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Sabire Hanım için düğünde bulunmak bir yönüyle 
merakına elvermediğinden, her ne zaman kendisini bir 
düğüne çağıracak olsalar mazeret bildirir, gitmez ve şu 
sırrın sebebinin izahını soranlara, “Bu da merakıma el-
vermez, söyleyemem,” dermiş.

Bahsedilen hanım dikiş dikmek, oya ve kanaviçe yap-
mak ve kese ve dantela ve çorap örmek gibi el işlerinde 
gayet mahir olup, hatta kendisi dul ve kimsesiz olduğu 
halde bile el emeğiyle hanımlar gibi geçinir, hiç kimseye 
muhtaç olmazmış.

Tuhafı şurası ki bahsi geçen hanım, sanatı sebebiyle 
mahallesi kızlarına da ders ve meşk vererek gündüzleri 
ve bazı kere geceleri dahi talebeleriyle iş işlerken lakırdı-
nın sırası geldikçe, “Aman kızlarım, imkânı olsa sakın ko-
caya varmayınız! Gerçi âlemin çarkının ekseni evliliktir 
ve evlenmenin âlemde en büyük bir saadet olduğunu 
inkâr edemem. Lakin ne çare ki bunda bazı kere canlı 
yüreklerin tahammül edemeyeceği derecede felaketler 
de gerçekleşiyor. Halbuki bizim memleketlerde evlilik ve 
eş almak yalnız peder ve validenin fikir ve arzuları gere-
ğince icra edilegeldiğinden bizde evlenme mutluluk se-
bebi olmaktan ziyade işkence ve felaket sebebi oluyor,” 
diye nasihatler eder ve talebeleri bunun sebebini sorgula-

EVLİLİK



12

dıklarında, “Sebebini söylemek merakıma elvermez. Size 
yalnız bu kadar diyebiliyorum,” dermiş. Bir gün bahsedi-
len hanımın talebelerinden bir hanım evlenir ve kendisi-
ni de hocalığı sebebiyle düğüne davet ederler. Sabire Ha-
nım her zamanki gibi karşı çıkar, kabul etmezler. Bu karşı 
çıkışında ısrar eyler, diğer taraf da ricada ısrar ederler. 
Nihayet talebesi yani gelin olacak kız bizzat hanımın ha-
nesine gelir. Yanıp yakılarak ricaya başlar, “Sen benim va-
lidem makamında olasın da böyle bir mürüvvet günüm-
de bulunmayasın, bu olur mu?” diye ısrarlı bir şekilde 
rica eder. Hanım, “A kızım elimde değil, merakıma elver-
mez,” derse de, kız razı olmayıp sonunda niçin merakına 
elvermediğini söylerse razı olacağını ve mutlaka kendisi-
ni düğüne götüreceğini katiyetle beyan eder.

Halbuki durum fena! Kız gelin oluyor. Sabire Ha-
nım düşünür ki, şu halde merakının sebebini anlatmış 
olursa şayet kıza bir soğukluk gelecek. Buralarını da an-
latır, lakin kızı bir türlü kandıramaz. Nihayet aşağıda ya-
zıldığı gibi merakının sebebini hikâyeye başlar:

“Kızım, ben vakti hali yolunda, oldukça asilden sayılır 
bir adamın kızıydım. Cenabıhak bana o derece anlama 
kabiliyeti ve o derece dirayet ihsan etmişti ki her neyi gör-
sem hemen taklit ve her neyi işitmiş olsam ezber eder-
dim. Hatta bugün geçim kaynağım olan el marifetini hiç 
kimseden bir ders almaksızın kendi kendime öğrendim.

Burası lazım değil ya! Yaşım on üçe, on dörde varmış 
mıydı bilmem, o zaman ikamet ettiğimiz konağın karşı-
sında bulunan büyücek bir haneyi asker zabitlerinden, 
galiba miralay1 olmalıydı, bir zat satın aldı. Bu zatın 
Mazlum Bey namında bir oğlu vardı ki yaşı yirmiyi he-
nüz geçmiş olduğu halde bilgi ve kuvvet yönüyle akran 

1.Albay.(Y.N.)
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ve emsaline değil, elli yaşında hoca seviyesindeki efendi-
lere bile üstün gelirmiş. 

Mazlum Bey, pederi gibi askerlik yolunda gitmeyip 
kalem atını layıkıyla oynatabilmek için gazetecilik mey-
danında dolaşmayı tercih eder ve bütün cihana denk 
olan fikirlerini yine bütün cihan karşısında kullanıp güç-
lükle yenebilirdi. 

