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Öğle tatilinin zili çalıyordu...
Münevver, parmaklarını çıtlatıp bileklerini yorgun 

yorgun ovarak gerindi. Patlayan çubuk cigara eksildik-
ten sonra makinenin tekrar işlemeye başladığını görünce, 
kaşlarını çatarak mırıldandı: “Bekir Efendi, seninki de iş 
mi ya? Zil çaldı... Durdur makineyi Allah aşkına...”

Duvardaki iş tabelasına makinenin tatil saatini kayde-
den Bekir Efendi, başını sol omzunun üzerinden kaldıra-
rak, “Ne o ablacığım” dedi. “Çok mu yoruldun?... Senin 
de gönlünü hoş ederiz, yalnız biraz sabret...”

“Niye sabredeyim, bak koca dairede bizden başka he-
men hemen kimse kalmadı...” 

Makine durmuştu. Bekir, Münevver’e yaklaştı, sağ eli-
nin tersini ağzına siper ederek fısıldadı: “Hani ya laf ma-
beynimizde1... Sabahtan beri havyar kestin2... Senin niye 
acele ettiğini ben bilmiyor muyum sanki?...” 

Münevver yarı şaka, yarı sitemle dirsek vurdu.
“Neymiş bildiğin bakayım?”
“Sonra söylerim, Murat Çavuş’u bulayım da beraber 

çıkalım!”
Münevver şüpheli şüpheli etrafına bakındı. “Murat 

Çavuş geldi mi? Ayol hiç sağına soluna bakmadın mı?”
Bekir sahte bir hayretle makine dairesini, yan korido-

ru gözleriyle araştırdı.

1 Söz aramızda.
2 Boşa vakit harcadın.
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“Sahi yokmuş!... Bu sabah gelmedi ha?”
“Benimle alay mı ediyorsun?”
“Kız doğru dur... Gören de aramızda bir şey var sanır.”
“Ne sanacaklar?”
Bekir merdivenden ağır ağır inen, biri sıkma mor ba-

şörtülü, siyah gömlekli; biri kesik sarı saçlı, hâkî1 gömlek-
li iki kadını gösterdi.

“Önümüzden inenlere bak, Gözlüklü Hikmet’le, Sarı 
Emine... Güya kendi hâllerinde gidiyorlarmış gibi dönüp 
bakmıyorlar ama kulakları bizdedir.”

“Onlar, seninle benim aramda bir şey olmadığını bi-
liyorlar.”

“İftira ne güne duruyor? Murat Çavuş’a ifade ver ar-
tık...”

Bekir’in ihtarı, Münevver’i korkutmamıştı, daha fazla 
sokuldu. “Kuzum Bekir Efendi, Murat niçin gelmedi?”

“Ne bileyim ben... Gece, içmiş içmiş, bir küp dibinde 
sızmıştır. Sabahleyin vaktinde gelmeyince tabii fabrikaya 
almamışlardır.”

İkinci kata inmişlerdi. Bekir somurtarak, “Bilse bilse 
Piç Hayri bilir. Ona sor...” dedi.

Bekir yürüyüp gitmişti. Münevver bir saniye düşündü; 
Piç Hayri’yi nerede bulacaktı? Bir yerde durur mahluk de-
ğildi ki... Elini yüzünü yıkamadan sokağa fırladığı muhak-
kaktı... Lokantaya geçen sofada Behire’ye rast geldi.

“Sana dargınım, niye bu sabah uğramadın?”
“Kardeş çok geç kaldım, gece dikişim vardı, birlere 

kadar oturdum... Fabrikaya dara dar yetiştim... Yüzümü 

1 Yeşili andıran toprak rengi.
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yıkarken bakındım, seni göremedim, lokantaya geldim, 
orada da yoksun. Merak ettim, yukarı kadar çıkacaktım... 
Acele ile sefertasını almayı da unutmuşum... Malum ya 
bugün de hafta sonu... Herife borcum var, bir şey istesem, 
belki terbiyesizlik eder...”

“Benim yemeğim var... Paylaşırız...”
Behire, Münevver’in elindeki küçük deri çantaya ba-

kıyordu. “İkimize yetişir mi?”
“Zaten benim iştahım yok ki... Bir lokma yiyeceğim 

şüpheli.”
“Öyleyse çantayı neden aldın?”
“Alışkanlık... Kendim de farkında değildim... Buraya 

gelişim de, seni bulmak için...”
“Hasta mısın? Sahi, durgunsun...”
“Anlatırım.”
Lokantaya girecekleri zaman Behire, Münevver’e dik-

katle baktı. “Üstün başın tütün tozu içinde... Ellerini yı-
kamayacak mısın?”

Münevver sinirli bir baş silkmesiyle, “Hayır” dedi.
Lokantaya girdiler. Burası kirli, çıplak duvarlı büyük 

bir odaydı. Döşeme tahtaları yağ lekeleriyle yer yer par-
lıyordu. İki yanlara üzerleri çinko kaplı uzun, müstatil1 
masalar, bu masaların kenarlarına da alçak tahta sıralar 
konmuştu. Pencere tarafındaki köşede, üstünde yuvarlak 
bir yoğurt tenekesi, içlerine fasulye piyazı, ciğer tavası 
konulmuş büyük kayık tabaklar, hazırlop yumurta, ek-
mek, peynir, limon, şıra şişesi duran, çaprastlama,2 yük-
sek bir tezgâh vardı.

