


Boğaz’da yitip giden her hatıraya...



SALİHA HANIM VE HALİT PAŞA

Yeniköy, bilhassa 18. ve 19. yüzyılda, ünlü tüccar ve bankacı 
levantenler, zengin gayrimüslimler, bir de devlet vükelalariyle 
tıka basa dolmuştu. 

Boğaziçi medeniyeti, müstesna yalı sahipleri bir yana; batılı 
yaşantıya sonradan dahil olmak isteyenleri, rütbeli müslümanla-
rı, görmemiş zenginleri şehrin yakasına yapışan yoksulluk sanki 
oralardan gözükmeyecekmişçesine, kendine dev bir mıknatıs 
gibi çekiyordu. İçerden soğuk, mesafeli, kendine dönük ve ku-
ralcı, dışardan pahalı ketum bir fahişe gibi etkileyici, hatta baş 
döndürücüydü. 

Boğaz ve yalıların havasını koklamak isteyenler ancak tıklım 
tıkış Boğaz vapurlarına, kiralık sandallara istif olur, âlemin rayi-
hasını bu hâliyle yakaladığına inanır, akşam olup yorgun bitkin 
eve döndüklerinde efsunlandıklarını söylerlerdi. Bilmezlerdi ki 
Boğaziçi, bahşişini bile kendi tebaasına dağıtan bir cemiyetti. Sa-
dece o mu? Rumelihisarı, Aşiyan, Göksu Deresi mezarlıklarında 
yatmak bile mühim ve müstesnaydı. 

Velhasıl Boğaziçi, her karışı varsıllık kokan bir makam, mü-
dahili güç bir kıvamdı. İşte Halit Paşa’nın da içinde, bir yalı 
“kapatma” dürtüsü peyda olmuştu. Bunun için haber salmadığı 
kimse kalmamış, ailesinin toprak zengini sıfatına bir sınıf kazan-
dırma gayreti, simsariye kokusu alan tanıdık tanımadık herkesi 
harekete geçirmişti. Sandalcılara haber saldı. Miras kavgasına 
düşen yalı sahiplerinin izini sürdürdü. Derken bir gün Büyükde-
re’deki konağına bahçıvandan haber geldi. Yeniköy’de İtalyan 
bir karı kocanın oturduğu yalı el altından satışa çıkmıştı. Halit 
Paşa, faytoncuyu çağırdığı gibi yola düştü. İlk gün tanışma faslıy-
dı. İkinci akşam gittiğinde pazarlık etti. Üçüncü gün yalıdan çık-
tığında artık yalının yeni sahibiydi. İtalyan Levanteni karı koca 
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küçük oğullarını büyüğün peşinden İsviçre’de okumaya yolladık-
tan sonra Venedik’e taşınmak için kolları sıvamıştı. İstanbul’dan 
gitmek istemiyorlardı vakıa Trablusgarp Savaşı’ndan sonra Os-
manlı Devleti’ndeki İtalyanların huzuru kaçmıştı bir kere. Geri-
sinin geleceğinden endişeliydiler. Bu hususta Halit Paşa da onla-
rın endişelerini körükledi. İşittikleri hiçbir şey öylesine değildi. 
Bunu onları üzmek için değil, hakikatte hemfikir olduğu için 
söylemişti. Pazarlığı sıkı tuttu. Karı kocanın bir an önce yalıyı 
nakde dönüştürüp tabanları yağlamak istediğini anlamıştı. O ak-
şam karısına müjdeyi verdi.

“Saliha! Saliha!” Evin kapısından nefes nefese girdi.
“Ay ne var? Yüreğimi oynatma öyle Halit Bey!”
“Allah Allaaah, ne korkuyorsun? Ben geldim yahu.”
“Öyle bağıra bağıra girince çocuğu da ağlattın. Kehribar! Ço-

cuk ağlıyor, bakıyor musun?”
“Bakacak tabii, lalası değil mi? Dinle hele.”
“N’oldu hayırdır?”
“Artık sen de Boğaziçi eşrafındansın Saliha.”
“Ben mi?”
“Evet, sen ya.”
“Aldın mı yoksa?”
“Aldım ya, aldım. Bugünden tezi yok hazırlıklara başla Saliha 

Hanım, taşınıyoruz. Ne o, sevinmedin mi?”
“Nasıl aldın? Para yetmiyor diyordun.”
“Canım sana ne işin orasından. Sevinmedin mi?”
“Sevindim sevinmez miyim?”
“Ee, suratın turşu satıyor.”
“Ondan değil, estağfurullah. Bunca eşyayı nasıl derleyip top-

layacağız şuncacık çocukla diye içimi bir sıkıntı bastı.”
“Toplarsın toplarsın. Kehribar yok mu?”
“Kehribar Enver’e bakıyor. Adam bulmak gerek.”
“Şuradan iki küfeci bulurum.”
“Küfeci olur mu? Küfesinde mi götürecek evi? Taşıyıcı gerek. 

Kamyon lazım.”
“Sana ‘yalı sahibesi oldun’ diyorum, sen güzel bir söz edece-
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ğine ne diyorsun. Ağzından bugüne dek tek güzel söz işitmedim 
ha…”

“Hişt, yavaş konuş, Kehribar işitecek.” 
Saliha Hanım mutfağa gitti. Halit Bey peşinden geldi. 
“İşitirse işitsin. Şunca senelik karımsın bana bir, ‘Paşam’ de-

medin.” Şekerliği arayan karısına baktı. “Bak, Mevhibe, İsmet’e, 
‘Ruhum, sevgili Paşacığım’ diyormuş. İsmet benim yarı belime 
geliyor be. Üflesen uçacak. Ona Paşam, bana köşem.”

“Nereden biliyorsun öyle dediğini? Hah buradaymış. Kahve 
yapıyorum.”

“Abdülhalit’in emir erinden.”
“O nereden biliyor?”
“Komutanının verdiği mektubu okumuş.”
“Komutanı ona mektubu ‘oku’ diye mi vermiş?”
“ ‘Oku’ diye vermemiş, ‘götür’ diye vermiş, o da okumuş. Elin 

adamına mektup verirsen okunacağını bilmelisin.”
“Hah, işte, okunacağını bildiği için öyle yazmıştır.”
“Ne diye?”
“Sen bana anlat diye. Hem çok ayıp. Çok ayıp, başkasının 

şeyi okunur mu?”
“İyi, ayıp o vakit.”
Kahveyi ocaktan alıp iki fincana pay etti.
“Ne diyor başka?”
“ ‘Sebeb-i saadetim’ diyor, ‘Bais-i iftiharım kocacığım’ diyor. 

Sen bana ilaç için şu ahir ömrümde bir gıdım laf etmedin Saliha. 
Neni eksik ettim? Bak bugüne bugün yalı sahibisin artık.”

“Peki, sen bana dedin mi?”
“Ne dedim mi?”
“ ‘İki gözüm Saliha’m’ dedin mi?”
“Hoppalaa, bir yaşıma daha girdim. Erkek kadına böyle şey 

der mi be? Nerede görülmüş? Ağzıma yakışmaz bir kere.”
“Ama Bay Franco söylüyor.” Gümüş lokumluğu çıkardı. 
“Bay Franco söyler. Adam hem Frenk, hem simsar. O, ağzı laf 

yapmak için doğmuş. Frenk tarafı bayılır böyle boş konuşmaya!” 
Saliha Hanım sesini çıkartmadı. Karı koca salona dönüp kahve-
lerini höpürdetti. 
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1913 senesinin ilkbaharında Halit Paşa ve ailesi yalılarına 
yerleştiler. O vakitler yalı renklerinin anlamları vardı. Müslü-
manların yalılarını kızıl veya kırmızıya, gayrimüslimlerinse sa-
rı, bej ya da kahverengiye boyaması makbuldü. Halit Paşa bu 
hususun farkına yalıyı aldıktan sonra varmıştı. Kendisi bir devlet 
memuru olarak elbet evini kırmızıya boyamalıydı ama ya mali-
yeti? Paracıklarının daha ilk günden kuş olup uçacağını düşün-
dükçe sıtma tutmuşçasına üzerine bir üşüme geliyor, zangır zan-
gır titriyordu. Teferruatlı hesaplardan sonra pek münasip bir ne-
ticeye vardı! Yalı beyazdı ya, işte bu sebepten ona milliyetçiliği-
nin sembolü bir isim koyacaktı. Çok düşünmeden Bâb-ı Âli’de-
ki tabelacının yolunu tuttu. Tabelacı işini bitirip teslim ettiğin-
de, iki kalın camın arasına yazılan yazı caddenin karşısından 
okunuyordu. 

Allaturca.
Halit Bey, sarayla sürdürdüğü özel ilişkiler sayesinde II. Ab-

dülhamid’den sivil paşalık unvanı edinmiş ve kısa sürede zen-
ginleşmişti. Beyoğlu’nda dört katlı, on iki odalı bir han, Büyük-
dere’de bir konak ve şimdi de bir yalı! 

Yuvası bundan sonra Allaturca’ydı.



ALLATURCA

Allaturca, ahşabı beyaza boyalı, üç katlı, derli toplu bir yalıydı. 
Çatıda, kırmızı kiremitlerinin iki yanına oturan horoz parato-
nerleri, geniş bir bahçesi, Boğaz suyunun içeri girmesine imkân 
veren, içinde lacivert üstüne portakal rengi hat çekilmiş sandal 
bağlı bir kayıkhanesi ve bir de küçük iskelesi vardı. Bunların her 
biri, herhangi bir vakitte ve herhangi bir kimse tarafından yapıl-
mış olabilirdi. Zaten Halit Paşa da buranın vakitsizliğini ve sı-
nıfsızlığını sevmişti. Onun arzusu kallavi bir yalı değildi. Nohut 
oda bakla sofaya razıydı. Varsın kendi yalısı, Amcazade Hüseyin 
Paşa’nınki gibi suya çakılı kazıkların üstünde yükselen, şaşaalı 
bir divanhaneye sahip olmasındı. Veya sofasında, Şerifler yalı-
sındaki gibi çifte havuz bulunmasındı. Kadastroda “Yalı” tescili 
düşülmüş olsun tamamdı.

