanı arasında hafif hafif sallıyordu. Uzun, kıvırcık kirpikli, iri siyah 

gözleri hiç bir yere bakmıyor, hiç kimseyi görmüyor gibiydi. Her şeyin 

üstünde, herkesten uzak bir hali vardı. Hattâ yanıbaşında oturan yaşlıca bir 

hanımın mevcudiyetinden bile, zannedebilirdim ki, hiç haberdar değildi." 

(s.134) 

Cemil Bey, Münire’nin ilgisini sezerek, kayık örtülerinin üstündeki taç 

işaretinden anladığına göre hanımın Mısırlı bir prenses olduğunu belirtir. 

Münire prensesin Cemil Beye baktığını görür. Bu bakışlardan hoşlanmaz. 

Münire’nin önerisiyle dönerler. 

Tanıdık Hanım 

Münire, halası ve dostları Cemil Beyin eşiyle tanışamamışlardır. Sonunda, 

bir gün onu gören bir tanıdık kişi bulmuşlardır ve onunla ilgili bilgi edinmişlerdir. 

Bahçıvanın Ailesi 

Müniregilin Baltalimanı’ndaki yalıları Moskof muharebesiyle boşaltılır. 

Memleketin altı üstüne gelir. Ailesi de geçim sıkıntısı çeker. Yalnız emektar bir 

Boşnak bahçıvanı ailesiyle birlikte alt kat odaların birinde bekçi gibi bırakırlar. 

Boşnak bahçıvanın veya karısının devirdiği mangalın ateşi, onların ve Cemil 

Beylerin yalısını yok etmiştir. Aynı gün Münire dadısını da kaybetmiştir. 

Pâkize Hanımefendinin Halayıkları 

Pâkize Hanımefendinin hizmetindedirler. 

Şâhende Hanımefendinin Kalfaları, Kızları 

Şâhende Hanımefendinin hizmetindedirler. 

Zeyrek’teki Kadınlar  

Örtülüdürler. Münire, Zeyrekli Fatma Hanımla, onun evine giderken 

kadınlar merak ve hayretle ona ve koçosuna bakarlar, şaşkınlıklarını ifade eden sesler 

çıkarırlar. Münire orada Cemil Beyle buluşacaktır. 
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Hizmetçi Kızlar  

Münire’nin kaynanasının hizmetindedirler. Münire’nin gelin gittiği konağın 

hizmetçiler bölüğündedirler. Đkisi Çerkes, biri Habeşî üç genç kızdır. Münire’nin eşi 

Rüknettin Bey akşamları onların odasına girmeyi âdet edinmiştir. 

Rüknettin Beyin Habeşli kızla münasebeti vardır. Habeş kızı Rüknettin 

Beyden hamile kalmıştır. Pek gizli tutulan bu olayı Münire Cenan’dan işitmiştir. 

Kahkahayla karşılamıştır. Çünkü eşine değer vermemektedir. 

Habeşli kız konaktan çıkarılmıştır. 

Pâkize Hanımefendinin Dostları 

Pâkize Hanımefendinin saz âlemlerine katılırlar. Cıvıl cıvıldırlar. 

Mısırlı Prensesler 

Hıdiv Đsmail Paşanın saz âlemine katılırlar. 

Nafi Molla Konağındaki Kadınlar  

Erkek ve kadınların kıyafetleri değişmiştir. Belli başlı hanımefendilerin 

kıyafeti gittikçe Münire’nin Nafi Molla konağında gördüğü kadınların kıyafetine 

benzer. Yani romanda benzetme unsuru olarak yer alırlar. 

Hanımefendiler 

Zeyrekli Fatma Hanım, Münire’nin Cemil Beyle buluşmasını normal 

göstermek için belli başlı hanımefendilerden örnekler verir: 

“-Nice belli başlı hanımefendiler; nice kelli felli beyler paşalar 

tanırım ki, her iki taraf da evli barklı ve hattâ çoluk çocuk sahibi oldukları 

halde, yıllardan beri buluşup durmaktadırlar.” (s.86) 

Zamanla erkek ve kadınların kıyafetleri de değişecektir. Hanımefendiler de 

uyum sağlayacaklardır. 

Konakta Çalışan Kızlar  

Münire’nin annesinin ve dadısının hizmetindedirler. Konakta odaları vardır. 

