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About love in the revolting days
Sur l’amour dans les jours d’ émeute
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ÖZET
‹syan Günlerinde Aﬂk, Ahmet Altan’›n tarihimizin karmaﬂ›k bir dönemini ve tart›ﬂmal› bir olay›n› yeniden gündeme getirdi¤i, bu dönemde yaﬂayan insanlar›n aﬂklar›n›, tutkular›n›, ac›lar›n› ve ihanetlerini anlatt›¤› roman›d›r.
Yazar›n 1998 y›l›nda yay›nlad›¤› K›l›ç Yaras› Gibi adl› roman›n devam› niteli¤inde olan ‹syan Günlerinde Aﬂk’ta din, siyaset, ordu, aﬂk, kad›n, cinsellik ve ihtiras temalar›na yer verilmiﬂ, dikkatler özellikle II.
Meﬂrutiyet y›llar›na, dönemin askerî, siyasî ve tarihî geliﬂmelerine, özellikle 31 Mart Vak’as›na çekilmiﬂ;
ﬁeyh Efendi ile Reﬂit Paﬂa ailelerinin maceralar› bu tarihî süreçte ele al›nm›ﬂt›r. Ahmet Altan’›n tarihî gerçekli¤e büyük ölçüde ba¤l› kald›¤› romanda, olaylar›n ç›k›ﬂ nedeni olarak hem yobazlar›n ﬂeriat istekleri, hem
de Selanik’ten gelen subaylar›n baﬂ›bozuklu¤u, alayl› subaylar›n ve halk›n ‹ttihat ve Terakki yönetiminden
duydu¤u rahats›zl›k gösterilmiﬂtir.
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ABSTRACT
Love in the Revolting Days is a novel in which Ahmet Altan retacheles the events took place in one rather comlicated period of our historical, during which he explained the loves, the ailments, the pains and the
disobedianes of the people lived in that period.
The author, as a continuation of his novel called Like a Wound of Sword published in 1998, published
his Love in the Revolting Days in which he covered the issues dealing with religion, politics, armforces, love,
women, sexuality and embitious and put more emphasis on the issues as such military, politic and historical
developments particularly the event of March 31, in the years of Second Constitutional Monarchy. Sheikh
Efendi and Reﬂit Pasha’s familiar adventures are covered in historical perspectives.
Ahmet Altan in his historical novel explains that the reason behind the outbreak of illegal events were due to the fanatis asking for ﬂeriat, the inappropriate behaviour of the officers who arrived from Salanica,
the negatif attitude of the officers from barracs as well as the people towards ‹ttihat and Terakki govermance.
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II. Constitutional Monarchy, The Revolting Days, ‹ttihat ve Terakki, Shaikh Yusuf, ﬂeriat

Ahmet Altan ‹syan Günlerinde Aﬂk
adl› roman›nda tarihî bir vak’ay› (31
Mart Vak’as›n›) ve bu dönemde yaﬂanan
aﬂk›/aﬂklar› konu edinmiﬂtir.
‹syan Günlerinde Aﬂk, yazar›n 1998
y›l›nda yay›mlanan K›l›ç Yaras› Gibi adl› roman›n›n devam› niteli¤indedir. Konu, zaman, mekan ve as›l kiﬂiler iki romanda da ayn›d›r ve olaylar da birbirini
tamamlamaktad›r.1 Bu bak›mdan, ro-

manda anlat›lanlar› daha iyi anlayabilmek için, K›l›ç Yaras› Gibi’yi k›saca hat›rlatmak yerinde olacakt›r.
Yirmi yedi bölüm ve üç yüz k›rk
dört sayfadan oluﬂan K›l›ç Yaras› Gibi’de
olaylar, kiﬂiler, zaman ve mekan gibi
kurgu ögeleri devaml›l›k gösterir. ‹syan
Günlerinde Aﬂk’taki olaylar bu romanda
baﬂlar. Mehpare Han›m ile ﬁeyh Efendi’nin dü¤ünlerini, bir buçuk y›l sonraki
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ayr›l›klar›n›, Mehpare Han›m’›n Hüseyin Hikmet Beyle evlenmesini, ‹stanbul’daki paﬂalar aras›ndaki rekabet,
kavga ve entrikalar›, Anadolu ve ‹stanbul’daki ayaklanma, tutuklanma, idam
ve sürgünleri, Rag›p Bey’in ‹stanbul’a
geliﬂini, ‹ttihat ve Terakki mensuplar›n›n organize oluﬂunu, Mihriﬂah Sultan’›n ‹stanbul’a dönüﬂünü ve ﬁeyh’le
yak›nlaﬂmas›n›, Mehpare Han›m’›n Selanik’te kocas›n› Konstantin ile aldatmas›n›, Rag›p Bey’in Bulgarlarla savaﬂt›ktan sonra ‹stanbul’a gelerek ﬁeyh’in k›z›yla evlenmesini, ‹ttihat ve Terakki’nin
ilk kez siyaset sahnesine ç›karak Makedonya’ya gelen ﬁemsi Paﬂa’y› öldürtmesini, bu olaydan derinden etkilenen padiﬂah›n Meﬂrutiyet’in ilan›na karar vermesini ve nihayet aldat›lan koca Hikmet
Bey’in intihar giriﬂimini K›l›ç Yaras› Gibi’den ö¤reniriz.
‹syan Günlerinde Aﬂk’taki olaylar
buradan, yani Meﬂrutiyet’in ilan› için
padiﬂah›n meclis binas›na gitmesiyle
baﬂlar. Bir yandan Meﬂrutiyet’in ilan
edilmesine, öte yandan da tek bir revolver kurﬂunuyla yaralanan Hikmet
Bey’in gözlerini Selanik’teki Frans›z
hastanesinde açmas›na ﬂahit olur okuyucu. Devrin askerî ve siyasî olaylar›yla
ﬁeyh Yusuf ve Reﬂit Paﬂa ailelerinin maceralar› paralel bir ﬂekilde ilerler.