1 Dikdörtgen.
2 Çaprazlama.
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Tezgâhın solundaki, umumi medhale1 çıkan kapının 
önünde, gözlerinin kenarları kırış kırış, soluk dudaklı, 
saçları boyalı, gülünce dipleri küf tutmuş gibi yeşil yeşil 
kırık dişleri görünen bir kadın duruyordu.

Fabrikanın sofalarından merdivenlerine, avlusundan 
odalarına kadar her tarafını kaplayan tütün tozu bulutları 
burada daha az kesif,2 daha az göze çarpıyordu... Fakat 
havada keskin bir tütün kokusu vardı.

Bu, çıplaklığı, sefaleti göz üşüten oda; sabahleyin şafak 
sökmeden kar, yağmur, rüzgâr, güneş, hiçbir mâni dinle-
meyip fakrın,3 açlığın emriyle ıslana üşüye, titreye sen-
deleye, sessiz, şikâyetsiz sürüne sürüne gelen ve bu muz-
tarip,4 yorgun vücutların istirahat hakkını vermeden yine 
aynı emirle işe başlayan, kıyılan tütünlerin ince, katil tozu 
ile yalnız ciğerleri değil, gözlerine, mesâmâtına5 kadar ze-
hirlenen işçi kadınlara iştah vermekten çok uzaktı...

İkinci pencerenin yanı boştu. Münevver oraya gitmek 
isteyen Behire’yi kolundan çekti, duvar tarafında ışık al-
mayan, loş köşeyi gösterdi.

“Burayı kimse beğenmez... Başımız dinç olur.” 
Behire’yi zorla karşısına oturttu.
“Biri gelir, bizi göz hapsine alır...”
Çantayı açarak, içinden çıkardığı eski bir gazeteyi ma-

sanın çinkosu üzerine yaydı.
“Teneke, soğuk soğuk ellerime, kollarıma dokunmu-

yor mu, içime ürpermeler geliyor...”

1 Genel girişe.
2 Daha az yoğun.
3 Yoksulluğun.
4 Istırap ve acı çeken.
5 Derideki gözeneklerine.
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Açık çantayı Behire’nin önüne sürdü.
“Sen bana bakma... Ye...”
Behire itiraz etti: “Vallahi olmaz, açlık safrana doku-

nur, iki lokma olsun al... Sen yemezsen, ben de yemem...”
“Bir şey canım istemiyor...”
Gözleri öbür sıralara dalmıştı; pencere yanındaki ilk 

masada başları mavi, sarı, pembe başörtülü; siyah, sa-
manî1 gömlekli dört kadın, gazete kâğıtlarını açmış, omuz 
omuza abanıp avurtlarına doldurdukları iri lokmaları ağır 
ağır çiğniyor ve dolu ağızla konuşuyorlardı... Bir masa ile-
risinde yine renk renk başörtülü bir grup, birbirine dirsek 
vurup kahkahalar atarak, önlerindeki kuru, yavan ekmek 
dilimlerini kemiriyor, göz işaretleriyle masanın ucunda 
oturan ihtiyar, süzük yüzlü bir kadına takılıyorlardı.

Behire ufak bir paketi açıyordu, Münevver, “Hâlet bu-
gün yok” dedi..

Behire, masalara göz gezdirdi.
“Paşa kızı değil mi ya, ağırdan almazsa olur mu?”
“Nerenin paşa kızı... Anası ahretlikmiş2...”
“Dünyada ondan soğuk kadın görmedim.”
“Adı da güzele çıkmış... Neresini beğeniyorlar!...”
“Biraz boy... Kaş, göz, o kadar...”
Behire paketten çıkardığı kuru köftelerden birini ısır-

dı, lezzetini almak ister gibi uzun uzun çiğnedi.
“Köfte çok güzel olmuş... Bir tane ye...”
“Israr etme!”
“Akşama kadar ayakta çalışacaksın, bayılırsın ali-

mallah...”

1 Saman sarısı.
2 Küçük yaşta bir eve alınarak sevabına bakılıp büyütülen besleme.
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Münevver hâlsiz hâlsiz gülümsedi. “Ömrümde ilk 
defa mı aç kalıyorum... İştahım varken günlerce aç kal-
dıktı, bir şey olmadım, ne bayıldım ne de öldüm... İnsan, 
taştan sağlam...”

Sağ dirseğini masaya dayamıştı, sesini yavaşlattı. “Bu-
gün Murat gelmedi!...”

“Neden?”
“Bilmiyorum ki... Ne mana vereceğimi şaşırdım. Dün, 

bana, ‘Yarın akşam tatilinde Karşı’ya1 geçelim, biraz geze-
riz. Sen de temiz esvabını2 giy demişti. Ben de inandım, 
aptal gibi yeni bluzumu giydim.”