İstediği yalıya methiyeler döşeyen Pierre Loti, Halit Paşa’nın 
Allaturca’sı için bir iki cümle kaleme almasa da olurdu. O uğursu-
za da ayrı sinir oluyordu. Osmanlının sevgili Fransızı taa nereden 
gelmiş afili ecnebi ismi, r’leri yuta yuta konuşması ve sermuhar-
rir havasıyla kadınların başını döndürmüştü. Halit Paşa, diller-
den düşmeyen fevkalbeşer Mösyö’yü Alman Büyükelçiliği’nde 
verilen bir davette uzaktan görmüş, şeşi beş olmuştu. Kadınların, 
“Pierre, Pierre” diye dillerinden düşürmedikleri şahsiyet böyle 
kalem efendisi, hokkabaz gibi bir şeydi. Sırf kadınların olduğu 
toplantılara çağırıldığını bilmek, Halit Paşa’nın bir parça olsun 
içini rahatlatmıştı. Ee, ne de olsa kadınlar yamacına kendinden 
olmayanı almazdı. 

Ez cümle, iyi ki Allaturca’sı vardı. Yemyeşil bir bahçe, hı-
şırdayan ağaçlar, yosun kokusu, rüzgârda ıslık çalan tahta iske-
le, kayıkhaneyi şapur şupur yalayan mavi-yeşil bir deniz Halit 
Paşa’nın karmaşadan ibaret iç dünyasına huzur, yaşamına pa-
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şalıktan başka rütbeler getirecekti inşallah. Yoksa ne diye eşek 
yüküyle para versindi!

Hele de insan bahçe kapısından girer girmez bir sessizliğin 
içine düşüyordu ki, işte o an başka bir dünyaya adım attığını 
sanabilirdi. Çakıltaşlı yol, binanın iki yanından kıvrılarak arka 
bahçede birleşiyordu. İtalyanlar buraya epey ağaç dikmişti. Müş-
temilat ile yalı arasındaysa gözalıcı bir manolya yükseliyordu. 
Kendini Boğaz’ın sert rüzgârından o ara bölgede korumuş, epey-
ce boy atmıştı. 

Yalı binasına giriş her iki taraftan mümkündü. Yine de Ha-
lit Paşa uğursuzluk getireceğini öne sürerek evin sol cepheden 
girişini sımsıkı kapattı. Sağ kapıdan yine beyaz mermer döşeli 
bir sofaya giriliyordu. Giriş katta, sofaya bakan odalardan biri se-
lamlıktı. Ancak selamlığın öyle zavallı bir havası vardı ki Halim 
Paşa burayı derhal haremliğe çevirdi ve üst katı boydan boya di-
vanhane yaptı. Erkekler buraya kabul edilecek, kadın ve çocuk-
lar aşağı kata sepetlenecekti. Bayram, seyran demeden bu böyle 
olacaktı. Divanhane evin en aydınlık, en ferah ve en iyi ısıtılan 
bölümüydü. Mühim misafirler burada ağırlanacaktı.

Evin denize bakan odalarının pencere altlarına uzun min-
derli, arkası boydan boya yastıklı, kâh oturmaya kâh yatmaya 
yarayan, sedirler serdiler. Bu sedirlere de evin beyi karar verdi. 
Evde yatılı fazla nüfus olduğunda çocuklar burada yatıyor, taş 
gibi minderlere bayılıyorlardı. Evde erkek olmadığındaysa ka-
dınlar bir koşu divanhaneye çıkar, sedirlerin üstünde, bacakla-
rını altlarına aldıkları gibi kahve faslına başlarlardı. Bir yandan 
kahvelerini yudumlar, bir yandan da ince zarif burunlarıyla ar-
dında beyaz köpükler bırakarak Boğaz sularını ip gibi yaran, ek-
seriyetle İngiliz, Alman, olmadı Fransız işi yandan çarklı Şirket-i 
Hayriyye vapurlarını seyrederlerdi. O sırada Çanakkale Zincir-
bozan Feneri’nden Ahırkapı Feneri’ne ulaşmış, oradan da tam 
gaz Karadeniz’e ulaşmak üzere Anadolu-Türkeli Feneri’ne yahut 
tam ters istikamette yol alan karanlık, devasa, sözde uğraksız ge-
mileri görmezler, görseler de sormaz, sorsalar da aldırış etmez-
lerdi. Bu gemiler güneşin doğuşundan batışına dek izin alarak, 
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güneşin batışından doğuşuna dek ise sessizce ve izinsiz geçerdi. 
Sessiz, renksiz ve de yeşil fenersiz olduğu hâlde bütün gece hız 
kesmeden yol alırdı. Erkek çocuklar bu gemileri, her geçişte avaz 
avaz ilan ederdiyse de, çocukların sesine bağışıklık kazanmış an-
neler kafalarını bir gıdım kaldırıp bakmazdı.

Birinci katın sofasından geniş birkaç basamakla başka bir 
sofaya çıkılır, oradan yatak odalarına geçilirdi. Halit Paşa giriş 
katındaki odaları, soğuk ve basık olduğu için önemsiz konuklara 
ayırtmıştı. 

Allaturca, Halit Paşa’dan üreyen nesillerde elden ele geçe-
cek, her nesil kendinden öncekilerin yaşamlarını, aile bireyleri-
ni, yaşanan olayları çocuklarına anlatacak, Boğaziçi iklimini on-
lara tanıtacaktı. Çocuklarının torunları dahi eski terbiye almış 
çocuklar olacaktı inşallah. İstanbul’un kapalı âlemi Boğaziçi’ni 
avuçlarının içi gibi bileceklerdi. 

Halit Paşa salonunda denizi değil, selamlığının duvarına tık-
lım tıkış dizdiği antikalarını seyretmek istiyordu; altın varaklı 
fincanları, necef lokumlukları, gümüş zarflı likör kadehleri, sedef 
kakma tespihleri, gümüş saplı bastonları, nadide şişeleri… Ber-
jerini, sırtı denize bakacak şekilde yerleştirdi. Bu koltukta kahve 
içecek, Servetifünun okuyacak, çay saatinde tatlısını yiyecek, bu-
harlı vapurların düdük ve çan seslerini dinleyecekti. Gramofonu 
konakta bıraktı. Yalısına daha gösterişlisini alacaktı.

Elleri arkasında, bahçıvanı seyrederken keyifle gözlerini kır-
pıştırdı. Burası, iyi bir yatırımdı velhasıl. Saraylardan âlâ, fevka-
ladenin fevkinde. Allaturca’yı almasına ön ayak olan bahçıvan 
Kokor da onlarla gelmişti elbet. Bundan sonra bu “ukela” züm-
renin kapıları onlara da açılacaktı. Kimseler onu küçümseme-
yecekti. Ne onu, ne çocuklarını. Onları Frenk okullarında oku-
tacaktı. Hem Saliha biraz bir şeyler görür öğrenir, paşa karısına 
yaraşır giyinmeye başlardı. Başka türlü sosyete davetlerine gide-
mezlerdi. Kadın gencecik yaşına rağmen ne üstüne harcıyordu, 
ne başına.

Buraya kadar iyiydi de, Halit Paşa endişeliydi. İttihat ve Te-
rakki fırtına gibi esiyordu. Enver, Cemal ve Talat Paşa’lar öyle 
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bir mertebeye varmıştı ki Ayasofya’daki İsm-i Celâl, ism-i Resul, 
Hulefâ-yı Râşidîn ve Hasan, Hüseyin levhalarını indirip yerine 
Enver, Cemal, Talat Paşa levhalarını asmayı teklif edenler dahi 
olmuştu. 

31 Mart ayaklanması ve yakın vakitte üst üste gelen savaşlar-
dan çok daha beteri yoldaydı. Bütün Avrupa’yı, hatta dünyayı 
içine alan bir şeyler kopacaktı. Gördüğünü ve işittiğini payla-
şamamanın sıkıntısı bir yandan, gelecek endişesi bir yandan… 
Saliha ondan yirmi yaş gençti. Aklı havada değildi çok şükür. 
Yine de geleceği değil, anı düşünüyor, o gün için endişeleniyor-
du. Bu hâliyle karnını doyurmaya çalışan aciz bir sokak köpeğine 
benziyordu. Yiyecek bulmakla bile endişesi geçmeyen, bir daha 
asla yemek bulamayacağını zanneden, burnunu yukarı aşağı sal-
layarak muhteşem kentin perişan insanlarının arasında tin tin 
eden ve ancak uyurken endişesini unutan bir köpekti Saliha. 
Halit Paşa ne vakit ona yaklaşsa, kocaman kahverengi gözleriyle 
yüzüne bakar, vereceği komutu beklerdi. Erkek, olur da iyi bir laf 
ederse ahu gözlerin üstüne kirpikleri yavaşça iner, mutluluktan 
kuyruğunu sallar gibi eliyle entarisini eteğinden tutup orasını 
burasını çekiştirir, sonra düzler, sonra yine çekiştirirdi. Ekseri-
yetle kötü bir şey söylediğindeyse gözlerini yere indirir, azarın 
bitmesini beklerdi. Velhasıl ağız tadıyla bir dedikodu yapılmazdı 
onunla. Bir tevatür edecek olsa kadını evham basardı. “Aşkenaz-
ların dul madam çocuk düşürmüş. Çocuk yoğurtçudanmış” dese, 
Saliha yoğurtçunun evlerine sızıp kendini gebe bırakacağından 
endişelenir, yoğurdunu evde yapmaya başlardı. Halbuki bir ko-
nuşabilse onunla neler paylaşmak isterdi. 