Đyi günde, kötü günde hizmetlerine devam ederler. 
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Hânende Nasib 

Münire onu tanır. Davudî bir sese sahiptir. Onun sesini Münire çok defa bir 

erkek hançeresinden çıkıyor sanır. (s.41) 

Yaşlı Hanımefendi 

Münire dört-beş, Cemil Bey sekiz yaşlarındayken lalalarının refakatinde 

gezmeye çıktıklarında, Şehzadebaşı’nın kalabalığında kaybolurlar. Hiç tanımadıkları 

yaşlı bir hanımefendiyle, bir bey onları evlerine götürmüşlerdir. 

Baştan Çıkan Kadın 

Münire, bohçacı kadınlardan birini kaynanasıyla dedikodu yaparken 

duymuştur. Onun deyişine göre Cemil Bey kadıncağızı hem baştan çıkarır, hem de 

evini barkını yıktıktan sonra ortada bırakıverir. (s.73) 

La Dame Aux Camelias 

Bir roman kahramanıdır. Münire’nin halasının kızı Hasibe’yle aynı hastalığa 

yakalanmıştır. Münire onun yasını pek genç yaşta kaybettikleri Hasibe’den daha çok 

tutmuştur. (s.23) 

Ev Kadını 

Benzetme unsuru olarak romanda yer alır. Münire’nin kayınbabası Nafi 

Beyin yemek yerkenki hâli ince bir iş işleyen hanım hanımcık, nazlı bir ev kadınına 

benzetilir. 

Peri Padişahının Kızı 

Münire’nin Rüknettin Beyle evliliğinin ihtişamını anlatmak, gelin odasının 

güzelliğini aktarmak için adı geçer: 

“Peri padişahının kızı da muradına olsa olsa böyle bir gelin odasında 

ermiştir.” (s.55) 

Çengiler 

Münire’nin Rüknettin Beyle evliliği sırasında kına gecesindeki eğlencede 

görev yapmışlardır. 
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Sarıyer’deki Kadın  

Cemil Beyin büyük babasının azatlılarındandır. Sarıyer’de oturur. Evi sulara 

yakındır. Cemil Bey Münire’ye orada buluşmayı teklif eder. 

Madmazel Margarit  

Münire’nin okuduğu romanın kahramanlarındandır. Manastıra kapatılır. 

Âşıkının hayaliyle avunur: 

“Madmazel Margarit ebeveyni tarafından Sent-Antuvan Manastırına 

kapatıldığı yevmi meş’umdan beri kendisine yine âşıkının hayalinden başka 

yârivefakâr bulamıyordu.” (s.67) 

Ekmekçi Kadın 

Münire’nin okuduğu bir romandır. Romanın kahramanı da Ekmekçi 

Kadındır. Küçük oğlu ölmüştür. Münire üzüntüsünden ağlamıştır. 

Müzeyyen Hanımefendi 

Bohçacı kadının Münire’nin kaynanasıyla yaptığı dedikodulardan tanırız. 

Eşinin üçüncü haremidir. Eşi altmışından sonra, Müzeyyen Hanımefendinin on sekiz 

yaşındaki cariyesini nikâh edip almıştır. 

Zamanında o da Abdülmecid Efendinin gözdelerinden bir halayıktır. 

Müzeyyen Hanımefendi saraydan Ziver Paşa konağına çeyiziyle, teliyle, duvağıyla 

bir vükelâ kızı gibi gelin gelmiştir. Đki erkek evlât anasıdır. 

Müzeyyen Hanımefendinin Cariyesi 

On sekiz yaşındadır. Müzeyyen Hanımefendinin eşi, cariyeyi nikâh edip 

almıştır. Kız, Ziver Paşa konağında Müzeyyen Hanımefendinin cariyesiyken, kadınla 

aynı konuma gelmiştir. 

Sultan 

Cemil Beyle evlenmek istemiş, Cemil Bey kabul etmemiştir. Böylece Đradei 

Seniyeye karşı gelmiştir. Bu yüzden babası Hakkı Paşa Hünkârın gazabına uğramış 

ve Sivas’a tayin edilmiştir. Cemil Bey de gider ve Münire’yle buluşmaları sona erer. 
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Yoldan Çıkan Kadınlar  

Münire’ye göre romanlar, yoldan çıkan kadınların er geç büyük bir hüsrana 

uğradıklarını gösterir. (s.84) 

Yaşlıca Hanım 

Kayıktaki Mısırlı Prensesin yanıbaşında oturur. Prenses, Münire’nin zannına 

göre onun varlığından hiç haberdar değildir. (s.134) 

Sünnetteki Genç Kızlar 

Cemil Beyin kardeşinin sünnetinde, kendilerine ayrılmış bölümdedirler. 