Pencereleri tamamıyla ikinci katta benim odama 
karşı gelen bir selamlık odası Mazlum Bey’e ayrılmış 
olup odanın pencereleri tarafından başka kapı tarafının 
bile derece derece raflar üzerine dizilmiş sekiz-dokuz 
yüz cilt kitaplarla süslenmiş olduğunu kendim gözlerim-
le bizzat görürdüm.

Bu odaya Mazlum Bey’in on beş-on altı yaşlarında, 
gayet güzel ve edepli, Meleksima isminde bir cariyesin-
den başka hiçbir kimse giremezdi. Bu cariyeyse işittiği-
me göre yalnız Mazlum Bey’in gece kitap okumasından 
sonra karmakarışık bir hale giren kitaplarını yerli yerine 
yerleştirmek ve bir de Mazlum Bey her ne vakit emre-
derse yine odanın bir tarafında bulunan piyanoyla istedi-
ği havayı çalmaktan başka evde hiçbir iş görmezmiş. Bu 
cariyenin gerek yüzü ve gerek tavır ve davranışları pek 
güzel dedik ya, lakin Mazlum Bey’in güzelliği yanında 
hiç derecesinde kalır. Ve mübalağada kabiliyeti olan bir 
kimse, ‘Mazlum Bey kadar cihanda bir güzel daha yok-
tur,’ demiş olsa, kabiliyetine nispetle mübalağa edeme-
miş olurdu. Çocukluk hali malum ya, aklımı derleyip top-
lamaya ve âlemin ne olduğunu anlamaya yeni başlamış 
olmaklığımla beraber, hiçbir erkek yüzünü görmemiş-
ken ilk defa olarak Mazlum Bey gibi bir zatı görüşüm 
bana haylice tesir etti. Mazlum Bey akşamüzeri hanesine 
geldiği gibi ben de odaya gidip pencereden ayrılamaz ve 
gözlerimi odanın içinden ve beyin tavırlarına dikkat et-
mekten ayırmaz oldum. Lakin ilk akşam odada ne gör-
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dümse en nihayet hep onu görüp beyin hal ve hareket-
lerinde hiçbir değişme ve başkalaşma görmedim desem 
yalan söylemem. Gördüğüm hal şu ki bey ezandan ev-
velce elinde bir demet gazeteyle hanesine gelip ezana ka-
dar validesinin ve pederinin yanında bulunduktan sonra 
tam ezanla beraber odasına girer ve küçük bir elma ka-
dar olan yuvarlak şişesini diğer lazım olanlarla beraber 
Meleksima daha gündüzden hazır edip masası üzerine 
koymuş olur. Bunun üzerine odanın bir köşesindeki ka-
nepe üzerine uzanıp Meleksima gerekli gördükçe tepsiyi 
getirir ve bey içtikten sonra yine yerine koyup ardından 
gelir beyin yanı başındaki koltuğa otururdu. Bu müddet 
zarfında bey yalnız gazetelerin okunmasıyla meşgul olup 
o güzel cariyenin yüzüne olsun bakmazdı. Şu hal saat 
bire1 kadar ancak devam edip ondan sonra beyin emriyle 
Meleksima kalkar, masa üzerine kar gibi sofra örtüsünü 
yayıp iki insan için küçük bir sofra hazırlar ve yalnız ye-
mek vaktine mahsus olmak üzere bir siyah cariye içeriye 
girip iki, olmadı üç türlü yemek getirir ve bey Melek-
sima’yla beraber sofraya oturarak yemeği yerlerdi. Ye-
mek de bu şekilde yendikten sonra bey sigarasını yakar 
ve Meleksima kahvesini getirir ve kahveyi getirmekle 
beraber piyanoya oturup beyin emrettiği havaları gayet 
acıklı olarak çalardı.

İşbu müzik faslı da saat ikide tamam olup ardından 
bey okumaya ve yazmaya düşüp, artık saat beşe, altıya, 
yediye kadar yazıyla uğraşır ve ondan sonra yatmak için 
içeride başka bir odaya girerdi.

Ben bir vakte kadar bu cariyenin odalık2 olduğunda 
asla şüphe etmedim ve hatta çokça izlediğimden midir

1. Alaturka saate göre güneşin batmasının üzerinden bir saat geçmişken.
(Y.N.)
2.Eskidenbirerkeğinnikâhsızolarakaldığıkadın,cariye.(Y.N.)
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