“Savaşlar bitirdi bizi Saliha. İyiden iyiye zayıfladık. İtalyan-
lar bile yanlış hatta asker yığdığımızı söyledi. Rezil olduk. Ama 
n’aparsın? Bir de üstüne Balkan Harbi’ne girdik. Akıl kârı değil. 
Rodos gitti, Girit çoktan gitmişti, Ege adaları şimdi de Meriç’in 
gerisi… Artık Meriç’in öte tarafı yok Saliha.”

“Adalar kime gitti?” 
“Kime gidecek Yunan’a gitti. Artık onlar bizim düşmanımız 

Saliha.”
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Saliha alaycı bir tavırla cevap verdi. 
“Ee, madem öyle, Bayan Sofia’ya dikiş diktiremeyelim o va-

kit. Sen de Haralambos’tan ayakkabı sipariş etme.”
“Aman etmem. Zaten Sofia’nın diktikleri de bir boka benze-

miyor. Kumaşa onca para sayıyoruz, o hâlâ sana basmayla pazen 
diksin. Nerede benim aldığım ipek toplar?”

“Tövbe estağfurullah, Yunan düşmanı padişah düşünsün ya-
hu. Benim düşmanım olamaz hiçbiri. Mahallede en çok kediyi 
onlar besliyor.”

“Bir onlar, bir de Fındık Ayşe.”
“Sen Fındık Ayşe’yi nereden biliyorsun?”
“Nasıl bilmeyeyim, buraya taşındığımızdan beri dilinden düş-

müyor. Aman dikkat ona benzeme, yoksa sonun ona benzer. Evi-
ni doldurursan dört ayaklı mahlukatla, bir başına kalırsın.”

“Sen neredesin o arada?”
“Ben ifrit cennetindeyim. Sana oradan bakıyorum, taa tepe-

den. Vaktin gelip de tık diye gidince, aç kalan kediler yüzünü yer 
bak, ben sana diyeyim!”

“Ay ne biçim konuşuyorsun Halit Efendi, durduk yerde aklı-
ma olmadık şeyler getiriyorsun.”

“Ee, ne demişler? Merhametten maraz doğar!”
Tabii aralarında böyle bir konuşma geçmeyecekti. Halit Paşa 

üç yaşındaki oğlu Enver’e baktı. Lalasıyla oyuncak araba oynu-
yordu. Bir lokma daha büyük olsa onunla bile konuşurdu. Erkek 
değil miydi, bacak kadar boyu da olsa aklı basardı. İnşallah yakın 
vakitte bir tane daha istiyordu. Bu dünyadan en az iki çocuk yap-
madan gitmeyecekti. O da en az. Ne kadar çok, o kadar iyi. 

Yalının boyası şimdilik idare ederdi. Mutfak yerli yerindeydi. 
Odun deposunda odun bile vardı. Mutfaktaki kuzine için yeter-
liydi bu odunlar. Perde diktirilecek, bir de denize bakan pencere 
altlarına boydan boya sedir yapılacaktı. 

Öte yandan kayıkhane bakımsızdı. Rıhtıma açılan kapı iyice 
şişmişti, kapanmıyordu. İskeleyle birlikte buraya iyi bir tamir ge-
rekti. Saliha buranın önemini henüz kavramamıştı. Yalıyı ona ilk 
gösterdiği vakit, “Yaz kış burada mı oturacağız?” diye sormuştu.
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“Elbette burada oturacağız. Ya nerede oturacağız?”
“Bilmem. ‘Kışın doğru dürüst kimse oturmaz’ dedilerdi. Yarı 

nüfus Avrupa’ya gidiyormuş, yarısı şehirde kalıyormuş.”
“Yok canım, bak sen şu işe.”
“Evet, öyle dediler.”
“Allah Allah. Ben hiç işitmedim böyle şeyler. Sanki burası 

şehir değil. Kim diyor?” 
Saliha Hanım kocasının kendiyle dalga geçtiğini anlamamış, 

devam etti.
“Vallahi herkes. ‘Kışın burada mısınız?’ diyorlar. Hem soğuk 

oluyormuş hem de münakalat zormuş.”
“Nesi zormuş? Otobüs var, vapur var.”
“Heleyse sandal var. Sandalcı da iyi birine benziyor.” 
“Ne! Bir boğaz daha mı besleyeceğim?”
“Ama Bey, yalı bu. Koskoca evi tek başıma nasıl çekip çevi-

reyim? Kalfa da lazım.”
“Kalfa mı? Ney! Kehribar Hanım var ya. Haftada birkaç gün-

lüğüne birini alırız, oldu bitti.”
“Kehribar Hanım, Enver’in lalası Halit Bey. Onu işe nasıl 

koşarız? Gündeliğe biri lazım. Ben yemeğe anca yetişirim.”
Halit Paşa’nın yüzü pençe pençe kızarmıştı. 
“Üstüme iyilik sağlık. Sen benim ocağıma incir ağacı mı di-

keceksin be kadın!” 
Salyangoz parmaklarıyla redingotunu düzeltti. Paşa olmuş, 

yalı almış, ancak ona kimse Boğaziçi’nde kayıkların yalnız gezin-
tiye çıkmak için değil, başka birçok hizmeti görmek için olduğu-
nu söylememişti. Saliha Hanım da gece âlemlerine, saz geceleri-
ne katılmak için değil öncelikli alışveriş ve ulaşımda kullanmak 
için istemişti. Ne yapıp ettiyse dinletemedi ve Kayıkçı Sabit işsiz 
kaldı. Oysa sandala iyi bakmış, bir de dümen taktırmıştı. Kayık 
yalının mülküydü ya, Saliha Hanım ömründe bir defa inisiyatif 
kullandı ve kocasına sormadan kayığı adama veriverdi. Sabit is-
tenmediğine içerlese de o da işine son verilen diğerleri gibi balıkçı 
kervanına katıldı. Ve Saliha Hanım onu ne vakit çağırdıysa geldi.
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Saliha Hanım şefkatli ve bir o kadar hayalperest bir kadındı. 
Kime yapıldığı belirsiz, kabristan ziyaretlerinde bir çocuk gibi 
kâh mezarlık servilerinin dibine oturur, kâh bir banka tüner, 
onu doğururken ahirete göçen annesini beklediğini farz eder-
di. Hayalinde annesi bir ahbap mezarından dönüyor olurdu. Bir 
yandan baş örtüsünü çekiştirip bir yandan, “İki Elham okudum, 
Âyetü’l-Kürsî çok severdi rahmetli, bir de onu gönderdim” diye 
ettiği duaları sayardı bir bir. Bunları yakınırcasına söylerdi, bir 
anneye yakışan sesle. Tıpkı o akşam babasına yaptığı yemekleri 
sayar gibi yapardı bunu. On paralık bütçesiyle yoktan var ederdi 
annesi. “Kıymalı papara yaptım, yanına cacık. Ayva tatlısı yapa-
caktım ama iyi ayva bulamadım” derdi ağzını şapırdatarak. Yapa-
madığını da sayardı garip. Pişmeyecek ayva tatlısını zikretmenin 
ne anlama geldiğini kim bilirdi? Sayıp döktüklerini mi artırır, 
yapabildiğine mi dikkat çekerdi? Annesi mezar mezar geze dur-
sun, Saliha annesinin peşi sıra banklarda oturup kabristanın te-
siri olsa gerek, sabırla beklerdi. Bacaklarını öne arkaya sallarken 
büyüyünce üzerinde annesininki gibi bir anne paltosu olduğunu 
hayal ederdi... 

O gün kayığı bedavadan verdiği için kocasından iyi bir azar 
işitti. Halit Paşa âdet yerini bulsun diye bağırıp çağırırdı. 

“Saliha sana öğrettiklerim bir kulağından giriyor, ötekinden 
çıkıyor. Benim müsrifliğe tahammülüm yok. Yarının ne getire-
ceği belli mi?”

“Değil.”
“Değil elbet. Ben hep ne derim?”
“Ne?”
“Varsa pulun herkes kulun, yoksa pulun dardır yolun!”
“…”
“Yani parayı çarçur etmek yok! Bu devranda işler, paran ol-

duğunca yürür. Paran azalmaya görsün.”
“Bey sen, ‘mürüvvete endaze olmaz’ demez miydin hep?”
“Oo, bakıyorum bu dediğimi unutmamışsın. Aferin. İyilik 

edeceksin ama dostuna, ailene edeceksin. Elin kayıkçısına edilir 
mi?!”
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Allah biliyor ya adam kayıktan da kayıkçıdan da kurtuldu-
ğuna memnun olmuştu. Zaten mecbur kalmadıkça denizi seyret-
mezdi. Açık camın önünde oturduğu vakitler kayıkhanenin du-
varına çarpan suyun sesi midesine vurur, sanki midesi çırpıcıya 
atılmış gibi olur, bütün gün yüzünü ekşitirdi. 