Hâkî gömleğin önünü açarak geniş yeşil yakalı, siyah 
ponjeden3 bluzunu gösterdi.

“Murat para tutuyor muydu?”
“Dün haftalığını almıştı.”
“Belki de hastadır.”
“Bir şeyciği yoktur.”
“İhtimal, akşam tatilinde kapıda bekler.”
“Zannetmem... İşine gelmediği günler fabrikanın 

önünden geçmez. İşi olmayınca bir meyhaneye girer, ke-
penkler kapanmadan çıkmaz.”

“Bekir Efendi’ye sormadın mı?”
“Murat nereye gittiğini, ne yaptığını kimseye söyler 

mi? Bekir Efendi’ye sormadım değil, bana, ‘Bilmiyorum, 
Piç Hayri’ye sor’ dedi.”

Behire hiddetle yüzünü buruşturdu. “Bırak o serseri-
yi... Murat’ı bütün bütün baştan çıkaran o... Bu fabrikaya 

1 Haliç’in Cibali, Hasköy, Eyüp taraflarında oturan ya da çalışanlar-
ca Beyoğlu yakasına verilen ad.

2 Giysilerini.
3 Düz, ince ve sık dokunmuş Çin ipeğinden.
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gelinceye kadar kaç fabrikanın, kaç deponun ipini çek-
miş... Yakında buradan da pasaportu alır.1”

“Çocuk gibi söyleme... Murat’a, hayır dediğini yaptıra-
bilir misin? Kes kafasını, yine bildiğinden şaşmaz... Asıl 
Piç Hayri ondan şikâyetçi...”

Behire kopardığı ekmeği ağzına atmadan elini salladı.
“İşte böyle, kendi dilinle söyle... Ah Münevver, sen 

dünyada akıllanmayacaksın... O kadar da söyledim, vaz-
geç bu Murat’tan diye... Adam değil, canavar...”

Münevver gözlerini kapadı. “Nasıl vazgeçerim. Her 
şeyi biliyorsun, bir kere şeytana uydum! Sevsem de, sev-
mesem de ondan başka erkek bana haram artık...”

“Asıl hatan orada ya... Her seni seviyorum diyen erke-
ğin kucağına atılınır mı?”

“Oldu bir kere, ama ben pişman değilim!”
“Çok sırnaşık gönüllüsün!”
Münevver başını eğmişti. “Güç şey Behire... İnsan na-

sıl sevdiğini, neden, niçin sevdiğini bilmiyor... Haberin 
yokken günün birinde tutulduğunu anlıyorsun...”

“Şu Murat’ın nesini seviyorsun?”
“Bilmiyorum ki... O, yanımda olsun, dünya gözümden 

silinir...”
“Annen ne diyor?”
“Murat’ın beni nikâh edeceğini zannediyor...”
Lokanta yavaş yavaş doluyor, yemeğini bitirenler kalkı-

yor, yeni gelenler sıraları çekerek yerleşiyorlardı. Münev-
ver alçak sesle söylediklerini Behire’ye duyuramıyordu. 
Behire, Münevver’in yemek yememekteki ısrarını anla-
mış, üstüne varmamıştı. Münevver, dalgın düşünüyordu.

1 İşten kovulur.
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“Lokantacı anaforu1 kesti mi? Neden yemek yemiyor-
sun? Paran yoksa, borç vereyim... Birbirimize yarın ahi-
rette mi şefaat edeceğiz!”

“Emineciğim, söyletme beni, derdim büyüktür.”
“Yeşil giy, muradına erersin.2”
Münevver birden dalgınlıktan uyandı, Gözlüklü Hik-

met’le Sarı Emine’nin seslerini tanımıştı. Dönüp bakma-
dı, Behire’ye usulca, “Kaltakları3 işitiyor musun?” dedi. 
“Bana taş atıyorlar...”

“Uyma terbiyesizlere...”
Gözlüklü Hikmet’in sesi tekrar yükselmişti: “Bu lo-

kantaya erkek sokmamaları fena usul doğrusu...”
“Neden?”
“Eh, daha kalabalık olur, insanın iştihâsı4 açılır da...”
“Yok ona müsaade edemem, o zaman foyalar meydana 

çıkar.”
Sarı Emine manalı manalı sordu: “Paşa kızı nerede?”
“Hâlet Hanımefendi’yi mi soruyorsunuz? Küçük ha-

nım, bugün gezmeye teşrif ettiler.” 
“Sevsinler... Acaba kiminle?”
“İşte onu söyleyemem...”
“Darılırım ama...”
“Beni musibet tellalı5 diye sana kim söyledi? Olmaz. 

Yemek yerken kimsenin iştihâsını kaçırmak istemem...”

1 Bedavayı, beleşi.
2 Birinin akla uygun bulunmayan, olacağına inanılmayan heves ya 

da arzuları için dalga geçmek amacıyla kullanılır.
3 Namussuz, ahlaksız, iffetsiz.
4 İştahı.
5 Kötü haber yayıcısı.



31

Emine çıngıraklı bir kahkaha kopardı. “A, görmüyor 
musun? Ağzım mühürlü. Bir lokmacık yediğim yok...”

