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Yıllar önce BBC’de yayınlanan bir diziydi Great Romances of the 20th 
Century (20. Yüzyılın Büyük Aşkları)...

Oradan esinlenerek kendi topraklarımızdan, geçtiğimiz yüzyıla dam-
gasını vuran aşk öykülerini belgeselleştirmiştik.

Onların şiirlere, resimlere, filmlere, mektuplara, şarkılara, oyunlara, 
mahkeme tutanaklarına sızan ve sedası günümüze kalan aşklarını 2004 
yılında ekrana getirdik.

Bu kitapta o belgesellere konu olan, geçtiğimiz yüzyıl yaşanmış 10 
aşk öyküsü var.

Kimisi Nâzım’la Piraye gibi, Mustafa Kemal’le Latife gibi, üzerine 
çok kitap yazılmış aşklar bunlar...

Kimi Yüksel Menderes’le İpek Kıramer gibi, Selahattin Pınar’la Afife 
Jale gibi pek fazla bilinmemiş, mahremine girilmemiş aşklar...

İçlerinde Bedri Rahmi-Eren Eyüboğlu gibi, Yıldız Kenter-Şükran 
Güngör gibi, Melih Kibar-Çiğdem Talu gibi tuvallerden, sahnelerden, no-
talardan tanıdığımız, yangınına hep birlikte tanık olduğumuz sevda öy-
küleri de var...

Adnan Menderes-Ayhan Aydan örneğindeki gibi mahkemeye düş-
müş, alenileştirilip sereserpe ortalığa serilmiş ilişkiler de...

* * *

Çoğunun ortak özelliği, bu ilişkilerde bekleyen, üzülen, ezilen, alda-
tılan, terk edilen rolünün çoğu kez kadına düşmesi...

Erkeğin ise yine çoğunlukla giden, bıkan, ezen, aldatan, terk eden 
rolünü oynaması...

On öyküye bir arada baktığınızda doludizgin yaşanan bir değişim ça-
ğının acı tatlı bütün meyvelerini tadacaksınız:

Hiç yüzü görülmeden evlenilmiş sevgilileri...

Önsöz
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Evliyken sevgiliye yazılmış şiirleri...
Güçten düşmenin acısını dayakla çıkaranları...
Eski aşkın acısını bir yenisinde unutan çapkınları...

* * *

Dokuz bölümün araştırmasını Barış Duran yaptı. 
Enver Paşa-Naciye Sultan bölümünün araştırması ise Hacı Mehmet 

Duranoğlu’na ait... 
Barış, gazete arşivlerinden aile albümlerine, mahkeme tutanakların-

dan şarkı sözlerine dek geniş bir araştırma yaparak bir asra damgasını 
vuran aşklardan izler derledi. Kitabın altyapısını hazırladı. Kendisine te-
şekkür ediyorum.

Kitabın olgunlaşıp elinize ulaşmasında harcadıkları emek için Nazan 
Gezer ve Arda Yakut’a da teşekkür borçluyum.

Asıl teşekkürüm ise bize güvenerek evlerini, arşivlerini, albümlerini, 
mektuplarını ve en önemlisi yüreklerini cömertçe açan sevdalılara ve on-
ların yakınlarına...

Önce eşlerini yitirmiş kadınlara:
Yarım asır kapalı tuttuğu kapısını ilk kez benim için aralayan, sonra 

da 2009’da hayata veda eden Ayhan Aydan’a...
Fatoş Güney’e...
Yıldız Kenter’e...
İpek Kıramer’e... 
Sonra yakınlarına:
Latife Hanım’ın yeğeni Dilek Bebe’ye...
Enver Paşa’nın torunu Osman Mayatepek’e...
Piraye Hanım’ın torunu Kenan Bengü’ye...
2009’da kaybettiğimiz, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun oğlu Mehmet 

Eyüboğlu’na...
2012’de kaybettiğimiz, Ayhan Aydan’ın yakın arkadaşı Sevim Apay-

dın’a...
Ve nihayet belgesel yayınlandıktan bir süre sonra Çiğdem Talu’nun 

yanına uğurladığımız Melih Kibar’a...

* * *

Belki yaşanırken heyecan kadar acı da vermiş ve mutsuz sona ermiş 
aşklardı çoğu...