Saliha Hanım’a göre Allaturca’ya taşınmanın en iyi yanı, aynı 
zamanda yalılarda da âdet olan, fakir fukaraya sofra açacak olma-
sıydı. Fakat Halit Paşa yalıya taşındıktan sonra daha da eli sıkı 
olmuştu. Sonuçta Saliha Hanım ne mahalleye bir iftar yemeği, 
ne kapılarını çalan sübyana, postacıya, at arabalı çöpçüye, itfai-
yeye gönlünden geçen dolgun bahşişler dağıtabildi. 
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Halit Paşa ve Saliha çiftinin ikinci çocukları Fikret, Ocak ayın-
da dünyaya geldi. Kırmızı yanaklı, büyüdükçe kumrala dönecek 
sarı saçlı bebeği kucağına aldığında, Saliha Hanım’ın burnuna 
Çamlıca köşklerinin bahçesindeki ıhlamur kokuları doldu. İlk 
çocuğunu lalaya kaptıran Saliha, ikinci oğlunun da elinden gi-
deceğinden ölesiye korkuyordu. Bebeğin beşiğini odaya almak 
istediğinde Halit Paşa kıyameti kopardı. Kavga dövüş yan odayı 
Fikret’e ayırdılar. Beşiğin karşısındaki sedir Saliha Hanım’ın gün 
içinde dinlenme yeriydi. Talih yüzüne gülmüş, huysuz bir oğlan-
dan sonra uyuyan bir bebek dünyaya getirmişti. 

1914 senesinin bir Şubat günü dışarıda karlar erir, yolları
iyice çamur balçığa sıvarken, kasabın çırağı kapılarını çaldı. 
Edirnekapı, Rumeli’den gelen göçlerle dolup taşıyor, İstanbul 
fark ettirmeden aç ve sefil bir nüfusla doluyordu. Saliha Hanım 
karşısında ıslak pantoluyla titreyen çırağı görünce bir fena oldu. 
Oğlanı içeri aldı. Mutfaktaki sobanın yanında sütlü çay verdiler. 
Halit Paşa’lar konakta yaşarken etlerini seyyar kasaptan alırlardı. 
Adam haftada bir yoklamak ister ama Halit Paşa’nın korkusuna 
kapıyı çalmaz, konağın önünden geçerken bütün gücüyle, “Ka-
saaaap!” diye bağırır, gözleri Saliha Hanım’ı arardı. Halit Paşa 
evde sık sık et pişsin istemez, sakatatın şifasından bahsetmeye 
başlardı. Et; ciğer ile paçanın, hatta karısı yapabilse kellenin ye-
rini tutar mıydı hiç? Ama ya kokusu…

“N’oluyor böyle Saliha? Öğür öğür. Yüklü müsün yoksa?” 
Saliha Hanım iğne batmış gibi sıçradı. Gözlerini yan odaya 

çevirdi. Karısının endişesini gören adamın keyfi yerine gelmişti. 
“Ne belerttin gözlerini kız!?” 
Bu küçük ve saf kadının, kocasının patavatsızlığını örtmeye 

çalışmasını hep komik bulmuştu. 
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“Ne var yahu? Ecinniler mi geldi, nereye bakıyorsun?”
Saliha Hanım sesini alçaltarak, “Yan odada temizlik var.”
“Bana bak, akşama paça yaptın mı?”
“Emine Hanım Teyze geldi, o yaptı. Ben çatı arasındaki yor-

ganları havalandırdım. Koku taa oraya çıkmış vallahi.”
“Gebe misin yoksa? Hangi koku? Hem bu ne yahu cam baca 

açık. Ev buzhaneye dönmüş. Odunu, kömürü bedava mı dağıtı-
yorlar. Kapat hemen!”

“Paça kokusu işte. Leş olduk hepimiz. Midem ağzımda çalka-
lanıyor.”

“Haa, yani daha gebe değilsin!”
“Halit Bey!” Saliha Hanım gözlerini açtı. 
“Leş olur mu, misk-i amber mübarek. Esas dışardan kurum 

kokusu basmış evi. Kapat kapıyı bacayı, Enver zatülcenp olacak.”
Yeniköy’e geleli beri kapılarını ciğerci yerine kasap çalıyor-

du. Buna en çok memnun olan Saliha Hanım oldu. Fikret’in de 
doğumuyla alışverişe vakit kalmıyordu. Boğaziçi esnafı ayrıydı. 
Boyacıköy’de dükkânlı kasap vardı, Abdullah. Kasaplığı dede-
den, etleriyse Kavala’dan geliyordu. Devletin uzun süre kasaplara 
dayattığı, merhamet duygularını kaybetmelerinin önüne geçmek 
için altı ayda bir izin direttiği günler geride kalsa da, Abdullah 
dükkânı bir ay komşusuyla çırağına bırakır, çırak da, dönüşün-
de ustasının gözüne girebilmek için gece gündüz demeden satışa 
çıkardı. Ustası, sözüm ona bir ay boyu insani duygularını geri 
kazanmak için bahçıvanlık edip çiçek böcekle uğraşacakken, is-
mi cismi bilinmez bir semtin arka sokaklarında bir oda tutar, 
Rusya devriminden kaçan selvi boylu sarışınlarından bir-ikisiyle 
gününü gün ederdi. 

“Dur oğlum yavaş iç, ağzın yanacak. Börekten de al. İsmin 
neydi senin?” dedi Hanife Hanım.

“Hasan. Şey teyze iyi et geldi de, onu haber verecektim.” Bu-
nu Saliha Hanım’a bakarak söylemişti.

“Ne eti geldi?”
“Pirzola. İster misin? İstersen hemen gider, getiririm.”
“Ben isterim istemesine de…”
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“Enver de sever Saliha Hanım. Et çok seviyor.” 
Kehribar, et meselesinde Halit Paşa’nın hassasiyetini bili-

yordu.
“Hay Allah hem de pirzolaymış. Kuzu zahir.”
“Hee, kuzu.” Hasan şekerliğe uzanıp bardağına yarıya kadar 

şeker doldurdu. 
Saliha Hanım çocuğun ıslak pantoluna ve üstü soyulmuş 

ayakkabılarına baktı, “Dur sorayım hemen. Kehribar, Hasan’a 
börekten ver daha.” Koşar adım salona çıktı. Halit Paşa siga-
ralığını temizliyor, bir yandan bahçedeki kedilere söyleniyordu. 

“Besleye besleye tepemize çıktılar. Yakında beni de yer bun-
lar. Salihaaa!”

“N’oldu?”
“Ödümü koparttın! Ne dikiliyorsun orada hayalet gelin gibi?”
“Kasabın çırağı geldi…”
“Gelir, gelmez mi? Yağlı kapı bulmuş. Ee?”
“Çok güzel et gelmiş. Azıcık kaldı diyor, onu da bize ayırsa 

mıymış diye soruyor.”
“Oo, pek tefekkür sahibi çıktı bu kasap. Allah razı olsun. 

Neydi ismi?”
“Abdullah.”
“Kaçaymış okkası?”
Saliha Hanım kocasını ilk defa görüyormuş gibi bakıyordu. 
“Aa, onu sormadım.”
“Sormadıysan nereden bileceğim?”
“Sorayım o hâlde.”
“Ne etiymiş?”
“Pirzola.”
“Ne! Aman sorma, istemez! Kim bilir ne kazıktır. Yalıda otu-

ruyoruz diye, bayat eti de kaskallar bunlar.”
“Olur mu Halit Bey, buralara hep malın iyisi geliyormuş. Tu-

ran Hanım dedi, buralara kötü mal girmezmiş.”
“Öyle miymiş? Aman tuzlayayım da kokmasın. İsrafa hacet 

yok.”
“Ama Enver…”
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“Biz pirzola yiyerek mi büyüdük? Eksik olsun şimdilik. Dışar-
da fayton var mı? Varsa çağırın. Öğle yemeğini Tokatlıyan’da yi-
yeceğim. Gelirken balık alırım. Taze taze yeriz.”

Halit Paşa’nın balıkla da arası yoktu. Ancak menşeini bildiği 
büyük balıkları sofrasına alır, sardalya, çinekop, istavrit ağzına 
sürmez, böceklerinse, “Ne idiği belirsiz bunlar” der, yüzüne ba-
kamazdı.

Saliha Hanım mutfağa gidene dek Hasan’a ne diyeceğini dü-
şündü. Hasan, böreğin ve sıcacık sobanın rehavetiyle mayışmış-
tı. Evin hanımını görünce hazır ola geçti. 

“Hasan…” 
Lala, Saliha Hanım’ın suratını görünce durumu kavramıştı. 
“Paşa Efendi’nin midesi şu ara biraz hassas. Bu birkaç hafta et 

istemiyor. Tamam mı Hanife, bak sana da söylüyorum. Şu ara et 
yapmayalım.” 

Hanife Hanım başını salladı. 
“Seni boş döndürmeyelim Hasan Efendi.” 
Çocuk ciddiyetle başını salladı. 
“Kehribar böreği sar da ver.” 
Bunları dediği hâlde kendi de paketlemeye yardım etti. Pey-

nirli böreğin hepsini çocuğun eline tutuşturdular. Çocuk sevinç-
le kapıdan çıkarken, Saliha Hanım, oğlanın ustasına vereceği 
cevabın sıkıntısıyla iç geçirdi. Elinde kocasının paltosu, yeniden 
yukarı çıktı. Halit Paşa bütün dikkatini aynaya vermişti. Tarağı-
nın ucuyla kaşlarını düzeltiyordu. 

Salonun kapısının ağzından seslendi, “Halit Bey!”
“Ay n’oldu yine! Oğlana bir şey mi oldu?”
“Hangi oğlan?”
“Fikret’e bir şey mi oldu? Olmadı mı? Ee, ne oldu? Kokor ka-

rısını mı boşadı?” 
Saliha Hanım’ın afallamasına gülüyordu. 
“Ne var zevcanım?”
“Faytoncu geldi, bekliyor.”
“İyi iyi.”
“Balığı nereden alacaksın diye soracaktım.”
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“Nereden alacaksam alacağım yahu. Üzümünü ye, bağını sor-
ma!”