Hikmet Bey iyileﬂtikten sonra ‹stanbul’a dönerek babas› Reﬂit Paﬂa’n›n
haz›rlad›¤› kona¤a dad›s› ve cariyesi ile
yerleﬂir. Bir süre sonra da Paris’te yaﬂayan annesi, Rukiye ve Nizam’la birlikte
‹stanbul’a döner.
Öte yandan, Selanik’ten gelen orduda görevli Rag›p Bey, Beyo¤lu’nda bir tesadüf sonucu Dilara Han›m’la tan›ﬂ›r.
Zengin ve güzel bir dul kad›n olan Dilara Han›m’la zaman içinde iliﬂkilerini
ilerleten Rag›p Bey annesini ve eﬂini ihmal eder. K›ﬂlaya da evine de u¤ramaz
olur. ﬁeyh Efendi durumdan haberdar-
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d›r, ancak kimseye bildiklerini sezdirmez. ﬁeyh Yusuf damad› Hasan Efendi
sayesinde ‹stanbul’da olup biteni an›nda
duyar. Dilara Han›m’dan arta kalan zamanlarda iﬂiyle meﬂgul olan Rag›p Bey
orduda ﬂeriatç› askerlerin artmas›ndan
endiﬂelidir. ‹ttihatç› olan a¤abeyi Cevat
Bey’le durum de¤erlendirmesi yaparlar.
Memleketin durumu kötüye gitmektedir.
Ahmet Samim ve Hasan Fehmi adl› gazetecilerin öldürülmesi, Volkan gazetesi
baﬂyazar› Derviﬂ Vahdetî’nin ‹slamc› faaliyetleri, Kör Ali’nin “ﬂeriat isteriz” diyerek peﬂine takt›¤› insanlarla saraya
yürümesi ve benzeri olaylar durumun
ciddiyetini ve vehametini göstermektedir. Meﬂrutiyet’i ilan eden fakat kimseyi
memnun edemeyen padiﬂah da olaylar›n
geliﬂmesinden tedirgindir. ﬁeyh Efendi
ile Hasan Efendi de memleketin durumundan kayg›l›d›r. Hasan Efendi askerin isyan edece¤ini düﬂünür; ﬁeyh ise silaha ve ayaklanmaya karﬂ› oldu¤unu
söyler. Rag›p Bey dahil, müritlerinin bu
iﬂlere kar›ﬂmas›n› istemez. Rag›p Bey
Hasan Efendi’den duyduklar›n› ‹ttihatç›lar›n merkezine gidip anlat›r. Baz›lar›
onun fikrine karﬂ› olduklar›ndan aralar›nda kavga ç›kar. Rag›p Bey’in sinirleri
gibi ordu da bozulmuﬂtur. Ahlaks›zl›k
artm›ﬂ, subaylar Beyo¤lu’ndan ç›kmaz
olmuﬂtur. Rag›p Bey sokaklarda sivil k›yafetle dolaﬂmaya baﬂlar. Askerlerle halk›n çevreledi¤i Harbiye Nezareti’ne gider. Olaylar karﬂ›s›nda pratik davranamayan, saraydan gelecek karar› bekleyen Naz›r’›n, teklifini kabul etmemesi
üzerine Rag›p Bey, arkadaﬂlar›yla birlikte Selanik’ten gelecek orduya kat›lmak
üzere yola ç›kmaya karar verir.
Di¤er taraftan, baz› askerler ‹stanbul’da halk› rahats›z etmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Birkaç tersane askeri Dilara Han›m’›n Rum hizmetçisini bahçede s›k›ﬂt›r›r. ‹stanbul’da can güvenli¤i kalmam›ﬂt›r. Yard›ma koﬂan Hikmet Bey Dilara
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Han›m’la k›z› Dilevser’i köﬂküne götürür. Edebiyat ve sanat sohbetleri Hikmet
Bey ile Dilevser’i yak›nlaﬂt›r›r.
Selanik’te Konstantin’le gününü
gün eden Mehpare Han›m ‹stanbul’daki
isyan› duyunca k›z›n› hat›rlar. Ald›¤› iyi
haberlere ra¤men içi rahat de¤ildir. Çocuklar›n›n özlemi a¤›r bas›nca, Konstantin’i terkedip ‹stanbul’a dönme planlar›
yapar.
Berlin’e Enver Bey’i ikna etmek için
giden Cevat Bey, Selanik’e döndü¤ünde
bir ordunun haz›rland›¤›n› ö¤renir ö¤renmez, teﬂkilatta kendisinden baz› ﬂeylerin sakland›¤›n› düﬂünür. K›zg›n bir
halde Selanik’ten orduyla ‹stanbul’a
do¤ru yola ç›kar.
Bu arada din adamlar› da bir beyanname yay›nlayarak isyan› tenkit
edip isyanc›larla bir ilgilerinin olmad›¤›n› belirtirler. Padiﬂah›n kendilerini desteklemediklerini söyleyen isyanc›lar ise
Hareket Ordusu’na tuzak kurup hepsini
kesmeyi planlarlar. Ordu ‹stanbul’a geldi¤inde ise düﬂündüklerinin aksi olur.
‹syanc›lar yakalan›p idam edilir. Padiﬂah da Selanik’e sürgüne gönderilir. ‹stanbul bir süre Mahmut Nedim Paﬂa’n›n
istibdad›yla yönetilir. Paﬂa sonunda öldürülür.
Rag›p Bey kar›s›ndan ayr›l›r, fakat
Dilara Han›m ile de evlenmez. Makedonya’ya geri döner. ‹syan günlerinde baﬂlayan aﬂk/tutku bitmiﬂtir. Rukiye ile Tevfik evlenir. ‹stanbul’a dönen Mehpare
Han›m Frans›z elçili¤inden bir diplomatla iliﬂki kurar. Ara s›ra ‹stanbul’a
gelen Kostantin ile de görüﬂür. O¤lu Nizam, babas› gibi Paris’te okumaktad›r.
Doktor Reﬂit Paﬂa Selanik’te kalp krizinden ölür. Hikmet Bey ise Hediye’yi çok
sevmesine ra¤men Dilevser’le evlenmeye
karar verir. Ancak onun bu tercihi Hediye’nin ölümüne neden olur. Hediye’nin
aradan çekilmesiyle Hikmet Bey Dilevser’le evlenir ama Hediye’yi unutamaz.