Münevver gayriihtiyari1 dönüp bakmıştı. Hikmet de 
bir kahkaha salıverdi.

“Gördün mü nasıl betim benzim uçtu?”
Münevver başını çevirdiği zaman Behire ile göz göze 

geldiler.
Behire ağzındaki lokmayı yutamadı, gözleri endişe ile 

açıldı, boğuk bir sesle, “Ne oldun? Kesseler bir damla ka-
nın çıkmayacak...”

Münevver’in dudakları titriyordu. “İşitmiyor musun?”
“Onlar mahsus söylüyorlar... Yalan... Seni kızdırmak 

için... Kıskançlıklarından, hasetlerinden...”
Sarı Emine ağlama taklidi yapıyordu: “Kalpsiz, yara-

ma tuz ekiyorsun... Benim içim yanıyor...”
Hikmet cevap veriyordu: “Hürriyet Tepesi’ndeki Gül-

bahar Gazinosu’nda buzlu birayı çekersen içinin ateşi sö-
nüverir.”

Münevver, Behire’ye göz kırptı. “Gülbahar Gazino-
su’nu da biliyorlar. Muhakkak bir bildikleri var...”

Sarı Emine tarizlerine2 devam ediyordu: “Hâlet, kibar 
kızdır. Ne olsa paşa kızı... Sinsi değildir, içi dışı birdir. 
Başkaları saklar, o söyleyiverdi.”

“Hem de hovardadır. Neme lazım, Allah için söyleme-
li, gönlü ganidir, para yer, eşe dosta da yedirir...”

Bu, Münevver için en son, en katilane3 darbeydi. Tit-
rek elleriyle masaya tutunarak kalktı.

1 Elinde olmadan.
2 Söz dokundurmalarına, iğnelemeye.
3 Katillere yaraşır, katilcesine.
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Behire, “Niye kalktın?” diye sordu.
“Gidiyorum...”
“Otur, ehemmiyet verme... Gidersen onların ekmeğine 

yağ sürmüş olursun... İstedikleri bu, zaten... Kızdırdık, 
diye sevinirler. Aldırmazsan kudur kudur kudururlar...”

“Ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler. 
Tahammül edemeyeceğim!”

Münevver’in ıstırabı, Behire’nin de iştihasını tıkamış, 
neşesini kaçırmıştı. “Dur” dedi. “Beraber çıkalım.”

“Sen yemeğini ye... Ben bir açık pencere önünde hava 
alacağım.”

Behire ekmek parçalarını, kalan bir iki köfteyi süratle 
kâğıtlara sarıp çantaya koydu.

“Artık bin mana verirler... Gidelim...”
Göz ucuyla bakarak Behire’yle Münevver’in hiçbir 

hareketini kaçırmayan Gözlüklü Hikmet’le Sarı Emine, 
onlar kapıdan çıkarlarken kıs kıs gülüyorlardı. Emine, 
pesten bir şarkı tutturdu.

“Çaresiz dertlere düştüm, aman doktor bir çare...”
Lokantadan sürekli bir kahkaha sağanağı kopmuştu. 

Münevver adımlarını şaşırdı, sendeledi, Behire onun ko-
luna girdi, hiç konuşmadan ikinci kat merdivenine doğru 
yürüdüler.

❂  ❂  ❂

Akşam, medresenin taş avlusundaki kuyudan su çeken 
annesi Huriye Hanım, Münevver’i görünce hayretinden 
kovayı yere bıraktı. “A, senin de bir sözüne inanılmaya-
cak artık... Hani yatsıdan sonra gelecektin?”
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“Çok yorgunum... Hiç yürüyecek hâlim yok.”
Huriye Hanım, Münevver’in bir hasta hâlsizliğiyle ke-

sik, tutuk cevap verişine meraklanmıştı.
“Bugün iş fazla mıydı?”
Münevver sesini çıkarmadı. Annesi kovayı almıştı. 

Basamakları yer yer oyuk, aşınmış, geniş taş merdiven-
den çıkıp kurt yeniklerinden delik deşik, çürük kara tah-
ta döşeli, bir yanı açık taş kemerli dar sofa üzerindeki, 
döşeme tahtalarından daha temiz, daha az kara olmayan 
küçük, sakat oda kapılarından nihayetten evvelki kapının 
önünde durdular. Münevver kara demir mandala parma-
ğıyla basarak kapıyı açtı.

“Tevfik nerede?”
Kovayı kapının yanına koyan Huriye Hanım, yumruk-

larını kalçalarına dayayarak nefes aldı.
“Kitap kırmacısı1 İshak Efendi haber göndermiş, oraya 

gitti.”
Münevver mantosunu duvardaki iri çiviye asıyordu.
“Tevfik’i yemeğe bekleyecek miyiz?”
“Hayır, belki geç kalır diye yemeğini çıkın yapıp eline 

verdim.”
Huriye Hanım, sac mangalı sofaya çıkarmıştı, kapının 

yanında duran tenekedeki toz karışık kırık kömürleri dö-
kerek küçük çıra parçalarıyla yakmaya uğraşırken, Mü-
nevver, hâlsiz bir sükûnetle ağır ağır soyunuyordu.

