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Amatörce yazdığı yazılardan sonra gerek ruhen tatmin 
için gerekse medar-ı maişeti temin için farklı gazete ve dergi-
lerde yazmaya başlayan, edebiyatımızın önemli yazarı Mah-
mut Yesari, askerlikten sonra matbuatta görünür olmaya başla-
mıştır. Temiz kalbiyle temayüz etmiş, kalender-meşrep biri 
olarak tanınan, kısa ama velut ömrünü sıkıntılar içinde geçiren 
Mahmut Yesari, çilesini çektiği Babıâli Caddesi başta olmak 
üzere İstanbul’un her köşesini dolaşmıştır. O, İstanbul’un sun-
duğu imkân lar ya da yaşattığı imkânsızlıklar içerisindeki var-
lıkları, mekânları ve insanları bir şahsiyete dönüştürmüştür. 
Edebiyatımızın üretken kalemi, İstanbul’un farklı katmanları-
na mensup insanların yaşantı ve beklentilerini işlediği, çeşitli 
türlerde birçok eser vermiştir. Halkın kullandığı dili ve yaşadı-
ğı hayatı akıcı bir üslupla kaleme almış, popüler olma telaşının 
getirdiği hatalara fazla düşmeden, edebilik kaygısını göz ardı 
etmeden açık ve sade bir dille yazmıştır. 

Bu eserde Cumhuriyet sonrası İstanbul’daki sosyal hayatın 
değişimi, dönüşümü, dönemin kültür sanat adamları ve antika 
tipleri Çarşambalı Hanife Hanım’ın gözünden komik unsurlarla 
desteklenerek anlatılmıştır. Yazılarını büyük oranda anılarından 
hareketle kaleme alan Mahmut Yesari, 1 Aralık 1942’de Yarım
ay’da yayımlanan “Ağzı Açık” başlıklı yazısında evlerinin müda-
vimlerinden bahsederken Hanife Hanım’ı da şöyle anar: 

Evin kadrosu şuydu: babam, annem, biz üç kardeş, 
Müjgân Bacı, ahçıbaşı Necati, sütninem Hanife Kadın. 

Sunuş
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Halayık yoktu. Müjgân Bacı’nın elinden iş gelmez. Hanife 
Kadın da beceriksizdi.”1

1930’ların başlarında Yeni Gün gazetesinde yayımlanan 
ve yıllar sonra ciltlenme esnasında üst kısımları tıraşlandığı 
için çoğunun tarihlerini tam olarak bilemediğimiz “Hanife 
Hanım’ın İstanbul Maceraları” yazıları, uzun zamandır kitap-
laşmasını arzu ettiğim ve elimdeki eksikleri tamamlayamadı-
ğım için hayıflandığım metinlerdi. Bu yazıları bir şekilde iki 
kapak arasında okura sunma düşüncesini rafa kaldırdığım anda 
diğer metinleri tarafıma ulaştıran, bu kitabın asıl hazırlayıcıla-
rı olarak gördüğüm Zihni Engin Keleş’e, Bilal Acarözmen’e ve 
hassaten Serdar Soydan’a teşekkür borçluyum.

Mahmut Yesari’ye bir selam olmasını murat ettiğimiz 
eserin kültür hayatımıza katkı sunması temennisiyle keyifli 
okumalar.

Tahsin Yıldırım
Çamlıca, 15 Mart 2021

1.MahmutYesari, İstanbul’un Antika Tipleri,TahsinYıldırım(yay.haz.),Can
Yayınları,İstanbul,s.132.(Y.N.)
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Şişli’de mükellef bir apartmanın salonu. Davetliler 
oturmuşlar, çay içiyor, şokola1, bisküvi, pötibör ilh2 yiyor ve 
konuşuyorlar.

Kapının önünde bir gürültü kopar. Davetliler şaşırırlar.

Hanife Hanım’ın sesi: Neye girmeyecekmişim baka-
yım? Yedi kat yabancı olsa insan Tanrı misafirini kapıdan 
kovmaz...

Burhan Cahit Bey3: (Ayağa kalkarak kapıya koşar.) 
Ne var? Ne oluyor?

Hanife Hanım: (Burhan Cahit Bey’i görür.) Evladım, 
Burhan Bey’i görmeye geldim.