Ama tutkuluydular.
XX. yüzyılın bütün kargaşasından izler taşıdılar.
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O sayededir ki koca bir asrı aşıp bugüne ulaşabildiler.
Hepinize aynı tutkuyla yoğrulmuş, ama iyi finalli aşklar temennisiyle...

CAN DÜNDAR
Temmuz 2012
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Öykümüzün kahramanlarından biri, on iki yaşındaki küçük bir 
kız...

Osmanlı İmparatorluğu’nun otuz üç yıllık padişahı II. Abdülha-
mid’in yeğeni... Öykünün diğer kahramanı, genç bir binbaşı...

O, otuz üç yıllık padişahın tahtını sallayarak hürriyet ilan eden 
ateşli bir asker; ikisinin yolları, İmparatorluğun en çalkantılı döne-
minde kesişti. Araya saray entrikaları, hürriyet çığlıkları, savaş 
meydanları girdi. Birbirlerinin yüzünü göremeden evlenip doğru dü-
rüst kavuşamadan, yüzyılın en ilginç aşk hikâyelerinden birini ya-
şadılar.

İnanılmaz bir ateş çemberinin içinden geçtiler.
Ve İmparatorlukla birlikte onlar da dağıldı.

Naciye - Enver
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1908 yazında Makedonya toprakları, “Hürriyet!” sloganıyla 
çınladı.

Genç bir binbaşı, II. Abdülhamid’in istibdat rejimine son ver-
mek ve Meşrutiyet’i ilan ettirmek için ihtilal bayrağını açmış, 
dağa çıkıyordu.

Adı, Enver Bey’di.
1881’de İstanbul’da doğmuş, Manastır Askerî Rüştiyesi’nde 

okumuş, Mekteb-i Harbiyye’yi ve Erkân-ı Harbiyye’yi bitirip 
Makedonya’daki 3. Ordu’ya atanmıştı. Dönemin pek çok genç 
subayı gibi o da, sonradan İttihat ve Terakki adını alacak gizli ör-
güte üyeydi.

Padişah’a karşı ihtilal bayrağını açarken çok yakında, isyan et-
tiği Padişah’ın yeğenine vurulacağını hayal dahi edemezdi.

Masal değildi ki bu...
Nihayet 23 Temmuz 1908 günü Meşrutiyet ilan edildi. Otuz 

bir yıllık baskı dönemi sona erdi. Anayasa yürürlüğe girdi, Meclis 
yeniden açıldı.

Köprülü’nün hükümet meydanı, “Yaşasın Hürriyet Kahrama-
nı Enver Bey!” sloganıyla inliyordu.

Cemal Paşa’nın deyişiyle, artık “Napoléon” olan Enver Bey, 
ataşemiliter olarak Berlin’e gitti.

Zaten Alman hayranıydı. Almanlar, ona yarının büyük lideri 
gözüyle bakıyor, bir sefir kadar ilgi gösteriyordu.

İttihat ve Terakki’ye göre Enver gibi bir asker Hanedan’la ya-
kınlaşmalı ve Saray’dan bir kız almalıydı.

Konu, Enver Bey’in annesi Ayşe Hanım’a iletildi. Arayışlar 
başladı ve aranan kız bulundu.

Kısmet, Şehzade Süleyman Efendi’nin kızı Naciye Sultan’dı...
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On iki yıllık ömrü, yazları Nispetiye Köşkü’nün, kışları Feriye 
Sarayı’nın yüksek duvarları arasında geçmişti.

Yeni Padişah Sultan Reşad da amcasıydı ve yeğeninin, dediko-
dular artmadan acilen başgöz edilmesini istiyordu.

Bu talimat üzerine on ikilik Naciye Sultan’ın önüne bütün 
damat adaylarının fotoğrafları kondu ve birini seçmesi istendi.