Yaşmaklı ve feracelilerdir. Münire de onların arasındadır; ancak hepsinin en güzeli, 

en genci, en alımlısıdır. 

Kalfalar  

Münire’nin kaynanasının hizmetindedirler. Münire’nin kaynanası yemek 

yerken yorulup uyuyakalınca kalfalar, yavaşça yanına sokulup sabunlu suya 

batırılmış tülbentlerle ellerini, ağzını, çenesini silip temizlerler ve arkasına, başının 

altına yastıklar koyarak minderin üstünde yarı oturur, yarı yatar bir hâle getirirler. 

(s.64) 

Mahalle karılarının harem dairesinin her işine karışmaları onları kızdırır. 

(s.74) 

Görücü Hanımlar  

Münire için gelirler. Çok defa ya pek şişman veya pek yaşlı birtakım 

hanımlardır. Özenle karşılanırlar. Münire onları tanımasa da görücü olduklarını 

anlamakta güçlük çekmez. 

Münire asık suratla da olsa karşılarına çıkar. Saygılı davranır. Hatırını 

sorarlar. Onu güldürüp dişlerini görmek için tuhaf sözler söylerler. Çehresinin 

yandan görünüşünü anlamak için bazı hilelerle başını sağa sola çevirtirler. (s.53) 

Fahişeler 

Münire’nin babasına göre Cemil Bey kibar fahişelerle düşüp kalkar. 
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Dadıyla Gelen Hizmetçiler 

Münire’nin ailesinin evinden Nafi Molla konağına Münire’nin dadısıyla 

gelen hizmetçilerden biridir. Diğeri Cenan’dır. 

Zamane Tazeleri 

Karşılaştırma unsuru olarak kullanılırlar. Zeyrekli Fatma Hanıma göre 

zamane tazeleri fırsatını bulunca gezip keyiflerine bakmayı tercih ederler; ama 

Münire yanında bir büyükle gezmek ister. (s.88) 

Cariyeler 

Münire’nin kendini temsilen yazdığı romanda, Pâkize’nin evindeki 

kişilerdir. Romanın devamı gelmez. Münire kendi şahsına döner. 

Kibar Hanımlar  

Hakkı Paşa yalısında, hânende ve sâzendelerin toplandığı zamanlar 

kayıklarda nice güzel ve kibar hanımlar yer alır. Bu hanımlar mehtap ve saz sefasına 

katılırlar. 

Münire’yi Hazırlayan Kadınlar  

Münire’yi Rüknettin Bey için hazırlarlar. Telini, duvağını çıkarıp; alnına, 

yanaklarına yapıştırılan pırlanta yıldızları sıyırıp, yerlerini gül sularıyla silerler. 

Sonra giderler. (s.59) 

Münire’yi Hazırlayan Kadınlardan Biri  

Münire’yi Rüknettin Beye hazırlayan diğer kadınlar gidince, Münire’ye 

giysisini ve saçlarını ayarlamasında yardımcı olur. Tatlı dilli, güleryüzlüdür; ama her 

sözü, her bakışı Münire’ye bir başka tiksinti, bir soğuk ürperme verir. (s.59) 

Rüknettin Bey girince, onu karşılar. Önüne bir seccade serer. O namaza 

durunca, kadın gider. (s.60) 

Misafirler  

Haremde ağırlanırlar. Münire’nin kaynanasının konuklarıdır. 

Şâhende Hanımefendinin Halayıkları 

Şâhende Hanımefendinin hizmetindedirler. Şâhende Hanımefendi onlara 

çok nazik, çok şefkatli davranır. 
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Genç Kızlar 

Münire, romanın yazıldığı dönemdeki genç kızların kendisinin babasına 

karşı gelmeyip, sevdiğiyle evlenememesini anlayamayacakları, miskinlik olarak 

değerlendirecekleri, otuz yıl önce alın yazısının baba ve analar tarafından çizilip, 

karşı gelmenin, kadere meydan okumak gibi imkânsız olduğunu 

kavrayamayacaklarını vurgular. (s.45) 

Kızlar ve Kadınlar  

Hep Cemil Beyin peşindedirler. Onu çepçevre sararlar. 