Burhan Cahit Bey: Hangi Burhan Bey’i?
Hanife Hanım: Karagöz’cü ayol...
Burhan Cahit Bey: (Kaşlarını çatar.) Burhan Cahit 

Bey mi?
Hanife Hanım: Evet... Evet...

1.Çikolata.(Y.N.)
2.“Diğerlerideböyledir”anlamındakiilaahirihisözününkısaltması.(Y.N.)
3.BurhanCahitMorkaya(1892-1949):Romanlarıveçıkardığıgazetelerleta-
nınangazeteci.FarklızamanlardaçıkardığıKaragözmizahgazetesi/dergisido-
layısıylaKaragöz’cüolarakdaanılmaktadır.(Y.N.)

Hanife Hanım Çayda
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Burhan Cahit Bey: Benim! Ne istiyorsunuz?
Hanife Hanım: (Kollarını açarak kucaklar.) Ah, Bur-

hancığım, evladım, beni tanımadın mı? Rahmetli baba-
cığının sağlığında Çarşamba’ya, bana gelmez miydin? 
Ben Fatih Çarşambalı Hanife Hanım’ım... Haydi, tanı-
ma bakayım...

Burhan Cahit Bey: (Yesari’yi görür.) Bu nereden çık-
tı, rica ederim?

Mahmut Yesari: Ne bileyim ben? Eski ahbapmışsı-
nız. “İlle göreceğim,” diye tutturdu.

Davetliler aralarında fısıldaşmaya başlarlar. Hanife 
Hanım şemsiyesini kakarak yürür.

Hanife Hanım: Ne oldunuz ayol? Saat başı mı? Neye 
sustunuz? (Davetlilere bakar, birer birer tanımaya başlar. 
Yesari’ye döner.) Ah, sen yok musun? “Şişli’ye çaya gidiyo-
rum! Şişli’ye çaya gidiyorum!” diye övünüp duruyordun. 
Beni de götür dedimdi de “tanımazsın”ı tutturdundu... 
Hani, bunlar mı yabancı? Eh, pek hepsi diyemezsem de 
aşağı yukarı yarısından fazlası benim can ciğer evlatla-
rım... Kimini Fatih’ten, Aksaray’dan kimini Çarşamba’dan, 
Etyemez’den, Sineklibakkal’dan tanırım... (Yorgun bir 
halde bir koltuğa oturur.) Oooh! Memnun oldum. Çar-
şamba’daymışım gibi, hiç yadırgamadım... (Hizmetçiye) 
Evladım, bana bir sade kahve... (Davetlilere) A, konuşun... 
Benim yorgunluktan konuşacak halim yok...

İsmail Müştak Bey1: (Gülerek) Başüstüne valide ha-
nım, konuştuğumuz sizin de hoşunuza gider.

Hanife Hanım: Hay Allah razı olsun, gördün mü ko-
nuşacak adamı! Nelerden konuşuyorsunuz?

1.İsmailMüştakMayakon(1882-1938):Edebiyat,tarih,hukukvedilüzerine
yazılarıylatanınmışyazar.(Y.N.)
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İsmail Müştak Bey: Erkek kadın şıklığından... (Tek 
gözlüğünü takar.) Bunsuz da hiç görmüyorum ki.

Hanife Hanım: Bari paraya kıyaydın da kulaktan 
atma alaydın evladım. Bir daha masraf olmuyor mu?

İsmail Müştak Bey: Ben şık bir erkek değilim... Şık 
kadına gelince....

Meziyet Hanım1: Sosyeteye dahil olan bir kadın için 
senede hiç olmazsa 1.500 lira lazımdır. Bu rakamı söy-
lerken şimdiki hayatımızı da nazar-ı itibara alıyorum.

Hanife Hanım: (Yesari’ye) Kim bu hanım?
Mahmut Yesari: Vâ-Nû Bey’in2 haremleri...
Hanife Hanım: Oh, oh... Pek memnun oldum.... Al-

lah dirlik düzenlik, yıldız barışıklığı versin... Vâlâcığım 
ne rede? Yeni mi evlendiler? Enişteleri vardı hani, Tu-
nus’ta mı Mısır’da mı Şam’da mıydılar? Onlar düğüne 
gelmediler mi? Kalamış’taki köşkte oturuyorsunuz? Fe-
rah köşktür doğrusu... Hele Şam, Halep, Trablus kumaş 
kaplı sedirler, Arap işi iskemleler, dille vasfedilemez...