Yıllar sonra anılarında, o fotoğraflar arasından hayatının ada-
mını nasıl seçtiğini şöyle anlatacaktı:

Naciye Sultan’ın anılarından
Taliplerimin resimlerini gösterdiler. Hepsine birer birer baktım ve 
bir tarafa koydum. Sonra içlerinden Enver Bey’in resmini tekrar 
elime aldım. Bu hareketimle, vereceğim kararı onlara anlatıyor-
dum sanki... Enver Bey’in yakışıklı ve mert bir delikanlı olduğu 
resimlerinden belliydi. Üstelik onun “Hürriyet Kahramanı Enver 
Bey” olduğunu biliyordum. Memlekette baştan başa başka bir 
ha  va yaratmış olan bir insandı. Ona bir kahraman gözüyle bakı-
yordum. Kendisinin, hayat arkadaşı olarak beni seçmiş olması 
hem gururumu okşuyor, hem de bana içimdeki hürriyet sevdası-
na yeni ufuklar açabilecek bir hayat yaşatacağı düşüncesiyle mutlu 
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ediyordu. Amcam Vahideddin Efendi’ye Enver Bey’i seçtiğimi 
söyledim. Çok isabetli bir karar verdiğim ve Zât-ı Şâhâne’nin ken-
disi gibi buna çok memnun olacağı cevabını verdi.

Ertesi gün Enver Bey’in annesi Ayşe Hanım, Dolmabahçe 
Sarayı’na giderek Padişah’ın huzurunda gelinine nişan yüzüğü 
taktı.

1909 sonuydu.
Enver Bey 28, Naciye Sultan 12 yaşındaydı.
Biri Berlin’de, diğeri İstanbul’daydı.
Ne bir kez görüşmüş ne de konuşmuşlardı.
Birbirlerini ancak mektupla tebrik edebildiler.

Naciye Sultan’ın anılarından
Mektuplaşmaya başladık. Birbirimizi hiç görmemiştik. Ben onun 
resmini görmüştüm; onun, benim resmimi dahi görmüş olduğunu 
zannetmiyorum. Beni annesinin tarifi ile tanıyordu. Hayalinde 
beni nasıl canlandırdığını bilmiyordum. Fakat mektuplar sayesinde 
birbirimizi görmüş gibi sevdik. Bir sene süren bu tatlı ayrılık, bizi 
birbirimize yaklaştırdı.
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1911’de yine Enver Bey uzakta iken Dolmabahçe Sarayı’nda 
nikâhımız oldu.

24 Temmuz 1911, Berlin
İki gözüm, Sultanım, Efendim,
Siz hiç olmazsa benim resmimi gördünüz, ya bendenizde o da yok. 

Karanlıkta gözlerimi kapar, sizin hayalinizi gözümün önüne getirmek is-
terim. Yatarken Allahımdan hiç olmazsa rüyada olsun sizi bir kerecik 
göstermesini dilerim. Fakat şimdiye kadar hiç muvaffak olamadım. Hâşâ 
sümme hâşâ, nasıl Cenâb-ı Hakk’ı bir şekil vermeden seviyorsam sizi de 
şimdi bir rûh-i lâtif olarak, şeklinizi düşünmeden seviyorum.

Artık sizin hayalinizle meşgul olarak yatağıma gireceğim. Bundan ev-
vel bütün kalbimle saadetinizi temenni ederek sizi kucaklar, gözleriniz-
den öperim iki gözüm...

Enveriniz

Enver Bey ile Naciye Sultan’ın nikâhlanmalarından bir süre 
sonra İtalya, Trablusgarp’a saldırdı.

Enver Bey, Derne’deki (Libya)
karargâhında.



21

Eşiyle görüşmek için gün sayan Enver Bey, cebinde 100 lira, 
çantasında 100 fişek ve bir tabanca, aklında sultanıyla cepheye 
koştu.

Giderken nikâhlısına şöyle yazdı:

Sağ kalıp da geri dönersem en büyük mükâfat telakki edeceğim şey, 
sizin tarafınızdan unutulmamış bulunmaklığımdır.

Şimdi Halife’nin damadı olarak Derne’deki ordugâhta, Arap 
kabilelerini hilafet bayrağı altında örgütlemeye çalışıyordu. Siyah 
sakalı, toprak rengi avcı üniformasıyla bazen günde on iki saatten 
fazla at sırtında kaldığı oluyordu. 

Mustafa Kemal’le yan yana çarpıştığı bu çöl savaşının top tü-
fek gürültüsü arasında, eşini göremeden ölmek korkusuyla gözle-
ri doluyordu.