Analar  

Münire romanın yazımından otuz yıl önce evlâtların alın yazısını babalar ve 

anaların çizdiğini, buna karşı gelmenin kadere meydan okumak gibi imkânsız 

olduğunu vurgular. (s.45) 

Münire’nin hayallerinde gençler istediği gibi davranabilirler. Onlara kimse, 

ana babaları bile karışamaz. (s.65) 



396 

SONUÇ 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, yaşam süreci dolayısıyla, Tanzimat, 

Meşrutiyet, Millî Mücadele, Cumhuriyet yıllarında ve daha sonraki dönemde Türk 

toplumunun yaşadığı değişiklikleri iyi bilir. Eserlerinde de kadın olsun, erkek olsun, 

Türk insanının değişimlerini, yaşadıkları döneme uyum sağlama çabalarını, 

ümitlerini, hayal kırıklarını, aşklarını, millet için mücadele edişlerini ya da millete 

sırt dönüşlerini, değer yargılarını işler. 

Yakup Kadri romanlarını, Hep O Şarkı ve Bir Sürgün dışında, belli 

dönemleri kapsayan tarihi bir sırayla yazmıştır. Yaşadıkları dönemlere göre tiplerinin 

en karakteristik özelliklerini yansıtmaya çalışmıştır. 

Romanlarında kadınlar az olmalarına rağmen ön plândadırlar. Bu özelliği 

Niyazi Akı şöyle ifade eder: 

“Sayıları az olmasına rağmen kadınlar ön plânda yer alırlar. Kiralık 

Konak’ta Seniha, Nur Baba’da Nigar, Sodom ve Gomore’de Leylâ, Ankara’da 

Selma, Hep O Şarkı’da Münire, birinci sıradadırlar, Hüküm Gecesi ile Bir 

Sürgün’de ise Samiye ve Arlette ikinci plâna itilmiştir. Yaban ve Panorama’lara 

gelince bunlarda sivrilmiş kadın tipi bile yok denilebilir.”8 

Ayrıca Niyazi Akı yazarın yüz yetmişi aşan tiplerinin dörtte birinin kadın 

olduğunu da belirtir.9 

Yakup Kadri’nin romanlarının yarısında ana kahraman kadınlardır. Kiralık 

Konak’taki Seniha, Nur Baba’daki Nigar, Sodom ve Gomore’deki Leylâ, 

Ankara’daki Selma, Hep O Şarkı’daki Münire, yer aldığı romanın baş kişisidir. 

Kadın kahramanları fizikî olarak değerlendirecek olursak, romanlardaki 

birinci derecedeki kadınların hepsi güzeldir. Genel olarak gençlik çağlarıyla 

karşımıza çıkarlar. Nur Baba’nın Nigar’ı, Ankara’nın Selma’sı, Hep O Şarkı’nın 

Münire’sinin olgunluk ve yaşlılık dönemleri de işlenmiştir. Gençken pürüzsüz ciltleri 

varken, yaşlandıkça yüzlerinde çizgiler, kırışıklıklar, derilerinde pörsümeler 

oluşmaya başlar. Bu da doğaldır. 

8 Niyazi Akı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Đnsan-Eser-Fikir-Üslüp, Đstanbul:1960, s.181 
9 Akı, s.194 
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Yazarımız kahramanlarını dış görünüşlerinden çok iç özellikleriyle 

işlemiştir. Kahramanlarımızın karakter özelliklerine baktığımızda da ortak yönleri 

olduğunu görürüz: 

Kiralık Konak’taki Seniha, Sodom ve Gomore’deki Leylâ, Panoroma’daki 

Sevim ve Semra dejenere olan, kendi kültürünü, tarihini bilmeyen, benimsemeyen, 

Avrupa’ya hayran, bunalımlarını Avrupa’ya kaçarak gideren, fahişe konumuna 

düşen, ailelerini hiçe sayan tiplerdir. 

Bu tiplerdeki ortak noktaları daha ayrıntılı gösterebilmek için dejenere 

tiplerin ruhî özelliklerini tek tek aktarmaya çalışalım: 

Seniha, geçmiş ve şimdiyle bağlarını kopararak, geleceğe sarılan, içi de dışı 

gibi sürekli değişen, okuduğu eserlerdeki tipleri hayata geçirmek için uğraşan bir 

genç kızdır. Berna Moran Seniha’nın karmaşık yapısını ve Yakup Kadri’nin çok 

yönlü bir kahraman oluşturmak isterken düştüğü tutarsızlıkları şöyle açıklamıştır: 

“Karaosmanoğlu, Seniha’nın yalnızca taklitçi, kişiliksiz, tek yönlü bir 

genç kız olmasına razı değildir. Seniha’nın gözleri gibi değişken bir ruhu vardır 

ve yazar Seniha’yı şaşırtıcı, çok yönlü, ilginç bir karakter olarak yaratmak ister. 