Batının son ışıkları da sönüp ortalık kararmıştı. Ka-
lın demir parmaklıklı pencereden, komşu evlerin, sokak 
fenerlerinin donuk parıltıları birer birer, titreşe titreşe 

1 Kâğıt tabakalarına basılmış kitap formalarını tek tek elle katlayan 
kişi.
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beliriyorlardı. Aynı ahenk1 ve aynı fasıla2 ile sokak sokak 
dolaşan satıcıların sesleri birbirine karışıyor, çiğ, cırlak3 
bir düdük sesi, vakit vakit bütün seslerin üzerinden, dal-
galı dalgalı koşuyordu.

Huriye Hanım, mangalı yakıp da tekrar odaya girdiği 
zaman sordu: “Ayol, niye lambayı yakmadın?”

Münevver yarı uzandığı, pencerenin yanındaki sedir-
den sıçradı. “Ay korktum... Ne fena dalmışım...”

Huriye Hanım, kulplu, mavi karınlı el lambasını ya-
kıyordu. “Bugün fazla yorguna benziyorsun. İstersen sa-
hanları mangala koyayım... Yemeğini ye, hemen yat...”

“Bugün iştahım yok... Öğleyin de bir şey yemedim.”
Masanın altındaki gaz sandığının üstünde duran, dış 

kalayları dökük sahanlardan birini alan Huriye Hanım, 
durarak merakla kızına baktı. “Bugün bir şey yemedin 
mi? Demek çantayı açmadın, götürdüğün gibi getirdin!”

“Hayır... Behire, acele ile yemeğini getirmeyi unut-
muş, ona verdim.”

Huriye Hanım’ın canı sıkılarak kaşları kalkmıştı.
“Tamam, ihsan dağıtacak zamandayız doğrusu...”
Münevver’in daha fazla canı sıkılmıştı.
“Anne, iki lokma şey için...”
Annesi, dişleri arasından hiddetle homurdandı: “Ne 

beğenmiyorsun? Bugün iki lokmayı bulamayanlar çok... 
Ayda otuz kırk kâğıdı hak etmek için Tanrı’nın günü sa-
bahtan akşamlara kadar didinip helak oluyorsun.”

Münevver, yalvarır gibi annesine baktı.

1 Uyum.
2 Ara, aralık.
3 Gürültü hissi veren, rahatsız edici.
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“Allah aşkına sus... Benim derdim bana yetiyor...”
Kızının bir inlemeye benzeyen kırık sesi, nemli göz-

leri, Huriye Hanım’ı hemen yumuşatmıştı. Münevver’in 
yanına oturdu, elleriyle onun dizine okşar gibi vurarak 
sordu: Yine niye canın sıkıldı?”

Münevver başını duvara dayamış, nazarları bir boşlu-
ğa dalmış, susuyordu. Huriye Hanım tekrar etti: “Söyle-
sene... Arkadaşların, canını sıkacak bir şaka mı yaptılar, 
yine?”

Medresenin yanındaki camide yatsı ezanı okunuyor-
du. Huriye Hanım, tam derin bir iman ve itikadın ruha 
işlediği, sevk-i tabii1 hâlini alan itiyatla2 bütün kalbiyle, 
“Celle celalühu3...” diyerek ayağa kalktı, başörtüsünü dü-
zeltti, parça parça kumaşlar, bezlerden eklenip yapılmış 
seccadeyi yere serdi.

Annesi namaz kılarken, Münevver, korkak bir hürmet-
le toplanmış, mazlum bir tavır almıştı.

Kapı vuruluyordu.
“Huriye Hanım... Huriye Hanım...”
Münevver kalktı, ayaklarının ucuna basarak seccade-

nin arka tarafından süratle geçip kapıyı açtı.
“Ne var Ayşe Hanımcığım?”
Yüzü hasta sarılığında, gözleri çukur çukur, zayıf bir 

kadın, kapının eşiğinde helecanla duruyordu.
“Annen nerede kızım?”
“Namaza durdu. Bir şey mi söyleyecektin?”

1 İçgüdü.
2 Alışkanlıkla.
3 “Allah” adı anılırken söylenen “Onun şanı ne yücedir” anlamında 

kalıplaşmış saygı sözü.
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Ayşe Hanım, iskelet parmaklı, titrek elleriyle soluk 
neftî alpaka yeldirmesinin1 önlerini kavuşturuyordu.