16 Temmuz 1912
Elmasım, Efendim, Sultanım,
İki gözüm, gönderdiğiniz güzel ve cidden kıymetli evrak çantasına, 

mendiller ve havlulara nasıl 
te şekkür edeceğimi bilemi-
yorum. Doğrusu böylece bu 
dağ hayatında âdetâ sizinle 
sarayda yaşıyormuşum gibi 
oldum. Her sabah yüzümü, 
gözümü o güzel kokulu peş-
kirlere sürdükçe hem mem-
nun hem mahzun oluyorum. 
Sizi hatırlayarak ve bendenizi 
böyle tahattur buyurduğu-
nuz için memnun, fakat bu 
ayrılık hayatının nerelere ka-
dar süreceğini düşünerek de 
mahzun oluyorum. Mamafih, 
kadere karşı gelmeye mukte-
dir olmadığımızı tefekkürle 
müteselli oluyorum. Burada halimiz iyidir. Şimdilik güzel gözlerinizden 
samimiyetle öpüp arz-ı ihtirâmât eylerim elmasım.

Enveriniz
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Enver Bey, güzel kokulu havlulara karşılık İstanbul’a 120 okka 
yağ gönderdi. Bir ara hasretine yenilip sultanını Derne’ye çağırdı. 
“Orada sultanlar arasında kaybolursun, gel burada umumun sul-
tanı ol,” dedi. Ama İstanbul’dan sultanı değil, yeni bir savaş habe-
ri geldi.

Bağımsızlık isteğiyle ayaklanan Balkan Devletleri birleşip İm-
paratorluk’a savaş açmıştı. Enver Bey, “Memleket menfaati nere-
de bulunmamı emrediyorsa oraya giderim,” diyerek İstanbul’un 
yolunu tuttu.

Binbaşı olarak gittiği ve Mustafa Kemal’le yan yana savaştığı 
Trablusgarp’tan yarbay olarak dönüyordu.

Ama başkente geldiğinde Balkan Savaşı fiilen kaybedilmiş, 
düşman ordusu İstanbul kapılarına dayanmıştı.

İttihat ve Terakki, yenilgiden, iktidardaki Kâmil Paşa hüküme-
tini sorumlu tutuyordu.

Darbe kararı aldılar.
Enver Bey, “Altmış fedakâr arkadaşla bu işi hallederim,” dedi.
23 Ocak 1913 günü yanında İttihatçı silahşorlarla Bâbıâli’yi 

bastı, Sadrazam Kâmil Paşa’nın istifa mektubunu aldı, Sultan 
Reşad’ın huzuruna çıkıp Mahmud Şevket Paşa’nın sadrazamlığını 
onaylattı.

İşte İttihat ve Terakki iktidardaydı artık.
Bu, Enver’in iktidarı demekti.
İstanbul’da bunlar olurken Bulgarlar, Edirne’ye girmişti.
Bütün ülkede bir panik havası esti.
Şimdi İttihat ve Terakki’nin, Enver Bey’in kendini gösterme 

zamanıydı.
Bu, yalnız milletin değil, Saray’da hâlâ yüzünü göremediği, 

artık 16 yaşına gelen nikâhlısının da dileğiydi.
Enver Bey, 22 Temmuz 1913’te Osmanlı ordusuyla birlikte 

yine Mustafa Kemal’le yan yana Edirne’ye girdi. Oradan Naciye 
Sultan’a şu satırları yazdı:

Ne olurdu beraberce buraya girseydik de hayvanımın tırnaklarının 
bastığı yerlere yüz süren, üzengilerimi öpen Edirne halkı, bu hürmeti 
size gösterseydi.

Nikâhlısına hediye olarak Bulgar askerlerinden artakalan bir 
kılıcı gönderdi.

Karşılığında Naciye Sultan’ın bir fotoğrafı geldi.
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Nişanlanalı dört yıl olmuştu ve sultanının yüzünü ilk kez bir 
fotoğrafta görebiliyordu.