102

K›l›ç Yaras› Gibi, Hikmet Bey’in intihar teﬂebbüsüyle sonra ererken, ‹syan
Günlerinde Aﬂk, Hikmet Bey’in cariyesi
Hediye’nin intihar›yla noktalan›r. Mehpare Han›m’›n ihaneti ile Hediye’nin intihar› Hikmet Bey için zamanla ac›s›
azalsa bile izi asla silinmeyen “k›l›ç yaras› gibi”dir.
‹ki romanda da aﬂk, ihtiras, ihanet
gibi ferdi duygular ﬁeyh Yusuf Efendi ile
Reﬂit Paﬂa ailelerinin fertlerinde yo¤unlaﬂ›r. Bununla birlikte romanlar tarihten bir kesit de sunarlar. K›l›ç Yaras› Gibi XIX. yüzy›l›n sonlar›ndan baﬂlay›p
XX. yüzy›l›n baﬂlar›ndaki Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun tarihî, siyasî ve askerî
geliﬂmelerini, Meﬂrutiyet öncesini ele
al›r. ‹syan Günlerinde Aﬂk ise Meﬂrutiyet y›llar›na, bu dönemin askerî, siyasî
ve tarihî geliﬂmeleri ile özellikle 31 Mart
Vak’as›’na dikkatleri çeker. ﬁeyh Efendi
ile Reﬂit Paﬂa ailelerinin macera dolu
yaﬂamlar› bu tarihî süreçte anlat›l›r.
‹syan Günlerinde Aﬂk’ta olaylar ‹stanbul ve Selanik’te geçer. Paris, ﬁam,
Almanya, Bulgaristan ve Makedonya ad›
geçen mekanlard›r. Saray baﬂta olmak
üzere ﬁeyh’in Unkapan›’ndaki tekkesi,
Dilara Han›m’›n, Hikmet Bey’in, Mefharet Han›m’›n, Mihriﬂah Sultan’›n ve Reﬂit Paﬂa’n›n yaﬂad›klar› yal›, konak ve
köﬂkler ile ‹ttihat ve Terakki’nin merkezi, Harbiye Nezareti romandaki önemli
mekanlard›r. Buralarda cereyan eden
olaylar›n yaﬂanan aﬂklar›n ve ihanetlerin, al›nan kararlar›n fert ve toplum üzerinde büyük etkileri olmuﬂtur.
Eserde din, siyaset, ordu, aﬂk, kad›n, cinsellik ve ihtiras temalar› ön planda ve iç içe yer al›r. Bunlardan din, siyaset ve ordu; aﬂk, kad›n, cinsellik ve ihtiras iç içedir.
Meﬂrutiyet’in ikinci kez ilan›ndan
sonra ‹ttihat ve Terakki Partisi’nin iktidara tam olarak hakim olamamas›ndan
dolay› siyasî bir kargaﬂa meydana gel-
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miﬂ, bu istikrars›zl›k halk aras›nda rahats›zl›k do¤urmuﬂtur. ‹ttihat ve Terakki muhalifleri de bu durum karﬂ›s›nda
birleﬂmiﬂlerdir. ‹ttihat ve Terakki muhalifi gazetecilerin öldürülmesi çalkant›lara yol açm›ﬂ, Derviﬂ Vahdetî’nin Volkan
gazetesi de olaylar›n ﬂiddetlenmesinde
önemli rol oynam›ﬂt›r. Bu durum, özellikle memleketin içinde bulundu¤u ortamdan rahats›z olan, dinin elden gitti¤ini düﬂünen, bu yüzden de ﬂeriat isteyen din adamlar› ile ‹ttihat ve Terakki’nin faaliyetlerinden huzursuzluk duyan alayl› subaylar üzerinde etkili olmuﬂtur. Bir gurup asker çavuﬂlar›n›n
önderli¤inde subaylar›na karﬂ› bir gece
ayaklanarak Heyet-i Mebusan önünde
toplan›r ve ﬂeriat isterler. Hükümetin
anlaﬂma iste¤ini reddeden isyanc›lar ‹ttihatç› subaylarla mebuslar› öldürmeye
baﬂlay›nca, padiﬂah duruma el koyar.
Öte yandan ‹ttihatç›lar da bu baﬂar›s›zl›k karﬂ›s›nda Selanik’teki 3. Ordu’yu
harekete geçirirler. Hareket Ordusu ‹stanbul’a gelerek isyan› bast›r›r. II. Abdülhamit de tahtan indirilip Selanik’e
sürgüne yollan›r.
Ahmet Altan’›n büyük ölçüde gerçekli¤e ba¤l› kald›¤› ‹syan Günlerinde
Aﬂk’ta, olaylar›n ç›k›ﬂ nedeni olarak hem
yobazlar›n ﬂeriat istekleri, hem de Selanik’ten gelen subaylar›n baﬂ›bozuklu¤u,
e¤lenceye düﬂkünlü¤ü, alayl› subaylar›n
ve halk›n ‹ttihat ve Terakki yönetiminden duyduklar› rahats›zl›k gösterilir.