“Yok estağfurullah ondan değil de. Sabit Efendi’ye söylesey-
dik, o alsaydı.”

“Sabit kim!?”
“Var ya bizim sandalcı.” Kocasının şimşek gibi ona dönmesi 

üzerine, “Yani bizim sandalcı değil. Buraların eski sandalcısı. Ba-
lıkçılığa döndü hani.”

“Şu sandalı hibe ettiğin şanslı yezit mi?”
“Estağfurullah.”
“O mu alacak? Ne yani, ben anlamaz mıyım balıktan? Salak 

mıyım ben?”
“Estağfurullah.” 
Saliha Hanım kahve fincanını almak için adım atarken Halit 

Paşa iki adımda onun yanına gelip kulağının dibinde bağırdı.
“Ben dingil miyim allasen? Alt tarafı balık alacağım, fezaya 

mı çıkacağım? Hem o cahilden kat be kat bilirim. Paşayım ben.”
“Tabii tabii, ben o anlamda şey etmedim. Paşa file taşır mı?”
“Paşa olduk dediysek, elimiz kolumuz yerinde çok şükür. Dur 

sen hele ben bu akşam güzel bir balık alayım da yiyelim. Bak 
nasıl canım çekti.” Bunu derken suratını limon yalamış gibi bu-
ruşturdu. “Balık bilmekte ne var? Pirzolanın okkası olmuş eşek 
başı… Sağımız solumuz deniz, yemeyen keriz! Hahaha. Seninki 
de lakırdı. Balık ye, balık. Ne şifa var onda, sen biliyor musun?” 
Elini uzatıp paltoyu alacakken durdu, “Bu ne? Bu olmaz, çok 
kalın. Lokantada kaz ciğeri yiyeceğiz. Sen rendingotumu getir.” 
Çevik adımlarla merdivenden inmeye başladı. Kapıdan çıkma-
dan son kez dönüp mutfağa seslendi, “Helva da isterim. Un hel-
vası kavurun! Balıktan sonra helva yenir. Bol bol yapın, çam 
fıstığı da isterim.”

Saliha Hanım redingotla yetişti, “Komşulara da veririz az bir 
şey.”

“Komşulara ne dağıtacakmışız? Aşevi mi burası? Lohusa işin-
de başımıza geleni unutmadım.”

“Onlar hep bir şeyler gönderiyorlar da ondan dedim.”
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“Saliha Hanım, o başka bu başka. Helva verilir mi hiç? Ne 
öyle ölü evi gibi.”

Saliha Hanım sade pirzoladan değil, pek çok âdetten de na-
sibini alamıyordu kocası sayesinde. Mesela lohusa yatağı. Kır-
kıncı gün toplanırdı. Yatağın kalkacağı gün mahalle imamı veya 
ailenin reisi olan yaşlı bir erkek, bebeğin sağ kulağına ezan ve 
Kelime-i Şahâdet, sol kulağına da Besmele ile üç defa ismini 
okurdu. Allaturca’da yatak toplanmıştı toplanmasına ya, Halit 
Paşa imam lafını işitir işitmez, “Bunların hepsi uçkuruna düşkün, 
sapkın, soysuz, damarsız” demiş, emin olduğu bir başka akraba-
ya haber salmıştı. Adam gelip vazifesini yaptıktan sonra konağa 
kapılanmıştı. 

Akşam sofrasının başköşesine kuruluyordu. Adam, “Etinden 
de koy” dedikçe Halit Paşa’nın suratı renkten renge giriyor, gece 
odalarına çekildiklerinde o da karısının başının etini yiyordu. 

“Cehennem zebanisi gibi çöktü tepemize. Uğursuz mudur ne-
dir, ikidir dizimi somyaya çarpıyorum. Ocağıma incir ağacı dike-
cek. Mide değil, işkembe zahir.” 

Saliha Hanım, “Sus” dedikçe konuştu. Akrabası gittikten 
sonra, Halit Paşa bir daha kimseden bir şey istememeye ant içti. 
Enver için o dönem hayatta olan büyüklerinden birini çağırmıştı 
ya o bunun kadar kösele suratlı çıkmamış, yemeğini yedikten 
sonra gitmişti. Boğaziçi’nde durum farklıydı, imam geliyordu. Ev 
ahalisi, başta Saliha Hanım, Halit Paşa’nın, “Soysuz, damarsız” 
diye itibar etmediği imama gözükmemek için aylarca arka yolları 
kullandılar. 

Halit Paşa, dediği gibi akşam namaz vakti elinde bir fileyle 
çıkageldi. Filenin deliklerinden akan su damlalarına aldırmadan 
elindekini karısının burnuna doğru kaldırdı, “Ben sana demedim 
mi alırım diye? Şunları yapın da midemiz bayram etsin.”

Mutfakta paketi açtılar. Kadınlar lüfer beklerken istavrit gel-
mişti. Boyları işaret parmağını geçmiyordu. Balıkların hâli de, 
kokusu da bir tuhaftı. 

“Gözleri de bir tuhaf” dedi Hanife Hanım. “Üff, ahdım olsun 
Arabın çorabı gibi kokuyor.” Dudağını sarkıttı. “Püüüü. Saliha 
Hanım bilmem ki…”
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“Bozuk mu yani? Beyi kazıkladıklar desene.”
“Bozuk değildir herhal. Bozuk balığı paşa alır mı hiç? Azıcık 

eski belki.” Şüpheyle eciş bücüş balıklara baktı.
“Bey’e söyleyemeyiz de şimdi. Ne yapsak?”
“Lalayı çağırıp bir de ona soralım.” 
Lala kucağında Enver’le geldi. “Fikret uyudu. Bu da tırabzan-

dan kayayım derken dudağını patlatmış, şimdi de kucağımdan 
inmiyor” dedi. Ardından tezgâhtakilere baktı baktı, “İyi de Sali-
ha Hanım ben hiç anlamam ki balıktan.” 

“Eyvah…”
“Bozuk balığı paşaya vermezler Saliha Hanım.” Hanife şüphe 

içindeydi ama bozuk plak gibi aynı şeyi tekrar ediyordu. 
“Pişirmezsek olmaz. O hâlde Hanife sen şunları bir güzel yıka, 

ayıkla, sonra kızart. Tabağı uzatırken ben onu lisan-ı münasiple 
uyarırım. Lala, çocuğa balık vermeyelim ne olur ne olmaz. Sen 
oğlana şuracıkta pilav ile cacık yedir. Babası ona balık vermedi-
ğimi görürse laf eder.” 

Halit Paşa’ya Enver’in karnının ağrıdığını söylediler. Oğlu-
nun yine dudağını patlattığını işitince paşa bıyık altından güldü. 
Oğlunun haylazlıklarını işittikçe keyfi yerine geliyordu. 

Servis tabağındaki balıklara uzandığı sırada karısı, “Balıkla-
rın hâli bir tuhaf mı nedir?” dedi.

“Tuhaf mı?” Çatalıyla bir tane alıp yakından incelemeye baş-
ladı. “Neresi tuhaf?”

“Bilmem bir tuhaf… Eski olmasın sakın?” Kocasının burun 
deliklerinin irileştiğini görünce süratle ekledi, “Balıkçı, senin 
kim olduğunu bilmediyse belki özenmemiştir diye dedim.”

“Senin aklın pirzolada kalmış belli. Öyle her dakika pirzola 
yenmez.” Kayık tabaktaki balıkları birer birer tabağına almaya 
başladı. “Balık çok faydalı. Sen çorba da yapıver bundan.”

“Bu balıktan mı?”
“Evet. Ne çattın kaşlarını? Bu balıktan helbet. Bugünden kı-

yar kıyar çorba yaparsın. Tavuğun gerisiyle derisinden yapmıyor 
musun? Kırmızı soğan da isterim, nerede?”

“Bu balıktan çorba olur mu? Kırlangıç, iskorpit bir de levrek-
ten olurmuş.”
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“Oo, vay vay Saliha Hanım, sen neler biliyorsun? Kim öğretti 
sana bunları?”

Saliha Hanım mırıldandı, “Söylediler.” 
“Kim söyledi? Ben biliyorum kimin söylediğini, o götten 

bacak, turşu kokulu Sabit mi söyledi? Yalıya oturdun, sana bir 
hâller oldu Saliha Hanımefendi. Balığın bile lüksünün peşinde-
sin. Etin prizolasını ister, balığın büyüğünü ister. Bak ben ka-
çıncı yiyorum sen elini bile sürmedin. Aman iyi, sürme o vakit! 
Hepsini ben yiyeceğim! Soğanım nerede! Hepsini yiyeceğim, 
hepsini…”

Halit Paşa balıkların hepsini midesine indirdi. Üstüne ılık 
helvayı da yiyince rehavet çöktü. Biraz uzanacağını söyleyip oda-
sına çekildi. 

Birkaç saat sonra Halit Paşa ter içinde karısını dürtüyordu. 
“Saliha kalk!”
“Ay ne oldu?”
“Kalk Saliha kalk! Ölüyorum çabuk kalk!”
“Yüreğimi oynatma öyle. Ne oldu?” Bir yandan kibriti bul-

muş, gaz lambasını yakmaya çalışıyordu.
“Midem beter. Ay aman! Çok fena, küfeye koymuşlar gibi 

çırpınıyor. N’apıyorsun sen orada!”
“Lambayı yakmaya çalışıyorum bey, yanmıyor bir türlü.”
“Bırak lambayı mambayı, geberiyorum burada! Bana bak, uyan-

dır herkesi! Gelip bana yardım etsinler.”
“İstifra et çok kötüysen bey.”
“Kötü mü? Ah! Geberiyorum diyorum. Uyandır herkesi!”
Saliha Hanım’ın uyandırmasına gerek kalmadan ev halkı Ha-

lit Paşa’nın bağırmasına ayaklandı. Fikret ağlıyordu. Enver koşa 
koşa Kehribar’ın kucağına atladı. Hanife Hanım ve Kokor yatılı 
kalıyordu. Kokor’a haber verdiler. Adam don paça beyefendinin 
odasına vardığında Halit Paşa terden sırılsıklam hâlde iki bük-
lüm olmuş inliyordu.