Sevgili Sultanım,
Resminizi görünce mütezâyid bir kalp çarpıntısının tesiri ile sizi ha-

yalhanemde büsbütün tecessüm etmiş görünce, o üç senelik iştiyakın 
tesiriyle sevgimin fazlalaştığını duydum ve bunu pek tabii bulmalısınız 
ruhum. Hem de tekrar ederim ki, bizzat sizi gördüğüm zaman hasıl 
olacak hissime bugün malik değilim.

Resminizi ne yaptığımı biliyor musunuz ? Büyük yazı masamın ön 
gözüne koydum. Günde bilmem kaç defa açarak, kalbim çarparak sey-
rediyor, ayrıca öpüp kilitliyorum. Fakat en meşgul zamanlarımda bile 
fasılaların on dakikadan fazla olmadığını söylersem gülmezsiniz değil 
mi ruhum? Sizi aşkımın bütün kuvveti ile kucaklar, öper, Allah’a tevdi 
ederim.

Enveriniz
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“Hürriyet Kahramanı Enver” artık “Edirne Fatihi” olmuştu.
Lakin onun aklı Naciyesindeydi.
Evet, nikâhlıydı ama nikâhlısını görebilmek için evlenmeleri 

gerekiyordu. Düğünü yapmaya bizzat Sultan Reşad söz vermişti. 
Ama Saray’dan hiç ses çıkmıyordu. Sonunda Saray’a, Padişah’ın 
başkâtibine satır aralarında öfke okunan cüretkâr bir mektup yaz-
dı ve düğünü sordu:

2 Eylül 1913, Edirne
Beyefendi Hazretleri,
Üç seneyi aşkın bir zamandan beri, Naciye Sultan Hazretleri ile 

nikâhlı duruyoruz. Araya bazı zorunlu nedenler girmekle beraber, Padi-
şahımız Efendimiz Hazretleri, öz evladı gibi her ikimizi de sevdiklerini ve 
düğünün kendileri taraflarından yapılacağını birçok defalar irade buyur-
dukları halde, henüz bu iradenin yerine getirilmesine teşebbüs olunma-
mıştır. Bendeniz de bu vaziyet karşısında şaşırdım kaldım. Şimdi sizden 
Padişahımız Efendimize, bu şüpheli hale bir nihayet verilmek üzere ve 
kendilerinin vaat ve arzularını yerine getirecek fiilî bir neticeye varacak 
bir irade buyurmalarını beklediğimi arz etmenizi rica ediyorum. Bu işin 
esasen böyle uzaya uzaya, nihayet soğuması ve ilişkilerin kesilmesi Padi-
şahımızın arzuları ise, onu da bilmek isterim. Ben dünyada kimseye yük 
olmak istemem. Fakat böyle, dünyaya bu vaziyette gülünç olmayı da 
çekemem. Bu vesile ile saygılarımı arz eylerim efendim.

Kurmay Yarbay Enver

Bu mektup cevapsız kaldı.
O sırada Enver Bey rahatsızlandı ve apandis ameliyatı için 

İstanbul’a geldi. 1913 Aralık ayında Alman Hastanesi’ne yattı. 
Ameliyattan önce sultanına şu satırları yazdı:

Naciyeciğim, benim için dua et. Biraz açıldığım zaman gelirsin, olmaz 
mı ?

Beklenen fırsat, böyle talihsiz bir vesileyle doğmuştu.
Ameliyattan sonra Naciye Sultan, üç buçuk yıllık eşini gör-

meye hastaneye geldi.
Nihayet kavuşmuşlardı işte...
Şimdi ikisinin de özlemle bekledikleri mutlu günler başlıyor-

du.
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Enver Bey hem sağlığına hem sultanına kavuşmuştu.
Bu arada albaylığa terfi ettiği haberini aldı.
Hastaneden çıkar çıkmaz Padişah Sultan Reşad’ı ziyaret etti.
Bu ziyaretin ardından, albaylığa terfi ettikten on dokuz gün 

sonra, hem paşalığa terfi etti hem de harbiye nazırı olarak kabine-
ye girdi.

Artık o, Enver Paşa’ydı.
Sultan Reşad, onu bir nişanla şereflendirdi. Bir hafta sonra da 

Osmanlı ordularının Erkân-ı Harbiyye-i Umûmi Reisliği’ne, yani 
Genelkurmay Başkanlığı’na tayin etti.