Meziyet Hanım: Erkek için de 1.500 lira lazımdır.
Hanife Hanım: (Yesari’ye) Ne dedi? Ne dedi? Üç 

bini buldu ayol. Ayda ne eder?
Mahmut Yesari: 3.000 lira...
Hanife Hanım: Bu kadarla kalır mı? Hani bunun ev 

kirası, mutfak masrafı, ahçı, hizmetçi aylığı? Bu kadar 
giyim kuşamlı insanlar elbette gezer tozarlar da! Ona da 
para lazım... Cenabı Mevlam, Vâlâcığıma yardımcı ol-
sun, tuttuğunu kolay etsin...

Sabiha Hanımefendi3: (Bir İsmet cigarası yakarak) 

1.MeziyetÇürüksulu:(?-1939):Tercümevetelifromanlarıolanyazar.(Y.N.)
2.AhmetVâlâNurettin(Vâ-Nû)(1901-1967):Fıkra,hikâye,romanyazmış,
çevirileryapmışgazeteci.(Y.N.)
3.SabihaDervişSertel(1895-1968):İlkTürkkadıngazetecilerden.Türkiye’de
feminizminöncüleriarasındasayılır.(Y.N.)
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Bizim erkekler arasında bir tek şık tanıyorum, Abdülhak 
Hamit1...

Hanife Hanım: Kuzum hanımefendi, cigara saracak 
halim yok... İçtiğinden bana da ver... Fazla göğsüm sıkış-
tı mı ben de bu cigaradan içerim hep...

Bedia Muvahhit Hanım2: Bence erkekler, kadınlar-
dan ziyade müsriftirler. Niçin mi diyeceksiniz? Sorarım 
size. Hiç müsrif olmasalar kadınlarla evlenip de kendile-
rine hiç yoktan müthiş bir masraf kapısı açarlar mı? Söy-
leyin?

Hanife Hanım: Bu doğru... E, ne olsa tiyatrocu! O 
kadar oyun oynuyor, birinden bir, öbüründen iki laf kap-
sa yeter... Söz ebesi olmuşsun maşallah!

Halide Nusret Hanım3: Makul bir kadın senede 500 
lira sarf eder.

Hanife Hanım: Bak, bir ara ceridelerde çalıştığı ne 
belli... Masraf kapısını ne de ihtiyatlı açıyor...

Şükûfe Nihal Hanım4: Yüzer liradan iki manto 200 
lira değil mi? (Tereddütle durur.)

Hanife Hanım: Boğaz dokuz boğummuş... Nasıl doğ-
ru muymuş? Akıllı hanımsın, sus... Bakalım ötekiler ne 
cevahir yumurtlayacaklar!

Samiye Burhan Cahit5: Kadınlar, erkeklerin başına 
beladır. Yalnız erkeklerin başına değil bütün dünyanın 
başına bir bela... Harpten, yangından, koleradan, taun-

1.AbdülhakHamitTarhan(1852-1937):Modernedebiyatındoğuşundaetkili
olmuşyazar.(Y.N.)
2.BediaMuvahhit Statzer (EmineBedia Şekip) (1897-1994): İlkMüslüman
kadınoyunculardanbiri.(Y.N.)
3.HalideNusretZorlutuna(1901-1984):Heceölçüsündehamasişiirlerive
romanlarıolanyazar.(Y.N.)
4.ŞükûfeNihalBaşar(1896-1973):Şiir,öyküveromanyazarı.(Y.N.)
5.SamiyeCahitMorkaya(1897-1972):Türkiye’ninilkkadınotomobilyarışçı-
sıveşampiyonu,kemençeöğretmeni.(Y.N.)
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dan1 müthiş, üzeri kauçuksuz bir elektrik telinden daha 
tehlikelidir.