Meﬂrutiyetin ikinci defa ilan›ndan sonra
‹stanbul’daki özgürlük ortam›ndan yararlanan baz› gericiler memleketi kargaﬂaya sürüklemiﬂlerdir. Derviﬂ Vahdetî’nin Volkan gazetesinin olaylar›n yay›lmas›nda büyük rolü olmuﬂtur. Ancak burada dikkati çeken husus Cemiyet-i Tedrisiye-i ‹slâmiye isimli yüksek seviyedeki din hocalar›ndan oluﬂan ‹slâmî e¤itim
teﬂkilat›n›n isyanc›lar› k›ﬂk›rtan molla
görünüﬂlü adamlarla bir ilgilerinin ol-
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mad›¤›na dair bir beyanname yay›nlamalar›d›r. Üyeler aras›nda bulunan
ﬁeyh Yusuf Efendi, roman›n baﬂ›ndan
beri uyumlu ve ›l›ml› tav›rlar›yla dikkati çeken bir tekke ﬂeyhidir. Yusuf Efendi’nin, ﬂeriat yanl›s› damad› Hasan
Efendi’ye söyledi¤i ﬂu sözler çok anlaml›
ve önemlidir:
“- Ne zamandan beri Rabb›m›za giden yola silahla ç›k›l›yor?” (s. 180)
“Bizim silaha, ayaklanmaya, ﬂiddete de¤il, düﬂünmeye, oldu¤umuzdan daha iyi olmak için u¤raﬂmaya ihtiyac›m›z
var.” (s. 181)
ﬁeyh Yusuf Efendi, müritlerinin ﬂeriat isteyen kalabal›¤›n aras›na kat›lmalar›n› da yasaklar. Hasan Efendi’ye, “Bizi dünyada iktidar kavgalar› hiç alakadar etmez, baﬂ›m›za bir iﬂ gelecekse kendi yolumuzda yürürken gelsin. Bu dünyadaki kavgadan bir istedi¤imiz yok, bu
kavgaya verecek bir ﬂeyimiz de... Herkesi tembihe, zinhar tekkeden kimse kat›lmas›n bunlara, onlar›n hepsi bana emanet, bir tekini bile kaybedersem, bunun
hesab› ruz-u mahﬂerde bana sorulur. (s.
99)” derken, din ile devlet iﬂlerinin ayr›
tutulmas›n› isteyen bir düﬂünce yap›s›nda oldu¤unu gösterir. ‹syanc›lar›n baﬂ›n›
çeken Kör Ali’yi de “meczup” olarak de¤erlendirir (s. 99).
Olaylar›n bu noktaya varmas›na sebep olarak romanda ‹ttihat ve Terakki’nin baﬂar›s›zl›¤›, ehliyetsizli¤i gösterilir. Yazar ‹ttihatç›lar›, ‹ttihatç›lara tenkit ettirir. Hüseyin Hikmet Bey, a¤abeyi
Cevat Bey ve arkadaﬂ› Selim Bey ‹ttihatç› olmalar›na ra¤men, icraattan memnun de¤illerdir. Selim Bey’in sözleri ‹ttihatç›lar›n tav›rlar›n› ortaya koyar:
“… bir müstebiti baﬂ›m›zdan att›k
diye sevinirken, ﬂimdi yüz müstebit birden var karﬂ›m›zda, en küçük bir muhalefete bile tahammülleri yok, derhal tehdit, ﬂantaj…”(s. 129).
‹stanbul her bak›mdan içten içe
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kaynamakta iken, Enver Bey’in Berlin’de bir prens gibi karﬂ›lanmaktan, ilgi
görmekten memnun kalarak hâlâ ‹stanbul’a dönmek istemeyiﬂi Cevat Bey taraf›ndan eleﬂtirilir. Cevat Bey geç kalmaktan korkar. Bir gazetecinin öldürülmesine halk›n tepkisi büyüktür. Bu co¤rafyada yaﬂayanlar ölüme, öldürülmeye, cinayete, suikasta al›ﬂk›n olmakla beraber
bir gazetecinin öldürülmesine çok tepki
göstermektedir. Bir ölümle aya¤a kalkan
ﬂehrin yat›ﬂt›r›lmas› çok güçtür. Cevat
Bey’in olaylar›n arkas›n›n çok kanl› gelmesinden korkarak söyledikleri durumun ciddiyetini göstermesi bak›m›ndan
dikkate de¤er:
“Cenazenin yap›ld›¤› gün, Sultanahmet Meydan›, yüz binlerce baﬂ› olan
bir canavar gibiydi, o baﬂlar› taﬂ›yan
gövde görülmüyor ama h›nçla titreyen,
intikam almak için öfkeyle seyiren adaleleri ﬂehrin her bir yan›nda, toprakta,
havada, hatta ﬂehri kuﬂatan surda hissediliyordu. Sultanahmet Meydan›’ndan
bütün ﬂehre yay›lan o u¤ultu, sinirli ilaçlarla ürperen o garip sars›nt›, sanki insanlara ait bir ﬂey de¤il, topra¤›n ta derinlerinden, önüne katt›¤› her ﬂeyi y›kmak arzusuyla yeryüzüne ç›kmaya haz›rlanan, t›rnaklar›yla ﬂehri kaz›yan bir
zelzele, arz›n merkezindeki ateﬂten silkelenerek ç›kan bir gulyabaniydi” (s.
177).
‹ttihat ve Terakki geç de olsa hatas›n› anlay›p telafi yoluna gider; ancak
Cevat Bey’in deyimiyle çok cinayet iﬂlenir, çok insan öldürülür ve çok cenaze
kald›r›l›r. Yazar›n ifadesiyle de, “… ﬂeriata karﬂ› tedbir diye getirilen bu askerler ﬂeriat isteriz diye ayakland›lar da
yüzlercesi ‹stanbul sokaklar›nda k›st›r›l›p kendi arkadaﬂlar›nca k›l›çtan geçirildi” (s. 10).
Roman›n baﬂ›nda Hasan Efendi’nin
yorumu olarak verilen bu sözlerle yazar›n da 31 Mart Vakas›’n› bir asker ayak-
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lanmas› olarak gördü¤ünü söylemek
mümkündür. Bu olaylar›n geliﬂim çizgisinde askerlere, özellikle alayl› subaylara mollalar›n etki etti¤i de belirtilmektedir.
Eserde aﬂk-kad›n-cinsellik-ihtiras
temas› da iç içe görülür. Romana ad›n›
veren “isyan günlerindeki aﬂk” gerçekte
kimin/kimlerin aﬂk›d›r? Hikmet-Mehpare, ﬁeyh Efendi-Mehpare, Tevfik-Rukiye,
Dilevser-Hikmet, Hediye-Hikmet, Rag›p-Dilara aras›nda geliﬂen aﬂk/ihtiras
duygular› olay örgüsünde a¤›rl›kl› olarak yer alm›ﬂt›r. Mehpare Han›m, ﬁeyh
Efendi, Hikmet Bey ve Konstantin ile evlilik ve beraberlik yaﬂam›ﬂt›r. ﬁeyh Efendi ise bir buçuk y›l süren evlilikten sonra Mehpare Han›m Hikmet Bey ile evlenir. ﬁeyh Efendi’nin evlilik hayat›nda
veremediklerini Hikmet Bey’de bulmuﬂtur. Ancak, zevkleri için yaﬂayan, gününü gün eden, aﬂktan çok bedeni zevkleri
ön planda tutan Mehpare Han›m’a Hikmet Bey’le olan beraberli¤i de yetmez.