“Ne yapsak?” dedi Saliha Hanım, Kokor’u görünce.
“Cankurtaran çağıracağız. Ben bekçiyi bulayım” dedi ve fır-

ladı.
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“Hah nihayet aranızdan bir akıllı çıktı!” dedi Halit Paşa, 
“Geberip gideceğim umrunda değil Saliha. Bana bak…” Nefes 
nefese karısına eliyle yaklaşmasını işaret etti, “Bana bak ben ni-
ye böyle oldum, siz ne koydunuz o balığa?”

“Balıktan oldu elbet!” dedi Hanife Hanım. “Gözlerinden bel-
liydi, bir tuhaftı.” Saliha Hanım öfkeyle döndü. 

“Sırası mı Hanife?” dedi alçak sesle.
“Ah beyefendi siz bu hallere düşecek adam mıydınız? Daha 

oğlunun taytayını göremeden toprağa düşecek, vah vah…”
“Hanife!” diye bağırdı Saliha Hanım, “Baykuş gibi ötme te-

pemizde, soğuk su getir beyin yüzünü yıkayalım.”
“Ah Saliha, bütün bunlar senin yüzünden. Ahhh! Sonunda 

ben de gidiyorum ifrit cennetine. Bana bak Saliha, ölürsem iki 
elim yakanda ona göre. Sakın ha! Sakın… Enver… Enver’im şeh-
zadem. Dokunma bana Saliha, Enver nerede?”

Lalası Enver’i yere bıraktı. Çocuk uyku sersemi inleyen ba-
basının yanına geldi. O sırada adam kusmaya başladı. Leğen ge-
tirene kadar ağzından çıkanlar Enver’in başından aşağı geçmişti 
bile. Lala, oğlanı alıp mutfağa koştu. Çocuğun ellerini, yüzünü 
yıkarken, “Şimdi güzelce su ısıtırız, bir güzel yıkanırız olur mu 
Küçük Bey?” dedi. 

Oğlan bir şey söylemeden kafasını salladı. Buz gibi su vücu-
duna değdikçe titriyordu. İçerden babası bir kere daha bağırdı. 

“Kötü bir şey yok, beyban biraz hasta olmuş. Geçecek. Karnı 
ağrıyor. Çok yemiş” dedi gülerek lalası. 

Bunun üzerine Enver de gülümsedi. 
“Uf olmuş.” 
“Evet ama iyi olacak. Biz şimdi güzelce silinip yıkanalım, son-

ra yatağa, olur mu? Sana ne anlatayım?”
“Dırtlancığı anlat.”
“Anlatırım. Koca memeli üvey anasını da anlatayım mı?”
“Anlat!”
“Haydi o vakit.”
Enver yıkanıp paklandıktan sonra lalayla odaya geçtiklerinde 

Fikret’in ağlaması, durmuştu. Gözyaşları pınarlarında kurumuş 
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bir hâlde yeniden uykuya dalmıştı. Enver, lalası onun kulağına 
en sevdiği masalı fısıldarken, parmağını ağzına götürdü ve derin 
bir uykuya daldı.

Cankurtaran geldiğinde Halit Paşa’nın sayılı dakikaları kal-
mıştı. Son nefesinde, “Saliha” dedi, “zehir zıkkım olsun sana al-
dıklarım. Bana bir ‘paşam’ demedin…”

Halit Paşa, bozuk balık yüzünden kendi tabiriyle ifrit cenne-
tine gidivermişti.

Ertesi akşam Halit Paşa’nın komşulara vermek istemediği un 
helvasının yanına bir de bol fıstıklı irmik helvası yapıp bütün ma-
halleye dağıtıp bir güzel yediler. Ardından yedi gün lokma döküp 
Eyüp Sultan’da fakir fukaraya dağıttılar. Bundan ötesine yetişe-
medi Saliha Hanım. Sütü kesiliyordu. Derhal bir ebe bulundu. 

Fikret babasını bilmeden büyüyecekti. Enver’se hayatından 
memnundu. Evin içinde bağırış çağırış kesilmiş, bütün kadınlar 
emrine koşmaya başlamıştı. Fakat bebek annesinin çok vaktini 
alıyordu. Durmadan ya ağlıyor, ya acıkıyor, ya altına ediyordu. 
Hiçbir işe yaramayan sidikli et yumağıyla aynı odada dahi olmak 
istemiyordu. 

Halit Paşa para hususu hariç modern bir Osmanlı erkeğiydi. 
Bunu da yalıyı aldıktan sonra vasiyetini yenileyerek ispat etmiş-
ti. Kanunen geçerliliği olmasa da yazdıklarının aile önünde okun-
masının manevi bir etkisi olacağını hesaplamış, ona göre evrakı 
hazırlamıştı. 

Birkaç ay sonra vasiyetnamenin okunması için maaile Ka-
zablanka Han’ın ikinci katında yer alan avukat Sait Bey’in ya-
zıhanesine gittiler. Enver, Kehribar Hanım’ın dizinde, Fikret, 
annesinin kucağındaydı. Sait Bey odasının kapısını kapatmış, 
sekreterine odaya kimsenin alınmaması hususunda kesin tali-
mat vermişti. Suratı, yaptığı işin önem ve anlamını belirtircesi-
ne asıktı. Boğazını temizleyerek önündeki kâğıttan eski Türkçe 
yazılı metni okumaya başladı. Öyle görünüyordu ki Halit Paşa, 
bunca sahip olduğu devlet lisanını bir yana bırakmış, ailesini 
karşısına dizmiş de konuşuyormuşçasına döşenmişti. İlk madde 
karısınaydı. 
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“Saliha!” diyordu, “Bana bak, sakın benden sonra evlenme! 
Çocuklarıma üvey baba getirme! Koynuna benden başka adam 
aldığını görürsem öte taraftan hortlar gelirim.” 

Saliha Hanım saç diplerine dek kıpkırmızı kesildi. Avukat, 
suyundan bir yudum alıp boğazını temizledikten sonra devam 
etti. İkinci madde mal paylaşımıydı. Rahmetlinin maaşı ve Bü-
yükdere’deki konak karısına kalıyordu. Bunun haricindeki iki 
gayrimenkulünü ise çocukları arasında pay etmişti. Cadde-i Ke-
bir’deki Kazablanka Han Fikret’in, Allaturca Enver’in oldu. Ha-
lit Paşa tapu dairesinde paşalık unvanını konuşturmuştu zahir.

Yalı Enver’in olmuştu. Çünkü Enver denizi severdi. Babasının 
komutasıyla Boğaz’ın soğuk ve denizanalı sularına kendini bıra-
kır, beybası “çık” demeden çıkmazdı. Bir günden bir güne, “is-
temiyorum” dememişti. Bu durum Halit Paşa’nın seçimini kolay-
laştırmıştı. Enver yaşadığı müddetçe, eşi ve çocukları ile yalıyı ve 
içindeki eşyaları layıkıyla yaşatacaktı. Bundan adı gibi emindi. 
Fikret’se tüccar olacaktı, içine doğmuştu. İşte bu sebepten ona iş
hanını bırakmıştı. Bürosu İstanbul’un en şık ve pahalı semtin-
de olmalıydı. Cadde-i Kebir, o gün bile Edmondo de Amicis’in 
seyahatnamesinde anlattığından çok farklı değildi. Yolun iki ta-
rafında İngiliz ve Fransız konakları, şık kahveler, şık erkekler şık 
kadınlar, göz kamaştıran dükkânlar, tiyatrolar, konsoloshaneler, 
kulüpler, sefaret konakları sıralıydı. Farklı bir kalabalık vardı bu 
caddede. Rum, İtalyan ve Fransız kibarları, zengin tüccarlar, se-
faret memurları, yabancı gemilerin zabitleri, sefir arabaları, ne 
milletten olduğu bilinmeyen, pahalı giysili, karışık suratlı bir 
dolu insan umursamaz bir havada geziniyordu. 

İşte bu sebepten vasiyetnamenin üçüncü maddesi şuydu, 
“Biricik oğullarım! Rum kızların aklınızı çelmesine izin ver-

meyin. Sizi sayacak, sözünüzden çıkmayacak, helal süt emmiş bir 
Müslüman Türk kızıyla izdivacınızı yapın ve sizlere bıraktığım 
ne varsa sahip çıkın. Yalı aldık almasına ya, bu demek değil ki 
yalı sahiplerinin gelenekleri bize sirayet edecek. Enver! Sana 
söylüyorum!” 

Lafın burasında dört yaşındaki Enver, babası öte taraftan gel-
di sanıp yerinden bir karış sıçradı. 
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“Boğaz’ın cazibesine kapılıp sakın çok açılma, yoksa boğu-
lursun. Bu lafım yaşamının her adımında ders olsun. Güçlü ve 
risk almayı seven bir mizacın var. Alma! Bak ben almadım, ne 
iyi ettim. Fare, deliğinden geçemeyince kıçına kabak bağlarmış. 
Sakın fare olma Enver! Fikret! Beni dinle!” 