“Sorma kızım, Halil’im yine sancılandı.”
“Vah vah... Nesi var? Dişi mi sürüyor?”
Ayşe Hanım başını iki yana sallıyor, muttasıl2 kuruyan 

dudaklarını, sarı pas tutmuş diliyle ıslatıyordu.
“İlk iptida biz de öyle sandık... Yavrucak dün gece de 

gözünü kırpmadıydı. Kızım Safiye, Müezzin Âtıf Efen-
di’den mürver3 istemişti, onun Mısır Çarşısı’nda tanıdıkla-
rı vardır. Allah razı olsun, adamcağız bulmuş buldurmuş, 
bize yolladı. Bir âlâ kaynattım, ılık ılık ağzını çalkaladık... 
Eh ne olsa, tesir eder sanıyorduk... Bu akşam, ezan Alla-
hüekber, çocukta bir feryat, bir figan... Ama ne ağlama, ne 
çığlık... Canlar dayanacak gibi değil... İnan olsun ciğergâh 
oldum4... Sıbyan, kızım derdin nerende diye sor, ne bilir 
ki söylesin... Anası dikkat etti, bana, ‘Anne, çocuk irkile 
irkile ağlıyor... Karnından sancılandı galiba’ dedi. O za-
man benim de gözlerim açıldı. Yavrucak karnına parmak 
dokundurmuyor, elini sürecek ol, feryadı göklere çıkıyor... 
İhtiyarlık kızım, bildiklerimi de unuttum...”

Namazını bitirip kapının önüne gelen Huriye Hanım, 
“Karnı sancılandıysa tuğla ısıt, bir yünlüye sar da koy” 
dedi.

Ayşe Hanım eliyle kapının pervazına vurdu.
“Onu da akıl ettim ama müezzinin karısı Cemile Ha-

nım bana, ‘Çocuk sancılanınca bir soğan al, ince bir dilim 

1 Siyaha yakın koyu yeşil alpaka devesinin yününden yapılmış, 
kolları ve bedeni bol, rahat bir kadın üstlüğü.

2 Durmadan.
3 Çiçekleri hekimlikte kullanılan bir bitki.
4 “İçim yandı” anlamında.
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kes, külde ısıt, çocuğun göbeğine koy. Lahzada1 sancıyı 
keser’ demişti.”

Münevver nazarlarıyla annesinden soruyordu, Huriye 
Hanım, “Evet” dedi. “Hiç düşünme, yap.”

Fakat Ayşe Hanım tereddütle duruyordu, yutkundu, 
diliyle dudaklarını yaladı.

“Vallahi Huriyeciğim, yapacağım ama... Bizim soğanı-
mız bitmiş... Sana gelişim de ondan... Bana bir soğancık 
ödünç verir misin? Alınca en iyilerinden seçer, veririm...”

Münevver annesinin cevabını beklemeden dönmüş, 
odaya girerek kerevetin altından çektiği sepetten iri bir 
soğan almıştı, süratle Ayşe Hanım’a uzattı.

“Al Ayşe Hanımcığım.”
İhtiyar kadın çok kıymetli, nefis, ender bir şey bulmuş 

gibi soğanı hırsla, hararetle kaptı.
“Allah gönlüne göre versin, kızım!”
Soluk dudakları arasından anlaşılmaz dualar mırıl-

dandı, soğanı tuttuğu elini sıkı sıkı göğsüne bastırarak, 
terliklerini sürüye sürüye uzaklaştı.

Huriye Hanım içeri çekilmişti, Münevver, kapıyı ya-
vaşça kapadı. “Zavallı Ayşe Hanım... Damadı öldüğün-
den beri büsbütün düştüler.”

Annesi hiç sesini çıkarmıyordu, sacayağını alıp man-
gala koydu, yuvarlak sahanlardan birini de üstüne oturt-
tu. “Bugün sen niye erken geldin?”

“Fena mı ettim?”
“Hani Ayşe Hanım, sinirlerine dokunuyordu?... Bu-

gün merhamet damarların kabarmış...”

1 Anında, hemen.
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Dudaklarını kâh yayıp kâh büzerek kızının taklidini 
yapıyordu: “Al, Ayşe Hanımcığım... Zavallı Ayşe Ha-
nım!...”

Tabii sesiyle, “Ayşe Hanım, canını istese vereceksin” 
dedi.

Münevver, “Anlamıyorum” demek ister gibi gözlerini 
kırpıyordu. “Acayip, neden?”

“Çünkü, evvelce Ayşe Hanım’ın kızı Safiye’yi Mu-
rat’tan kıskanıyordun. Safiye’nin, müezzinin oğluyla 
işaretleştiğini gördün, karıya olan hiddetin geçti... Eski 
nobranlıklarını1 unutturup ne olur, ne olmaz, dost geçin-
mek istiyorsun... Ayşe Hanım, bir hafta evvelisi gelip de 
bir tek zeytin tanesi isteseydi, kapıyı suratına kapar, bir 
temiz de paylardın... Artık ne arsızlıkları kalırdı, ne de 
dilencilikleri...”

Masanın üzerini düzelten Münevver’in koluna dokun-
du. “Bugün Murat Çavuş’u gördün mü?”

Münevver işitilmeyen bir sesle, “Hayır” dedi. “Gör-
medim.”

Huriye Hanım, diş gıcırdatır gibi hınçla güldü.
“Ben onu, seni görür görmez anlamıştım.”
Annesinin gizli gizli kaynayan, imalı gayzı,2 hiddeti, 

Münevver’i isyan ettirmişti.
“Madem ki anlamışsın, ne diye sordun?”
Ana kız, nefesleri titreyerek bakışıyorlardı. Annede, 

çalınan hakkını müdafaa eden bir hâl; kızda vaziyeti key-
fince idare edebilecek bir hakimiyet vardı. Fakat anne, 
mağlûp, razı görünmek istemiyordu.