Bundan ötürü romanda Seniha durmadan değişen, karmaşık bir karakter olarak 

çizilecektir; kâh sevecen, kâh, zalim, kâh bencil, kâh özverili olacak, bazen kötü, 

bazen de iyi. Karaosmanoğlu’nun karşılaştığı güçlük, başkalarına benzemeyen, 

kendine özgü bir kişili ğe sahip bu ‘birey’ Seniha ile, olumsuz bir örneğe 

benzemeye çalışan ve dolayısıyla belli bir tip olan Seniha’yı bağdaştırabilmek. 

Elbette ki yazar belli bir tipe bireylik kazandırmak ister, ne var ki 

Karaosmanoğlu çok yönlü bir Seniha yaratmak isterken zaman zaman 

birbirinden ayrı iki Seniha, hatta çelişen Seniha çiziyor. Bu açıdan bakarsak 

Kiralık Konak’ta yazarın nasıl tutarsızlıklara düştüğünü saptayabiliriz.”10 

Ayrıca Seniha, yaşadığı ortamı, ortamı paylaştığı kişileri benimsemeyen, 

Avrupa hevesi, rahat yaşam özlemi, arayışları, bireyselleşme çabaları olan bir tiptir. 

Tutarsızlıklara ve karamsarlıklara düşer, Karmaşık, değişken bir yapısı vardır. Bazen 

10 Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, Ahmet Mithat’tan A.H. Tanpınar’a, 5. baskı 
Đstanbul: Đletişim Yayınları, 1955, ss 137, 138 



398 

şuh, kaba, hoppa ve alaycı, bazen duygusal ve romantiktir. Kimseye benzemek 

istemez. Kalbi, özü hep yalnız kalır. 

Yakup Kadri’nin sanatında Flaubert’in, eseri Kiralık Konak üzerinde de 

Madam Bovary’nın büyük etkisi vardır. Kiralık Konak’taki Seniha, Madam 

Bovary’deki Emma’ya hayatını kitaplara göre değerlendirmesi, huysuz ve şımarık 

oluşu, sinir buhranları geçirmesi, başka kadınları kıskanması, zayıflayıp 

solgunlaşması, mutluluğu başka yerlerde araması, dıştan gelen tesirlere göre 

şekillenmesi, para sıkıntısı çekmesi, âşık olduğunu sanıp aşka ulaşamaması gibi 

yönlerden benzer. Aslında Yakup Kadri’nin bütün şehirli kadın tiplerinde Emma’dan 

özellikler bulmak mümkündür.11 

Sodom ve Gomore’deki Leylâ, Kiralık Konak’taki Seniha’nın işgal 

yıllarındaki benzeridir. Olayların akışıyla batağa sürüklenen, kurtuluşu da Batıda 

arayan, işgalcileri destekleyen, dejenere olmuş, manevî değerleri çürümüş bir genç 

kızdır. Zekidir, bilgilidir, Đngiliz terbiyesine ve Đngiliz kültürüne çok yakındır. 

O da Seniha gibi Batı hayranıdır ve Avrupa’ya gider. O da Seniha gibi 

tutarsızdır. Aşkta mutluluğu yakalayamaz. Sinir buhranları geçirir. Gösterişe ve 

monden hayata düşkündür. O da Seniha gibi ailesine karşı saygısız ve umarsamaz bir 

hava içindedir. Taşkınlıklar, çılgınlıklar yapar. 

Seniha gibi Leylâ da millî duygudan yoksun, Türk tarihinden, Türk 

varlığından habersiz, alabildiğine soysuzlaşmış, içgüdülerinin esiri bir kızdır. 

Maneviyata, insana, vatanına ve milletine sahip çıkmayışı, arzu ve tutkularının 

peşinde gidişi, samimiyetsizliği “hiç” olmasına neden olmuştur. 