Fikret bir şeylerin döndüğünü sezip ağlamaya başlamıştı. 
“Fikret, senin cingöz bir tüccar olacağından hiç şüphem yok, 

ol! Tahsilini bitirince hanı sen devralacaksın. O vakte kadar va-
liden, Kazablanka’nın kirasını alacak. Şimdi hepiniz beni iyi din-
leyin! Yakın gelecekte saltanatın kalkacağından şüphem yok. İs-
ter İngilizlerin boyunduruğuna girelim, ister monarşi gitsin, önün-
de sonunda Batı’daki gibi, soyadı alacağız. İşte o an geldiğinde, 
asude şehrimizin yüce kurtarıcısı yedi cihanın padişahı, Sultan 
Mehmed’in burnunu anımsatan, ‘padişah burnu’ denen, gururla 
taşıdığım kemerli burnumu aldığım atalarımı şad etmek isterim! 
Başta rahmetli hacı dedem Gagalar Mehmet’e atfen edinilmiş 
lakabımız Gagalar’ın, bundan böyle soyadımız olarak alınmasını 
hepinize vasiyet ederim. Unutmayın! Gagalar, Gagadan ya da 
Gaga!!! Saliha işittin mi! Safderun Saliha! Soyadımız Gaga’dan 
türemeli. İş bu vasiyetim kulaklarınızdan çıkmasın inşallah. Son 
bir sözüm daha olacak çocuklarım, iyi dinleyin! Valideniz hanı-
mefendinin Allaturca’nın bahçesinde gizli gizli beslediği kedile-
rinden bihaber değilim. Sizin lokmalarınızı mahallenin kör topal 
kedileri yiyor. Saliha Hanım koyu karanlıklardan elinde der top 
edilmiş gazete kâğıtlarıyla kapı arasından fırttadanak fırtlayıve-
riyor. Her şeyin farkındayım. Ona kalsa bütün mahalleleyi bes-
leyecek. Amma unutmayın, biz varsılsak, vezir-i azam ailesi de 
değiliz. Herkesi doyuramayız. İşte bu kadar!”

Saliha Hanım, kulakları kıpkırmızı, yelpazesini daha hızlı sal-
lamaya başladı. Etrafına çaresiz gözlerle bakıyordu.

“Halit Paşa, toprağı bol olsun, pek nüktedandı.” 
Avukat Sait Bey, kâğıdı katladığı gibi zarfa geri koydu. Zarfta 

vasiyetten başka tapular ve han kiracılarının bilgileri ile sözleş-
meleri vardı. Gayriresmî de olsa aileyi manen bağlayan bir va-
siyetti bu.
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Saliha Hanım, “Bey’in dediği de laf...” dedi, “ben oğullarımı 
hiç gâvura verir miyim?” 

Kehribar Hanım, hanımının bunu içinden geçtiği için değil, 
rahmetlinin bir gece yarısı basübadelmevt olup çıkıp gelmesine 
kalbi dayanmayacağı için söylediğini biliyordu. 

“Elbette” dedi, “olur mu öyle şey.”

Saliha’nın dul kalması bekâr erkeklerin aklına yalı anahtarını 
düşürmüştü. Allaturca’nın “başsız” olduğunu bilenler bilmeyenle-
re söyledi ve taliplerin haberleri bir bir ulaştı. İki çocuklu, dul 
kadın, koca yalıyı çekip çevirmekten acizdi. Aracılar gece gün-
düz çalıştı. Saliha Hanım henüz yirmi altı yaşındaydı. Gerçi biraz 
kısaydı, biraz da etine dolgun. Olsun, iflah olmaz bir iyimserdi 
esas. Gelgelelim bu iyimserlik onun evlenmesini değil, dört elle 
çocuklarına sarılmasına vesile oldu. Bir müddet kapıda ağlayan 
hısım ve akrabaları doyurdu. Kimine baştan savma parası verdi. 
Bu bir yandan böyle sürerken Saliha Hanım, Kehribar Hanım’la 
Beyoğlu gezmelerine başladı. O dönem Boğaziçi’nde akşam ge-
zintilerine erkeksiz çıkılıyorduysa da Halit Paşa buna asla izin 
vermemişti. Saliha Hanım mehtap ışıklarında renkli feracesini 
giyip yaşmağını açabileceği fırsatı kaçırmıştı. Mehtap gezintisine 
çıkmış sandallar, kayıklar, kikler içinde rengârenk giyimli ha-
nımlar beyler zevküsefa içinde Allaturca’nın önünden geçerken, 
Saliha ile Kehribar bir yandan ıhlamurlarını içer, bir yandan da 
kendilerini o sandalların içinde hayal ederlerdi. 

Erkekler ve kadınlar ayrı kayıklarda, sazlı sözlü geçerlerken 
Halit Paşa kırk yılın başı içeri girer, sanki kadınların hâlinde ga-
riplik yokmuş gibi, “Söyleyin bakalım hanımlar, Gudubet Asaf 
Paşazade geyik başlı, kalyon kıçlı kayığıyla bu gece de sökün etti 
mi? Altmışına geldi, onca mala mülke hâlâ kandıracak bir ke-
rime bulamadı” dedikten sonra kümbet göbeğini titrete titrete 
gülerdi. 

Şimdiyse bu iki kadın hayatlarında ilk defa kendi başlarına 
dışardalardı. Neyse ki Beyoğlu bunun için biçilmiş kaftandı. Her 
kesimden kadını ve erkeği içine alıyordu. 
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Saliha ile Kehribar, Enver’e piramit pasta yedirme bahane-
siyle Lebon’da ikişer pasta da kendileri yiyor, arkasından Çiçek 
Pasajı’na doğru uzanıp Japon Nakamura’nın Oyuncak Mağa-
zası’nda uzun uzun vitrin bakıyorlardı. Burası, Saliha Hanım’ın 
Japon kültürüyle tanışmasının terakki ettiği yerdi. Zira, 1890 se-
nesinde yaşanan Ertuğrul deniz faciasından sonra Osmanlı, Japon 
sempatizanı olmuştu. İmparatorluk fırkateyni, II. Abdülhamid 
tarafından 1890 senesinde, doğunun yükselen yıldızı Japonya ile
ilişkileri perçinlemek için gönderilmiş, 656 kişilik mürettebat 
Bombay, Seylan, Singapur, Saygon ve Hong Kong gibi pek çok
Asya liman kentine uğrayarak Pasifik Okyanusu boyunca yol-
culuk yapmıştı. On bir ay süren çetin bir yolculuktan sonra Ja-
ponya’ya ulaşmış, yaz boyunca sarayı memnun edecek başarıda 
bir Tokyo ziyareti gerçekleştirmişti. Ne var ki İstanbul’a geri dö-
nüş yolculuğu kötü hava şartları nedeniyle Oshima Adası’nın 
kıyılarındaki keskin kayalıklara çarparak 533 mürettabatı haya-
tını kaybetmişti. Adanın köylüleri ve Japon makamlarının yo-
ğun çabasıyla, kazazedeler evlerine ulaştırılmış, geride kalan kur-
banların ruhlarınaysa büyük bir cenaze töreni düzenlenmişti. 

Saliha Hanım süs eşyasına düşkün olmadığı hâlde her gidiş 
gelişinde ona buna bir şeyler alıyordu. Renkli, uzun püsküllü yel-
pazeler, geyşa figürleri, parmak arası terlikler, topraktan yapma, 
üzerinde kiraz çiçekleri olan çorba kâseleri... sonradan bunların 
çay fincanı olduğunu öğrenmişti. Kendine de siyah döküm bir 
demlik aldı. Tepesindeki sapı el yakmaması için makreme ipiy-
le sarılmıştı. Demliğe altın yaldızla sıra sıra yarım daireler çizil-
mişti. Bu dairelerin ortasındaysa minicik birer göze benzeyen da-
ire vardı. Döküm Japon işi demlik, gözü alışana dek salondaki 
lokumlukların ortasında durdu. Sonra bir sabah kahvaltı sofrası-
nın başköşesine kuruldu ve bir daha da gitmedi. 

Bir seferinde Saliha Hanım, lalanın ısrarı üzerine Lion Mar-
ket’ten aldığı mantoluk kupon kaşmiri diktirmek kısmet olmaya-
cak, Tanca ayakkabılarıysa Kehribar’ın yengesine verecekti. 

Zira Cumartesi saadetleri çok fazla sürmedi, güneşli bir Tem-
muz günü ilan edilen harp ile birlikte insanlar kendilerini dört 
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değil, sekiz sene sürecek bir yokluğun, acının, bunalımın içinde 
bulacaktı. Savaş ilk aşamada ticaret kanallarını tıkayınca pek çok
dükkân gibi Nakamura’nın mağazası da kapısına kilit vurdu. Sa-
ray halka bunun bir, “Seferberlik” olduğunu söyledi.

Harp bütün İmparatorluk sınırlarında şiddetle hissedildi. Ar-
tık hiçbir şeyden insanlar istediklerince, hatta gücünün yettiğin-
ce alamıyordu. Paranın olması ancak bir çuval odun fazla bul-
mayı sağlıyordu. İstanbul halkı temel ihtiyaçlarını temin edemez 
duruma gelmişti. İstanbul’un stratejik konumu; başkent oluşu, 
bilhassa mukaddes emanetleri ve hanedan üyelerini bünyesinde 
barındıran Topkapı Sarayı ile padişahların aile fertleriyle bera-
ber ikamet ettiği Beylerbeyi, Yıldız, Çırağan gibi sarayların işgal 
kuvvetlerince ortadan kaldırılmak istenmesi, insanların üzerin-
deki korkuyu artırdı. Bir süre sonra semada savaş uçaklarının sesi 
yankılanıyordu. Saliha Hanımlar da, herkes gibi, hava kararsa 
bile lamba yakmıyordu. Açlık, soğuk, hastalık, korku, endişe ve
karanlık içinde sekiz seneden fazla geçti. Bu sürede Kapalıçarşı 
bombardımandan nasibini almıştı. Beyoğlu’nun da çehresi olduk-
ça değişmiş, Beyaz Rusların ikinci vatanı olmuştu. Bu da kültür 
yapısında köklü bir değişiklik yaratmıştı. Öte yandan her savaşın 
doğurduğu ahlaki çöküntü İstanbul’dan da geçti. İstanbul, hırsız-
lık, gasp, tecavüz ve cinayet gibi ağır suçların her an işlendiği bir 
şehir hâline geldi. 