1 Kırıcılıklarını, sertliklerini.
2 Öfkesi.
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“Sen iyice gemi azıya aldın1 Münevver... Artık ne söz 
kâr ediyor, ne nasihat... Bugün Murat Çavuş’u görmedin, 
öyle mi? Fabrikaya gelmedi mi?”

Münevver hiç temkinini2 bozmuyordu. “Gelmedi...”
“Neredeymiş?”
“Bilmiyorum!”
“Elbet bilmezsin... Seni insan hesabına katmıyor ki... 

Geçen hafta da yalan atmıştı. Bu, kaçıncı baştan savma... 
Ara sıra ‘Şuraya gidelim, buraya gidelim’ diye, seni avu-
tuyor... Kim bilir, şimdi kimleri bulmuştur? Anne sözü 
dinlememek, marifet oldu. Öyle ya, biz bunağız, cahi-
liz!... Ananı hep böyle doğuştan ak saçlı, buruşuk yüz-
lü mü sanıyorsun?... Gençlik nedir, sevgi nedir, biz de o 
yollardan geçtik... Kızım, sen şu saçlarıma bak; her telini 
bir başka dert ağarttı... Baban rahmetliden Allah hoşnut 
olsun, nur içinde yatsın, bana hiç sıkıntı çektirmediydi... 
Çok küçüktün ama, belki hatırlarsın, sütünü veren dadın 
ayrı, elinden tutup gezmelere götüren bacın ayrıydı. Sağ-
lığında rahmetlinin kadrini, kıymetini bilememiştim. O, 
gözlerini kapayınca dünyanın kaç bucak olduğunu öğren-
dim... Üvey baban olacak nemruda sevip de varmıştım. 
Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayan, karşısında çifte 
çifte halayıklara el pençe divan durdurtan Huriye Hanım- 
efendi, tahtalar mı silmedi, taşlıklar mı yıkamadı, dayak 
mı yemedi, aç mı, susuz mu kalmadı?... Hepsini hoş gör-
düm, her cefaya katlandım da ne oldu? Yaranabildim mi?... 

1 İnsanın her türlü kuralı gözden uzak tutarak kendi bildiği gibi 
davranması. (Atların, ağızlarındaki gemi azı dişleri arasına alarak 
kontrolden çıkmasından).

2 İhtiyatını, soğukkanlılığını.
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Bizi kuru tahtalara oturttu, oğlunu da bıraktı da iz, nişan 
vermeden sır oldu...”

Münevver çantasını açmış, hâkî iş gömleğini çıkarıp 
tozlarını silkiyor, yiyecek sardığı kâğıtları buruşturup 
süprüntü tenekesine atıyordu. Huriye Hanım, onun sükû-
netine1 için için kızıyordu.

“Sözlerime hiç kulak vermiyorsun... Biz ne biliriz ki... 
Siz gençler, maşallah her şeyleri biliyorsunuz... Bildiğin 
bu muydu?... Doğru, önceleri ben bile kandım... ‘İki aya 
kadar yevmiyem artacak, o zaman nikâhı kıyarız’ diyor-
du... Tam üç ay geçti! Erkek kısmı, hevesini aldığı kadına 
tekrar döner mi? Ne vardı öyle kendini kaptıracak? Hangi 
erkeği isterdin de varamazdın?... Komşular da nikâh ola-
cak, diye bekliyorlar. Daha çok beklerler...”

Annesinin hücumu, Münevver’i şaşırtmıştı.
“Neden böyle söylüyorsun? Murat beni alacak!...”
Huriye Hanım, eğilerek haykırdı: “Ne zaman?”
“Yakında...”
“Evet, yakında!... Murat Çavuş sözünde durmaz olur 

mu hiç? Bir ispatı da işte bugün...”
“Daha ortada bir şeyler yok. Niye telaş ediyorsun?”
“Ay, sen telaş etmiyor musun?”
Münevver başını şiddetle geriye itti. “Hayır.”
Huriye Hanım, dudakları hiddetten kısılmış, yan yan 

baktı. “Sana olanlar olmuş... Senin yerinde başkası olsay-
dı, kahrından ölürdü... Murat Çavuş seni almazsa, hâlin 
ne olur? Bir kere onu düşünüyor musun? Seni artık kim-
ler alır?”

1 Sessizliğine.
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Münevver elini sallayarak sedire oturmuştu.
“Kimse almasın... Zaten isteyen kim ki...”
Huriye Hanım’ın şaşkınlıktan dili tutulmuştu, keke-

leye kekeleye, “Ne!” diyebildi. “Varsa o, yoksa o, öyle 
mi?... Buna sen razı olsan, ben razı olamam. Seni bu yaşa 
getirdim, elbette mürüvvetini görmek isterim... Murat Ça-
vuş’la karşılaşacağız, ona söyleyeceğimi biliyorum. Âle-
min gül gibi kızlarının kanına girmeyi öğrenir.”