Bir ara Matmazel Helen’i aralar›na alarak üçlü bir beraberlik yaﬂar. Bu ihanet,
Hikmet Bey’in Mehpare Han›m’a duydu¤u aﬂk› öldürür. Onu intihar›n eﬂi¤ine
getirir. Ancak aﬂk› bitse de “en ola¤anüstü aﬂk›” olarak niteledi¤i eski kar›s› ile
uzaktan uza¤a ilgilenmeye devam eder.
Mehpare Han›m’›n cinsel açl›¤›n›n su
yüzüne ç›kmas›n› sa¤layan, ancak daha
sonralar› onun isteklerine cevap vermekte zorland›¤› için ihanete u¤rayan
Hikmet Bey, Selanik’ten ‹stanbul’a dönünce, babas› taraf›ndan kendisine takdim edilen cariye Hediye – bu ad› kendisi vermiﬂtir – ile beraber olur. Hediye
Hikmet Bey’i gerçekten sevmiﬂtir. Hikmet Bey için ise Hediye, baﬂlang›çta bir
gönül e¤lencesidir. Zamanla onu sever.
Bu sevgide ac›ma ve güven duygusu hakimdir. Ona, “Hediye, sen benim hayat›mdaki tek hakikatsin” diyor ve bunun
gerçek oldu¤una inan›yordu. Hiç kimse
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onun hayat›nda Hediye kadar hakikî ve
yak›n olmayacak, hiç kimse Hikmet
Bey’i onun gibi, sevgisinin içinde kendini
yok etmeye raz› gelecek kadar sevmeyecekti.
Bir keresinde Osman’a, “E¤er hayat›m›, k›r›lacak bir eﬂya, bir bardak ya da
bir vazo, ne bileyim öyle bir ﬂey olsayd›
e¤er, bunu tutmas› için Hediye’ye verirdim” demiﬂti, “ondan baﬂka herkes, bir
dalg›nl›k an›nda onu bir yerde b›rakabilir, düﬂürebilir, bir ac› duydu¤unda elinden atabilirdi ama o, hiçbir zaman, hiçbir ﬂartta onu elinden b›rakmazd›” (s.
460). Hikmet Bey kendisine bu kadar
güven duygusu veren Hediye ile nikahlanmay›, onunla yolculuklara ç›kmay›,
“böylesine büyük bir aﬂk› böylesine sessiz taﬂ›yabilen bu küçük kad›n› sevindirmeyi, onun seviniﬂini görmeyi, onun da
hiç olmazsa bir kere güvenle, içten bir
kahkaha at›ﬂ›na ﬂahit olmay›” (s. 461) ister. Gönlü Hediye’den, mant›¤› ise Dilevser’den yanad›r. Dilara Han›m’›n k›z›
olan Dilevser kitaplardan, edebiyattan,
yazarlardan, hayattan konuﬂan, kültürlü ve zeki bir k›zd›r. Hikmet Bey, “…
kendi geçmiﬂini Dilevser’in zekas›yla y›kamaya, temizlemeye, kalan ac›lar› iyileﬂtirmeye u¤raﬂ›yor, genç k›za ve onun
zekas›na gittikçe daha fazla ba¤lan›yordu” (s. 460).
Hikmet Bey’e Tanr› sanki istedi¤i
kad›n› vermiﬂ, fakat ﬂeytan bunu ikiye
bölüp iki kad›n yapm›ﬂt›r. Hangisinden
vazgeçse birinin eksik kalaca¤›n› düﬂünür. Dilevser’in zekas›, Hediye’nin saf ve
temiz duygular› aras›nda bocalayan
Hikmet Bey, tercihini Dilevser’den yana
kullan›nca, Hediye’yi ebediyyen kaybeder. Dilevser’le evlenip mutlu olur ama
Hediye’yi unutamaz. Romandaki hazin,
temiz, gerçek ve karﬂ›l›ks›z aﬂk Hediye’nin aﬂk› olsa gerektir.
Rag›p-Dilara aﬂk›na gelince; Beyo¤lu’nda tesadüfen tan›ﬂan Rag›p Bey’le
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Dilara Han›m’›n iliﬂkisi, aﬂktan ziyade
bir tutkudur. Çünkü zaman içinde evinden ve k›ﬂladaki iﬂlerinden bunalan Rag›p Bey, arad›¤› huzur ve mutlulu¤u Dilara Han›m’›n evinde bulur. Rag›p Bey
kar›s›ndan boﬂand›ktan sonra Dilara
Han›m’la evlenmez, Makedonya’ya döner. Dilara Han›m onun gitmesine önce
çok sevinir. Çünkü özgürlü¤üne, “renkli
ve oynak hayat›na” yeniden dönmekten
dolay› memnun olmuﬂtur. Ancak, zamanla ona karﬂ› duydu¤u özlem ve güven duygusunun artt›¤›n› düﬂünür. “…
bu, bir kad›n›n yaﬂayabilece¤i güvenin
belki de aﬂ›lmas› mümkün olmayan bir
zirvesiydi ve bu güveni, bir katilden, öldürmekten çekinmeyen bir erkekten
baﬂkas› bir kad›na böylesine yaﬂatamazd›” (s. 461). Bu sözlerden Dilara Han›m’›n Rag›p Bey’de buldu¤u ﬂeyin aﬂktan ziyade güven duygusu oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. E¤er Dilara Han›m Rag›p
Bey’e aﬂ›k olsayd›, t›pk› Mehpare Han›m
gibi, baﬂka erkeklerle iliﬂki kurmazd›.