Panoroma’daki Sevim de, Kiralık Konak’taki Seniha ve Sodom ve 

Gomore’deki Leylâ’ya benzer. Dile, müziğe, spora, sinemaya meraklıdır. Onlar gibi 

hayatını sinemaya göre şekillendirir. Büyüklerine karşı tavırlarında rahat ve 

pervasızdır. Onlar gibi buhranlar yaşamıştır. Avrupa’ya gitmiştir. 

Panorama’nın Amerikan Kız Koleji’nden mezun olmak üzere olan Semra’sı 

da Seniha, Leylâ, Sevim gibi okumuş, monden hayat delisi, gösterişçi bir kızdır. Yaşı 

Akı, ss. 183-187 
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ilerlemeye başladıkça giysiye, süse, zenginliğe sevdalanır. Bu uğurda ailesinden, 

namusundan olur. Hayatını fahişe konumunda sürdürür. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanlarında şuh, oynak, işveli kadınlara 

ağırlık vermiştir. Seniha, Samiye, Leylâ, Arlette, Sevim, Semra bunlardandır. 

Kadın karakterlerde yaratılışlarına uymayan davranış değişikleri gözlenir. 

Nur Baba’daki Nigâr tecrübesiz, cesaretsiz, azimsiz, kararsız, ürkek, yuvasına, 

çocuklarına bağlı bir kadınken, Bektaşî dergahıyla değişir. Dergâh ona cesaret, 

kuvvet, azim ve ihtiras verir. Rahatını ve kendisini seven, durgun, yumuşak bir ruha 

sahip olan Nigâr, yapısına, hayat tarzına zıt olan Bektaşili ğe kapılır ve her şeyini; 

güzelliğini, zenginliğini, ailesini, sevdiklerini Nur Baba’nın varlığında unutur, onun 

varlığında kaybolur. Zararlı alışkanlıklar edinir. 

Ankara’daki Selma, kendi hâlinde bir ev kadınıyken, Millî Mücadeleyle 

cesur, atak, girişimci mücadeleci bir iş kadını hâlini alır. Evliliklerine son verebilir, 

yeniden evlenebilir. 

Hep O Sarkı’daki Münire, Nafi Molla konağında içinde kapanık, hayatından 

bezmiş, yemeden içmeden kesilmiş, ruhsuz bir yaşam sürerken, sevdiği uğruna 

mücadele vermeye, cesur tavırlar sergilemeye başlar. Tabiî ki kahramanlarımızın 

tavırlarının değişmesinde çevrelerindeki insanların ve yaşanılan dönemlerin büyük 

rolü olmuştur. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bütün tipleri az veya çok bir değişime 

uğradığı hâlde köylü tipleri hemen hiç değişmez. Bunu Niyazi Akı’nın 

değerlendirmesinde şu cümlelerde buluruz: 

“Yaban’daki Zeynep kadın, Cennet, Emeti nine, Emine ve Panorama’ 

lardaki Emeti nine değişmezler. Bu kadınların psikolojileri sevk-i tabiîlerini 

pek fazla aşmaz. Hayatları çalışmakla doğurmak arasında bölünmüştür. 

Sevdiklerini ya doğurdukları için yahut da erkekleri olduğu için severler; 

gençken sadece dişidirler. Zevkleri de cinsiyet duygusuna bağlı basit süs 

halinde tecelli eder. Bunlardaki hayatî faktörlerin cinsiyet ve şahsî beka 

duygularına bağlı olduğu söylenebilir. Bu iki zor anları hemen her türlü ulvî 

duygudan mahrum edecek kadar hayatlarına hâkimdir. Mânevî hayatları 
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vücuda en yakın duygular (âme vitale) sahasını aşmamıştır. Fikirleri varsa bir 

batılâ saplıdır. ‘Emeti nine gazeteler resimlidir diye el sürmez (Yaban,95)’ 

Kadın köy topluluğunda iktisadî fonksiyon bakımından erkekten üstündür.” 12 

Yakup Kadri’nin kadın ve erkek tiplerinde bulunulan ortamdan, yaşlanmış, 

çökme aşamasına gelmiş medeniyetten bıkma, daha genç bir yaşayış ve düşünüş 

âlemini arama durumu göze çarpar. Bu arayış toplumun genelinde vardır. Ancak 

Millî Mücadele yıllarından itibaren insanlar bu manevî kaçıştan kısmen de olsa 

kurtulur. Buna en iyi örnek Selma Hanımdır. Önceleri evde canı sıkılan Selma 

Hanım, Millî Mücadeleyle birlikte ülkesi için çalışan, girişimci, mutlu bir kadın 

haline gelir.13 

Yakup Kadri’nin eserlerinde kadın veya erkek tipler ıstırap ile olgunlaşan 

kişilerdir. Bunda yazarın kendi hayatının rolü büyüktür.14 Niyazi Akı kadın 

kahramanların acı çekmelerinin sebeplerini şöyle aktarır: 