Münevver gayriihtiyari gülmüştü.
“Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin?”
Huriye Hanım elinin ayasıyla masaya vuruyordu.
“ ‘Evet, alırım’ derse ne âlâ... Mırın kırın etti de, ters 

bir şey söyledi mi, mahkemelere düşeriz, görür gününü...”
Münevver ağır ağır doğruldu. “Mahkemelere mi dü-

şersiniz? Ne hakla? Ben, ondan davacı değilim.”
Kızının son cevabı, Huriye Hanım’ı çıldırtmıştı. “Ben 

davacıyım... Hangi hakime gitsem bana hak verir...”
“Fakat bana da soracaklar... Bakalım ben ne diyeceğim?”
Huriye Hanım şüphe ve tereddütle kıvranıyordu.
“Ne diyebilirsin ki... Hakikat ortada...”
“Hayır, inkâr edeceğim.”
“Bana, annene karşı mı geliyorsun? Demek beni mah-

keme kapılarında rezil, rüsvay edeceksin ha?... Ah, seni 
doğuracağıma taş doğursaymışım... Analık hakkım haram 
olsun...”

Annesinin şikâyeti, ıstırabı, enîni,1 Münevver’in za-
ten sabahtan beri gerile gerile yorulmuş, harap sinirlerini 
cımbızlıyordu. “Ben bu kadar fena bir kız mıyım anne?”

1 İnlemesi.
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Huriye Hanım, alçak tahta kerevet üzerine yayılmış 
çarşafsız şiltenin kenarına ilişmişti.

“Ne zamandır içimden taşıyor taşıyor, fakat yine yutu-
yor, söylemiyordum... Son üç ay içinde aldığın haftalık-
ların hepsini eve getirdin mi?... Bu hafta şunun için kes-
tiler, öbür hafta bunun için kestiler, dedin. Bölük pörçük 
para getirdin.. O paraların nereye gittiğini, kime sarfolun-
duğunu bilmiyor muyum sanki?... Sekiz yaşındaki kar-
deşini, İshak Efendi alıp kırmacılığa götürmeseydi, çok 
gün aç yatacaktık... Bunu sana açıkça söyleyemiyordum, 
çünkü ben de, kardeşin de senin eline bakıyoruz... Bizi 
sen besliyorsun... Demin öyle bir gülüş güldün, yüzüme 
öyle bir haykırış haykırdın ki, başka bir ana olsa saçların-
dan tutar, döve döve öldürür, kolundan yakalayınca soka-
ğa atardı... Dostunu, oynaşını buraya kadar getirdin, göz 
yumdum, bilmezlikten geldim... Çünkü ses çıkaramam... 
Çünkü sana muhtaç yalnız ben değilim, benimle birlikte 
aç kalacak küçük bir masum da var... İki lokma ekmek 
pahasına, ananı, kardeşini çirkefe atıyorsun...”

Münevver bütün kuvvetini, bütün metanetini1 bir 
anda kaybetmişti. Annesine bakmaya cesaret edemiyor, 
nazarlarını yerdeki yağlı, kirli tahtalardan ayıramıyor-
du. Huriye başını iki elleri arasına almış, hıçkırıyordu. 
Münevver, kalbi zıt hislerle sıkışık, bir humma nöbeti ile 
şakakları atarak, titrek adımlarla annesine yaklaştı. Kolla-
rını onun zayıf, kemikleri çıkık omuzlarına doladı. Ana 
kız müşterek bir felaketin acısıyla yürekleri yana yakıla, 
ağladılar, ağladılar..

1 Dayanma gücünü.
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Huriye Hanım, Münevver’in omzuna yasladığı başı-
nı kaldırarak munis1 bir sesle sordu: “Münevver, neden 
dava etmek istemiyorsun? Korkuyor musun?”

Münevver hıçkıra hıçkıra cevap verdi: “Korkuyorum... 
O, bana ne yapsa, ben yine dava edemem.”

“Peki neden?”
“O, beni sevmese bile, ben ona düşman değilim... Düş-

man olamam ki...”

2

Madam Sofya sokak kapısının yanındaki küçük odada 
köşe minderine oturmuş, uykusuzluğun verdiği gevşek-
likle, zaman zaman elindeki tığları düşürerek çorap örü-
yordu. Duvardaki saat on ikiyi çalarken, merdiven başın-
dan anası Madam Harikliya’nın, erkek hançerisinden güç 
çıkan karık,2 çatal sesi aksetti.

“Sofya, daha yatmayacaksın? Nerede ise sabah ola-
cak!”

Sofya gözlerini zorla açarak, uzun esnemeler arasında, 
“Murat Efendi’yi bekliyorum” dedi.

“Anahtarı almamış mı?”
Sofya uyuşan dizlerini ovup karıncalanan topukları 

üzerinde sendeleye sendeleye basarak, odadan taşlığa 
çıktı. “Bu sabah, odasını düzeltirken anahtarı konso-
lun üstünde gördüm... Beklemeyecek olursam, çala çala 

1 Yumuşak.
2 Kısık (ses için).