Romanda hiçbir kad›n Hediye gibi aﬂk
ve sadakatle bir erke¤e ba¤lanmam›ﬂt›r.
Romanda Tevfik Bey’le Rukiye’nin
k›sa süren, fakat mutlu bir ﬂekilde evlilikle sonuçlanan aﬂklar›ndan da söz edilir.
Ahmet Altan kad›n›n toplumdaki
yeri ve önemine de dikkat çeker. Roman›n bir yerinde Dilara Han›m’a ﬂunlar›
söyletir:
“… inkiﬂaf etmiﬂ bütün milletler kad›nlar›n› hür b›rakm›ﬂlar, erkeklerle
omuz omuza oralarda kad›nlar, kad›nlar›n› birer mücrim gibi evlere hapseden
milletler ise inkiﬂaf etmemiﬂler, edememiﬂlerdir” (s. 48).
“Kad›ns›z millet olmaz Rag›p Bey,
(…) kad›n yoksa o memleketin hali bizimki gibi bir sefalettir… Zavall› kad›nlar, bugün hepsi birer mahkum evlerinde” (s. 49) diyen Dilara Han›m, en çok da
düﬂmüﬂ kad›nlara üzülür. Geçinmek için
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geliri olmayan kad›nlar›n sokaklara düﬂtü¤ünü söyler.
Roman›n ﬂah›s kadrosunu ﬁeyh
Efendi ile Reﬂit Paﬂa ailesinin fertleri
ﬂeklinde gruplamak mümkündür. Buna
göre, ﬁeyh Efendi’den baﬂlamak gerekirse, onun roman›n baﬂ› çeken tiplerinden
biri oldu¤unu söyleyebiliriz. Mehpare
Han›m’›n ilk eﬂi, Rukiye’nin babas›, Hasan Efendi ile Rag›p Bey’in kay›npederi
olan ﬁeyh Efendi, akl›selim, u¤ursuzluklar› çabuk sezen, so¤ukkanl› ve uzlaﬂt›rmac› tav›rlar› ile dikkat çeker. Unkapan›’ndaki tekkesiyle oturdu¤u yerden Hasan Efendi arac›l›¤›yla ‹stanbul’da olup
biten her ﬂeyi ö¤renir. ﬁeyh Efendi dindard›r, ancak yobaz de¤ildir. Hasan
Efendi, Kanunu Esasi istemeyiz diyerek
saraya yürüyen, peﬂinden kalabal›klar›
sürükleyen, padiﬂah›, görmek istedi¤i
için pencereye ç›kartan Kör Ali’den bahsederken, “Ali Hoca..” deyince, ﬁeyh
Efendi, hafifçe kaﬂlar›n› çatarak, anlamazl›ktan gelerek ﬂunlar› söyler:
“ – Bütün serserileri paﬂa, bütün
meczuplar› hoca yap›yorlar galiba” (s.
99).
ﬁeyh Efendi din ve devlet iﬂlerini
ayr› tutan, bütün sorular›n cevab›n›
Kur’an’da arayan, ﬂeriat istemeyen örnek bir din adam› tipidir. Hoﬂgörülü ve
renkli bir kiﬂili¤i vard›r. Rag›p Bey’in Dilara Han›m’la iliﬂkisini ö¤rendi¤i halde
bilmezlikten gelir. Rag›p Bey ile k›z›n›n
ayr›lmas› durumunda Rag›p Bey ile
dostlu¤unu bozmaz. Mihriﬂah Sultan’a
ilgi duyabilir. Ayr›ld›¤› eﬂi Mehpare Han›m’la uzaktan da olsa ilgilenir. Yobazlar›n karﬂ›s›nda liberal bir din adam› kimli¤iyle karﬂ›m›za ç›kar.
Roman›n önemli kiﬂilerinden biri de
ﬁeyh Yusuf’un eski, Hikmet Bey’in de u¤runa intihara teﬂebbüs etti¤i Mehpare
Han›m’d›r. Gümrük müdürü Tevfik
Bey’in güzelli¤i ile dikkatleri üzerinde
toplayan k›z› Mehpare Han›m, 17 yaﬂ›n-

106

dayken ﬁeyh ile evlenmiﬂ, Rukiye adl›
bir k›z› olmuﬂ, sonra da ayr›lm›ﬂt›r. Hikmet Bey’den de Nizam ad›nda bir o¤lu
vard›r. Hikmet Bey’i Selanik’te Konstantin’le aldatan Mehpare Han›m, ‹stanbul’a döndü¤ünde de Frans›z elçili¤inden bir diplomatla iliﬂki kurar. Ayn› zamanda arada ‹stanbul’a gelen Konstantin ile de görüﬂmeyi sürdürür. Zevkleri
için yaﬂayan, cinselli¤ini ön plana ç›karan, gününü gün eden, o günün Osmanl› toplumu için ileri davran›ﬂlarda bulunan kural d›ﬂ› bir kad›nd›r, Mehpare Han›m.
ﬁeyh’in damad› Rag›p Bey genç, yak›ﬂ›kl›, cesur ve yetenekli bir binbaﬂ›d›r.
Savaﬂ s›ras›nda kahramanl›klar göstermiﬂ, Müﬂir Paﬂa taraf›ndan ﬁam’dan ‹stanbul’a getirilmiﬂ, Arap Dilaver’i öldürmüﬂ, çocukluk arkadaﬂ› Hasan Efendi
arac›l›¤›yla ﬁeyh ile tan›ﬂm›ﬂ, onun dostlu¤unu kazan›p k›z›yla evlenmiﬂ, ama
kar›s› Hatice Han›m’›n aﬂ›r› dindarl›¤›
yüzünden mutlulu¤u d›ﬂar›da aramaya
baﬂlam›ﬂt›r. Yolda tesadüfen tan›ﬂt›¤›
Dilara Han›m’la güzel günler geçirmiﬂtir. Rag›p Bey ayn› zamanda a¤abeyi Cevat Bey’le birlikte ‹ttihat ve Terakki için
de çal›ﬂm›ﬂt›r. Hareket Ordusu’na kat›larak isyan›n bast›r›lmas›na katk›da bulunmuﬂ, sonunda Dilara Han›m’› ‹stanbul’da b›rakarak Makedonya’ya dönmüﬂtür.