“Hep mesut olmaya çalışan bu kadınlar hayat şartlarının bozukluğu 

yüzünden düşmüş veya ölmüştürler. Bu tipleri yaratırken, Yakup Kadri, ferdin 

cemiyetle münasebetini, arzu ve imkânlarını esas tutmuştur. Nigâr ve 

Ziba’daki ırsî hususiyetler de hesaba katılarak denilebilir ki bu tipler 

iradelenin üstünde ve iradelerini eriten kuvvetlerin mahkûmudurlar. Leylâ 

bunu itiraf eder: ‘Bu yaşamak değil, bu bir boğuşma, bir didişme.. ahmakça, 

hayvanca, körü körüne gidiyorum, ama nereye, ama nereye (s.184)’ Bu 

sürüklenişi hazırlayan kuvvetlerinin çoğu sosyal, bir kısmı da biyolojiktir. 

Yakup Kadri bu tarafiyle Zola’ya, sosyal olanlarla da Flaubert’e yakındır. 

Kadın tiplerin hiçbiri hayatlarının hiçbir devresinde katılaşan bir psikolojide 

görülmezler.15 

Yakup Kadri’nin hepsi güzel olan birinci derecedeki kadınları, Ankara 

romanındaki Selma Hanımın dışında, mutsuz olmuşlardır. Selma Hanım da 

mutluluğu, arayışlardan, çatışmalardan sonra Yakup Kadri’nin hayallerini içeren, 

romanın son bölümünde tam olarak bulmuştur. Kadın tiplerinin hepsi arayışlar, 

12 Akı, ss.176,177 
13 Akı, s.190 
14 Türk Dili … s.186 
15 Akı, s. 194 
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çatışmalar yaşamışlardır. Çoğu okumuş tiplerdir. Dejenere olan tipler samimiyetsiz, 

vefasız, şuh, fettan, oynaktırlar. 

Genelde müzikten hoşlanırlar, müzikle ilgilidirler, Sıradanlıktan hoşlanmaz, 

ön plânda yer almak, dikkat çekmek isterler. Dış görünüşlerinden çok iç 

özellikleriyle işlenmişlerdir. Hepsinin beklentileri, hayalleri vardır. 

Đmparatorluğun çözülüş, yıkılış ve cumhuriyetin doğuş, yeniliklerin oluş 

dönemlerinde yaşayan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, kahramanlarına yaşadıkları 

dönemlere, dönemlerin sosyal, siyasal durumlarına göre rol biçmiştir. Kadınlardaki 

düşüşün, mutsuz oluşun nedenleri belki yaşanılan sosyal ortamda, dönemde 

yatmaktadır. 

Gerçi yazar, Nur Baba’nın başına koyduğu “Đkinci Đzah” ta sukut olmadığını 

belirtir. Ona göre kahramanın nereye gittiği değil, nasıl gittiği önemlidir. Yazar, 

amacının bu gidişteki baş dönmesinin tadını vermek olduğunu vurgular.16 

Türk sosyal yaşayışının meselelerini işleyen17, romanlarıyla modern 

Türkiye’nin âdeta sosyal kroniğini yapan18 Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 

romanları toplumumuzun yaşadığı dönemleri, geçirdiği değişimleri sergilemesi 

açısından çok önemlidir. Romanlarında mutlu tipler pek olmasa da, her kadının 

içindeki insandan bir şeyler bulacağı bu eserler, toplumu inceleyen herkesin 

başvurması gereken kaynaklardır. 

16 Yakup Kadri Karaosmanoğlu,“Đkinci Đzah” Nur Baba, Bütün Eserleri 2, 3. baskı, Yay. Haz. Atillâ 
Özkırımlı, Đstanbul: Đletişim Yayınları, 1996, ss. 28,29 
17 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1860-1923, 6. baski,Đstanbul: Đnkılâp 
Kitabevi, 1994, s.183. 
18 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Devlet Kitapları, Çağdaş Türk Yazarları, 
Makale Serisi: 1, Đstanbul: MEB, 1969, s. 125. 
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