Vakit hızla akıyordu. Saliha Hanım ile Kehribar Hanım de-
nizden gelecek saldırıya karşı önlem olarak Büyükdere’deki ko-
nağa geçmiş, Kehribar Hanım’ın ağabeyi ve yengesini, aynı dö-
nemde annelerini de yanlarına almışlar, bir arada hem birbirle-
rine destek olmuş hem de iktisat etmişlerdi. Günün çoğunluğu, 
bilhassa akşamlar kuzinenin ısıttığı büyük mutfakta geçiyordu. 

Saliha Hanım bir akşam dayanamadı, “Ben de istemez miy-
dim bir katkım olsun… Bunca yavru telef olurken böyle oturu-
yorum. Ama elden gelmiyor.”

“Kızım o nasıl söz?” dedi Kehribar Hanım’ın annesi Fasiha 
Hanım. “Yalıyı Hilâliahmer’in emrine verdin ya.”

“Ama kullanmıyorlar, öylece duruyor. Tehlikeliymiş. Hemşi-



36

re olmak isterdim. Darülfünun kadınlar için mektep açtı. Oraya 
giderdim.”

“Nasıl olacaktın yavrum? El kadar beben var. Fikret daha üç 
yaşında. Oncağızlar senin sorumluluğun.” 

“Doğru söylersin ama hemşirelik başka. Kaç kişinin yarasını 
sararsın…”

“Ben de orduda olmak isterdim!” dedi Kehribar Hanım. 
“Fesüphanallah. O da ne demek? Kadının askere gittiği nerede 

görülmüş?”
“Amele taburu var ya anne. Asker olmuyorsun oralarda. So-

kakta çalışıyorsun, tarlada çalışıyorsun, yol yapımında bile iş ve-
riyorlar.”

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm. Üstüme iyilik 
sağlık. Nejat Bey’e haber edelim, Eyüp taraflarına gidiyorsa ço-
cuklara portakal baksın.”

“Portakal var mı? Nereden bulacak anne?” dedi Kehribar.
“Karaborsadan bulur o. Epeydir yemediler, değil mi Saliha? 

İki tane bulsa yeter. Yetimler için. Yetim dedim de bir sürü yetim 
Pera’nın arkalarında dileniyormuş…”

Çaresizce sustular. Fasiha Hanım hiçbir şey olmamış gibi de-
vam etti. “Saliha Hanım, ne iyi akıl ettik şu bahçeye elmayla 
ayva dikmeyi. Hoşafı da oluyor.”

“Oluyor da şeker yok anne” dedi Kehribar.
“Olsun, buldukça üzüm atıyoruz içine, o da yeter. Kehribar 

bana söz ver, şu savaş bitsin…”
“Bitecek mi ki anne?”
“Bitecek elbet. Hepsi bitti. Bu da bitecek. Al işte Balkan Har-

bi de bitmedi mi?”
“Bitti ama hemen ardından seferberlik geldi. Ya bu biter gibi 

olur da yenisi patlarsa.”
“Yenisi menisi patlamaz a kızım. Kimsenin bir şey patlatacak 

hâli kalmadı. Herkesin üstünden savaş geçti. Biri diğer ülkeyi 
alsa n’olur? İnsan kalmadı, er kalmadı, erkek kalmadı. Kadınları 
mı çalıştıracaklar eteğinde çocuklarla? Sen beni dinle. Kehribar 
bir düze çıkalım yalıya elmayla ayva dikin. E mi Saliha Hanım? 
Sen de benim kızım sayılırsın.”
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Saliha güldü, “Dikmez miyiz, dikeriz elbet.” Yaş toprağa bas-
mayı özlemişti. Yemek çok azdı. Yarı aç yatağa gidiyorlardı. Yine 
de bulup buluşturuyor, civardaki kedi köpeğin önüne elinden 
geldiğince bir şeyler koyuyordu. Bir sürü çöplük kedisi vardı. 
Hele bir tanesi yese de tıslıyordu. Ya tıslıyor ya tırmalıyordu. 
Ona kaynanasının ismini verdi; Nigar. Kaynanası Nigar Hanım 
vaktinde çok güzel bir kadındı. On yedisine gelince onu dev-
let memuru diye kendinden kısa, sıska, çirkin hem de yaşlı bir 
adama vermişlerdi. Nigar o gün hayata küsmüştü. Mahallenin 
enine boyuna delikanlıları dururken bu kuru ve tatsız adama karı 
olmak genç kızlık hayalleriyle birlikte kadınlığını da gömmüştü. 
Bir tane oğlu Halit’in evlenmesini beklemişti ölmek için. Saliha 
Hanım onu tanıdığında çoktan kendini bırakmış, kocasını göm-
müştü. Yaşamın ondan çaldığı her şeyin hesabını soracak bir ge-
lini olsun istiyordu. Bütün baskılarına rağmen oğlu kırkına dek 
beklemişti ama neyse ki sonunda Saliha gibi ağzı var dili yok, 
anneannesinin elinde anasız büyümüş bir kız buldu. Bir sene ge-
linin başının etini yedikten sonra ölüp gitti. Fasiha Hanım tav-
siyelere devam etti.

“Elma, ayva, vişne. Reçel yapın bol bol. Kilere kurun, dur-
sun. Doldurun yavrum bütün kilerinizi. Ben de Ortaköy’e döner 
dönmez yapacağım. Bir de çardak yaptırın, üzüm için. Yaprağını 
da sararsınız, olmadı zeytinyağlıların içine keser keser koyarsın, 
hafif ekşi verir, pek güzel olur. Etli dolma yaparsın…” 

Hepsinin ağzı sulandı. Gözlerinin önüne, üstünde dumanı 
tüten etli dolma gelmişti. Yanında da sarmısaklı yoğurt ve taze 
ekmek... Soba soğumaya başlamıştı. Ne bulurlarsa yakıyorlardı. 
Enver’in ateşlendiği bir sefer bodrumdaki yedek dört sandalyeyi 
kırıp yakmışlardı. 

Saliha Hanım için Fasiha Hanım bir nimetti. O, onun olma-
yan anne babası, yeni gelinken kaybettiği anneannesi Esma’nın 
yarısıydı. Becerikli olduğu kadar da nüktedandı. Umutsuzluğu 
umuda çeviriyordu. Sefalet senelerinde o gün kim ne bulurlarsa 
onu yakıyordu kuzinede. Karne yettiğince erzak alıyorlardı. Sa-
liha Hanım altınlarının çoğunu sokak simsarlarında bozdurmuş-
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tu. Sade ekmek üç senede fiyatının yirmi katına çıkınca, başka 
seçenek kalmamıştı. Yokluğu fırsat bilen savaş zenginleri hızla 
türüyordu. 

Kehribar Hanım’ın marangoz olan ağabeyi Ethem, savaştan 
birkaç sene önce elini rende bıçağına kaptırdığı için cephe yeri-
ne, garnizonda göreve çağrılmıştı. Bu şekilde akılları onda kal-
madı. Yengesi Aliye’yse el sanatlarında iyiydi. İslam Kadınlarını 
Çalıştırma Cemiyeti açılır açılmaz başvurmuş, temel ihtiyaçların 
temini için emeğini koyup karşılığında eve çay, ekmek, yağ ge-
tirir olmuştu. Halit Paşa’nın maaşı ise yine erzak olarak verili-
yordu. Öyle bir dönemdi ki sade vatandaş için paranın hükmü 
kalmamıştı. Sanayiciler ve siyasetçiler paralarını bir yerlerde is-
tiflerken halk gitgide fakirleşti. Çok geçmeden Halit Paşa’nın 
dediği çıktı. Yönetim biçimi değişmişti. Saltanat sabun köpüğü 
gibi birer birer yok oluyordu. Sihir gibi bir şeydi saltanat. Bir 
vardı, bir yoktu. 

Saliha Hanım’lar savaşı tam ve eksiksiz bir nüfusla atlattılar. 
Her fırsatta hortlayan tifüs salgını onlara değmeden defolup git-
ti. Kehribar Hanım’ın ağabeyi ve yengesi annelerini de alarak 
Ortaköy’deki evlerine geri döndü. 

Saliha Hanım’ın, Fasiha Hanım’a onca ısrarına rağmen yaşlı 
kadın, “Gel demesi kolay, git demesi zordur kızım” dedi. “Misa-
fir dediğin balık gibidir, üçüncü günden sonra kokmaya başlar.” 
Saliha’nın itiraz edecek gibi olduğunu görünce ekledi, “Hem ben 
öyle aç kaldım ki, evime döndükten sonra kırk gün kırk gece 
şekerpare yiyeceğim, ahdım var. Bunlar sevmez ama kendime ya-
pacağım. Üstüne de badem kavuracağım.”

“Anne Allah aşkına.”
“Sen sus. Kemiklerim bile şekersiz kaldı Saliha’m. Ağzımın 

dilimin tadı gitti” dedi gülerek. “Hem ne yiyeceğim ne yiyece-
ğim. Şahdamarım çatlayıncaya dek şeker yiyeceğim.”

Bu sözlerin üzerinden bir ay geçmedi ki Fasiha Hanım bir 
gece uykusunda şeker komasına girip öldü.