Dilara Han›m, Lehistan’da Alman
as›ll› küçük bir toprak a¤as›n›n k›z› olarak do¤muﬂ, annesinden müzik dersleri
alm›ﬂ, edebiyat›n tad›n› keﬂfetmiﬂ, babas›ndan ise insanlar› istedi¤i zaman kendisinden uzakta tutmay› ve onlar› bak›ﬂlar›yla yönetmeyi ö¤renmiﬂtir. On üç yaﬂ›nda köylerine yap›lan bir bask›nla kaç›r›l›p Osmanl› saray›n›n haremine getirilmiﬂtir. Çok güzel olmad›¤› için ön plana ç›kamam›ﬂ, Giritli ihtiyar bir paﬂa ile
evlendirilmiﬂtir. Paﬂa genç kar›s›n› gerçekten sevmiﬂ, e¤itimi ile ilgilenmiﬂ, ud
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dersleri ald›rm›ﬂ, bizzat kendisi Frans›zca ö¤retmiﬂ, Avrupa’ya götürüp gezdirmiﬂ, Avrupal› bir kad›n gibi yaﬂatm›ﬂ,
sonra da büyük bir servet b›rakarak bu
dünyadan ayr›lm›ﬂt›r. Dilara Han›m
köﬂkünde k›z›yla birlikte sakin ve güvenli bir hayat yaﬂamaktad›r. Ancak, kad›nl›¤›n› unutmam›ﬂ, kendi çevresinden
olmayan yak›ﬂ›kl› askerlerle geçici iliﬂkiler kurmuﬂtur. Fakat Rag›p Bey onun
için daima özel olmuﬂtur.
ﬁeyh Efendi’nin di¤er damad› olan,
ayn› zamanda roman›n önemli kiﬂileri
aras›nda yer alan Hasan Efendi, Donanma-y› Humayun’da zabittir. Hasan Efendi, ﬁeyh’in ikinci kar›s›ndan olan cüce ve
çirkin k›z› Binnaz Han›m ile evlidir. ﬁeyhe olan ba¤l›l›¤›ndan dolay› mutsuz olmas›na ra¤men evlili¤ini sürdürür.
ﬁeyh’in ayinlerine kat›l›r, ﬂehirde hafiye
gibi dolaﬂarak her ﬂeyden haberdar olur
ve duyduklar›n›, gördüklerini ﬂeyhine
iletir. Halifeye ve ﬂeriata ba¤l›d›r. ‹ttihatç›lardan hoﬂlanmaz.
Rag›p Bey’in a¤abeyi Cevat Bey de
‹ttihat ve Terakki’nin kurucular›ndand›r. Zamanla düﬂünce ve davran›ﬂlar›n›
be¤enmedi¤i ‹ttihatç›lar› eleﬂtirir.
Romanda sergüzeﬂtleri anlat›lan
Reﬂit Paﬂa ailesinin fertleri içinde en
dikkate de¤er sima Hüseyin Hikmet
Bey’dir. Reﬂit Paﬂa ile Mihriﬂah Sultan’›n o¤lu, Mehpare Han›m’›n ikinci kocas›, Nizam’›n babas› olan Hikmet Bey
çocuklu¤unu ‹stanbul-Paris aras›nda geçirmiﬂ, Paris’te hukuk tahsili yapm›ﬂ, ‹stanbul’a dönünce babas›n›n konumu itibariyle saray mabeyninde sürekli yükselmeye baﬂlam›ﬂt›r. ‹stanbul’daki bask›ndan, jurnallerden, mollalardan, züppe entelektüellerden, hatta padiﬂahtan
bile nefret eder. Paris’teki özgürlü¤ünü
özler. ‹ttihat ve Terakki Partisi’nin kurulmas›na öncülük etmiﬂ, ancak zamanla baﬂar›s›zl›k ve plans›zl›klar›n› görerek partiden de so¤umuﬂtur. Hikmet
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Bey, Mehpare Han›m’›n ihanetini içine
sindiremeyip intihara kalk›ﬂm›ﬂ, ancak
ölmemiﬂtir. Duygusal yaﬂam› iniﬂli ç›k›ﬂl›d›r. Hediye’yi sever, ancak Dilevser’le
evlenir. Sonunda mutlulu¤u yakalad›ysa
da Hediye’nin intihar›ndan duydu¤u ac›y› yaﬂad›¤› sürece unutamayacakt›r.
Hikmet Bey’in babas› olan Reﬂit Paﬂa, padiﬂah›n doktoru, hatta tek dostu ve
s›rdaﬂ›d›r. Selanik’e padiﬂahla birlikte
gitmiﬂ, onu ömrünün sonuna dek yaln›z
b›rakmam›ﬂt›r. Mihriﬂah Sultan’la olan
evlili¤i uzun sürmemiﬂtir.
Hikmet beyin annesi Mihriﬂah Sultan ise oldukça güzel ve etkileyici bir kad›nd›r. H›rç›n, esrarengiz ve özgürlü¤üne düﬂkün olan Mihriﬂah Sultan, Reﬂit
Paﬂa’dan ayr›ld›ktan sonra hiç evlenmemiﬂ, uzun y›llar›n› Paris’te geçirmiﬂ; ‹stanbul’a döndükten sonra herkesi etkisi
alt›na alan ﬂeyh onu da etkilemiﬂtir.
Kendisini sürgüne yollayan padiﬂah ile
rakibi olarak gördü¤ü gelini, Mehpare
Han›m’dan hiç hoﬂlanmaz.
Romanda iki ailenin ön plandaki
fertleri d›ﬂ›nda iki kiﬂi daha vard›r. Bunlardan biri padiﬂah II. Abdülhamit’tir.