Ordunun kaderi gibi İmparatorluk’un kaderi de şimdi otuz üç 
yaşındaki bu askere emanetti.

Peş peşe gelen bu mutluluk haberlerinin en büyüğü düğün 
vizesi oldu. Enver Paşa ile Naciye Sultan, 5 Mart 1914 tarihinde 
Nişantaşı’nda, şimdi Işık Lisesi olan binada evlendiler.

Bütün aile, uzak yakın akrabalar, İstanbul’un kalburüstü aile-
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leri davetliydi. Naciye Sultan, yıllar sonra anılarında savaşın he-
men arifesindeki düğünlerini şöyle anlatacaktı:

Selamlıkta erkeklere, haremde kadınlara ziyafet sofraları kurul-
du. İkramlar yapıldı. Bütün sefirler ve ecnebi ailelerin ileri gelen-
leri de düğüne geldiler. Düğün çok kalabalıktı. Davetliler kadar da 
seyirci vardı. Bir tarafta saz, bir tarafta müzik ve mehter takımı 
çalıyordu. Ben o kadar heyecanlı ve yorgundum ki tafsilatı hatır-
lamıyorum.

Çiçeği burnunda evliler, düğünden sonra Bursa’ya gittiler.
Naciye Sultan, eşiyle teftiş gezilerine katılıyor, halk arasına gi-

riyor, sevgi tezahüratlarına karşılık veriyor, hayatında ilk kez “ser-
best hayat”ın tadını çıkarıyordu.

Enver Paşa hem 
harbiye nazırı 
hem Padişah’ın 
damadıydı artık.
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Enver Paşa’ya gelince...
O, yıllardır bastırdığı ihtiraslarının göz diktiği yere gelmişti 

işte...
Şimdi hem harbiye nazırı hem Erkân-ı Harbiyye-i Umûmi 

Reisi hem de Padişah’ın damadıydı.
O günden sonra, İmparatorluğun son yıllarına damgasını vu-

racaktı. O kadar ki, artık Almanlar, Osmanlı İmparatorluğu’nu 
“Enverland” diye anacaktı.

27 Temmuz 1914’te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
Sırbistan’a savaş ilan etti.

Milyonlarca cana mal olacak ve haritaları değiştirecek bir ci-
han savaşı patlamıştı.

Enver Paşa, başından beri Alman yanlısıydı.
Savaşın patlamasından dört gün sonra Almanlarla gizli bir it-

tifak anlaşması imzaladı.
Anlaşmadan, hükümetin, hatta Saray’ın bile haberi yoktu.
O günlerde bir gün Enver Paşa, Sadrazam Said Halim Paşa’nın 

kapısını çaldı ve, “Bir çocuğumuz oldu,” müjdesini verdi.
Ancak çocuk, Naciye Sultan’dan değil, Almanlardandı.
Akdeniz’de İngiliz ve Fransızlar tarafından kovalanan iki Al-

man gemisi, Çanakkale önlerine gelerek Türk karasularına sığın-
mıştı. 

Gemiler, Osmanlı bayrağı çekilerek kurtarıldı. Ancak “evlat-
lıklar” yaramazlıkta gecikmedi. Karadeniz’e açılarak Rus limanla-
rını bombaladılar.

Osmanlı da savaşa girmişti işte...
Bu olay üzerine Ruslar, Türk hududunu geçince Enver Paşa da 

eşini İstanbul’da bırakarak Kafkas Cephesi’ne hareket etti. Er zu-
rum’dan eşine, “Şu Moskofları bir ezersem, o zaman cicimi açık 
alınla kucaklarım,” diye yazdı.

Bu, hiç de kolay olmayacaktı.
Erzurum’da 3. Ordu’ya, Ruslara karşı taarruz emrini verdiğin-

de, Türk askerî tarihinin en korkunç hezimetlerinden birinin yo-
lunu açmış oluyordu. Şimdi karşısında Ruslardan da korkunç bir 
düşman vardı.

General Kış...
Eksi otuz dereceyi bulan soğuk altında kıvrandıkları gecelerde 

eşine yazdığı aşk mektupları ve bir hamilelik müjdesi beklentisiy-
le ısınıyordu. 
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