Hanife Hanım: İşte buna akan sular durur.
Samiye Hanım: Ben kadınım, kadınlığı bilirim. Ka-

dın için “kâfi”, “yetişir” kelimesi yoktur. Bir ruj bir sene 
yetişir mi? Gece ruju var, gündüz ruju var.

Hanife Hanım: (Yesari’ye) Ruj da ne?
Mahmut Yesari: Dudağa sürülen boya olacak galiba!
Hanife Hanım: O da mı parayla? Yüz paralık çikola-

ta al, kırmızı üst kâğıdını dilinle ıslat, sür dudaklarına... 
Bizim mahalledeki kızlar kadar da mı aklınız yok ayol?

Mahmut Yesari: Sus... Pot kırıyorsun... Şık kadınlar-
dan bahsediyorlar.

Hanife Hanım: Ben de mor renk sürsünler demiyo-
rum ya... Od’a mı boyayacaklar? Bakkamı2 da bir hası 
da... Kırmızı değil mi, kâfi!

Samiye Hanım: Bir kadın o kadar çok boya kullanır 
ki Refail’in3 birkaç renkle boyadığı bir tabloyu biz kadın-
lar yüzümüze sürdüğümüz boyalarla birkaç kere boya-
yabiliriz. Hem bol bol...

Hanife Hanım: İlahi kızım, tabelacı dükkânı mı aça-
caksın? Bu ne kadar boya? Tabelacı Refail’i de tanıyor 
bak... Vaktiyle Aksaray’da dükkânı vardı, unutmamış iki 
gözüm!

İzzet Melih Bey4: Kadın mı müsrif? Katiyen...
Hanife Hanım: Aaa... Bunda adeta, ortak hasedi, 

nispet verişi var ayol!
İzzet Melih Bey: Ben çok seyahat etim. Bizim ka-

dınlarımızın katiyen müsrif olmadıklarını bu seyahatle-

1.Veba.(Y.N.)
2.Solan,tabiivehasolmayanboya.(Y.N.)
3.RaffaelloSanzio(1483-1520)kastedilmektedir.(Y.N.)
4.İzzetMelihDevrim(1887-1966):Gazetevedergiyazarı,çevirmen.(Y.N.)
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rimde iyice anladım. Almanya’da meşhur bir bankerin 
karısının harpten evvel tuvaleti için senede 500 altın sarf 
ettiğini bilirim!

Hanife Hanım: Ah evladım, muharebeden1 evvel 
sen Reji’deydin2, bunlara dikkat edeceğine biraz tütünle-
re filan dikkat edeydin de ümmeti Muhammed tahta 
kıymığı, odun parçaları, toz içmekten kurtulsaydı!

İzzet Melih Bey: Bizim memlekette en iyi giyinen 
salon kadını, becerikli, dikkatli ve hüsn ü tabiat sahibi 
olmak şartıyla 2.000-2.100 lirayla tuvaletini mükemmel 
surette idare edebilir. Mesela şöyle: altı kat elbise 120 
liradan 720 lira... iki manto 150’den 300 lira... altı kun-
dura 15’ten 90 lira... kırk çorap 6 liradan 240... altı şapka 
25 liradan 150 lira... Çamaşır, eldiven, pudra, lavanta ve 
saire 540 lira...

Hanife Hanım: Ah, benim nazlı, nazik evladım, otur-
muş bunları nasıl da hesap etmiş! (Yesari’ye) Bak, dinle de 
öğren... İleride evlenirsen bunlar sana lazım olur, kulağın-
da küpe olsun...

Mahmut Yesari: Artık benden geçti Hanife Hanım-
cığım!

Hanife Hanım: Sen zati dünyandan geçmişsin...
Burhan Cahit Bey: Hayır... 2.100 lira kâfi gelmez!
Hanife Hanım: Ooo... Burhancığım daha baskın çıktı.
Burhan Cahit Bey: 12 elbise 150’den 1800 lira...
Hanife Hanım: Oooh, ooh... Mezat yeri gibi, artır-

maya başladılar. Bakalım kimin üzerinde kalacak?
Mahmut Yesari: (Yavaşça) Merak etme... Bunların 

hepsi açıktan artırma... İş kaparoya binsin, mezat duru-
verir.

1.BirinciDünyaSavaşı.(Y.N.)
2.Tütünidaresi.(Y.N.)
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