Romanda ad› verilmez, sadece padiﬂah
diye an›l›r. Osmanl› Devleti’nin bu en zay›f ve kar›ﬂ›k döneminde padiﬂah olmaktan pek hoﬂnut de¤ildir. “Allah’›n gücüne
gitmesin ama bize öyle bir iﬂ vermiﬂ ki,
atsan atamazs›n, satsan satamazs›n, baca¤›m›za ba¤lanm›ﬂ taﬂ gibi yaﬂad›kça
sürüyece¤iz bunu” (s. 51) sözleriyle padiﬂahl›¤›n kolay bir iﬂ olmad›¤›n› ifade
eder. 31 Mart Vakas›’ndan sonra tahttan
al›narak ailesiyle birlikte Selanik’e sürgüne gönderilir.
Roman›n o zaman de¤il de ﬂimdilerde yaﬂayan, ilginç ve renkli tipi vard›r:
Osman Reﬂit Paﬂa ile ﬁeyh Yusuf’un torunu olan Osman roman boyunca (K›l›ç
Yaras› Gibi’de de ayn› ﬂekilde) ölüleriyle
konuﬂur. “Zaman›n mahpuslar›” olarak
niteledi¤i ölüleri hikâyelerini Osman’a
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anlat›rlar. Böylece zaman zaman Osman
arac›l›¤›yla olaylar›n gizli kalm›ﬂ yönleri
aktar›l›r, okuyucuya. ‹nsanlar Osman’›n
deli oldu¤una inan›r. O ise insanlar›n
aptal oldu¤unu düﬂünür, ölülerin geçmiﬂ
hayatlar›n› bütün aç›kl›¤›yla görmek, insanlar›n aptall›¤›na olan inanc›n› pekiﬂtirir (s. 8). Osman yaﬂayanlar›n yalanlar›n›, ölülerin gerçeklerini görmüﬂtür (s.
467). Hepsinin dehﬂet verici s›rlar› vard›r. Onu gördüklerinde hep birlikte konuﬂmak isterler ama Osman aralar›ndan birini seçip dinlemeyi tercih eder.
Ölülerin gösterdikleri s›rlar›n içinde cinayetler, ayaklanmalar, ihanetler, günahkâr aﬂklar, ac›l› özlemler vard›r. Onlar› gösterirken bir yandan da saklamaya çabalad›klar›ndan, anlatt›klar› çeliﬂkilerle, yalanlarla, unutuﬂlarla doludur.
Romanda Osman zaman zaman
araya girerek, kahraman›n yaﬂad›¤› sürede karﬂ›s›ndakine söyleyemediklerini
– bazen de kendi yorumuyla – okuyucuya aktar›r. “Hikmet Bey’in daha sonra
Osman’a söyledi¤i gibi....” (s. 29), “Rag›p
Bey’in Osman’a söyledi¤i gibi...” (s. 49),
(Hikmet Bey) … daha sonra Osman’a…
diyecekti” (s. 60), (Mehpare Han›m) …
bir keresinde Osman’a söyledi¤i gibi…”
(s. 74), “Daha sonralar› Reﬂit Paﬂa, Osman’a… demiﬂti” (s. 94), “Daha sonralar› Rag›p Bey Osman’a… demiﬂti” (s.
106), (Rag›p Bey) daha sonralar› Osman’a … demiﬂti.” (s. 126), “Daha sonralar› Reﬂit Paﬂa Osman’a … demiﬂti” (s.
143) kal›b›yla kurulan bu cümlelerde,
ölülerin, Osman’la dertleﬂtikleri, s›rlar›n› paylaﬂt›klar› görülür. Osman sanki bu
noktada araya girerek s›rlar› ifﬂa eden
anlat›c› konumundad›r.
‹syan Günlerinde Aﬂk’ta yazar›n virgül, noktal› virgül ve ba¤laçlarla uzatt›¤›
bazen bir paragraf› bulan cümleleri dikkati çekmektedir. Psikolojik tahlil ve tasvirlerin çok iyi verildi¤i bu cümlelere bir
örnek vermekle yetinece¤iz:
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“Hüseyin Hikmet Bey, bir sabah
vakti, karla kapl› kubbeleri, minareleri,
kuleleri, tepeleri ve tepelerine yay›lm›ﬂ
ormanlar›yla uzaktan bakana ince oymal› geniﬂ ve yumuﬂak bir dantel gibi
gözüken ‹stanbul’a var›p ya¤an karla
rengi solgunlaﬂm›ﬂ sulardan yakamozlu
par›lt›larla ç›rp›nan bal›klar› kapan deniz kuﬂlar›n›, cami avlular›ndan kanat
pat›rt›lar›yla havalan›p karlara kar›ﬂan
beyaz güvercinleri, gergef iﬂleyen nazl›
bir kad›n parma¤›na batm›ﬂ bir t›¤dan
oyal› bir beyazl›¤a s›çram›ﬂ kan damlalar› gibi gözüken k›rm›z› fesli gölgeleri,
bütün o beyazl›¤›n içinde kara bir büyü
gibi dolaﬂan uzun siyah kay›klar› görüp
de, k›y›lara dizilmiﬂ kahvehanelerden
yükselen ›slak tömbeki kokusuyla, tepelerdeki çiçek tarlalar›ndan gelen serin
fulyalarla kas›mpat›lar›n rayihalar›na
kar›ﬂan zift ve insan kokusunu içine çekince ürperdi” (s. 53).
Ahmet Altan bu roman›yla tarihimizin karmaﬂ›k bir dönemi ve tart›ﬂmal›
bir vakas›n› yeniden gündeme getirmiﬂ;
bu dönemde yaﬂayan insanlar›n aﬂklar›n›, tutkular›n›, ac›lar›n› ve ihanetlerini
ustal›kla anlatm›ﬂt›r.
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NOTLAR
1
Roman piyasaya ç›kt›¤› günlerde bir televizyon program›nda konuﬂan Ahmet Altan, yeni roman›n öncekinin devam› olmad›¤›n› söylemiﬂ; ancak
bundan sonra dönem roman› yazmak niyetinde oldu¤unu da sözlerine eklemiﬂtir. Birbirini tamamlayan bu iki roman›n dönem roman› yazmak için bir
baﬂlang›ç oldu¤u düﬂünülemez mi? Ayr›ca bu iki roman anlam ve içerik bak›m›ndan birbirini tamamlad›¤› için “dilojik roman” örne¤idir.
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