Zafer Hanım
ZAFER HANIM
Torunlarının “Cici anne!” diye hitap ettiği büyük annem, büyük
babamın zevcesi Zafer Hanım, şanlı bir İstanbul hanımefendisi…
Eski Halep valisi, Hariciye Müsteşarı, Zaptiye Nâzırı Salim
Paşa’nın kızı…
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mütesarrıflık olan Maraş’a gelmiş, Kısakürek oğullarının
konağına inmiş; o zaman toy bir delikanlı olan büyük babamı
görmüş, zekâsına hayran olmuş, yanına almış, İstanbul’a
gitmiş, tahsil ve terbiyesiyle uğraşmış, sonunda da kendisine
damat etmiş…
Eğer bu satırların çerçevelediği şeyler, Efendime açılan
yolumun ve bu yol başındaki ruhî anlarımın kalın hatlarla
karalanmış, sadece malzemelik, basit dekorlarından ibaret
olmasaydı; eğer bu dekorların bahane tiplerine ayrıca değer
vermem icap etseydi, Zafer Hanımefendiye; uzun, çok uzun
bahisler ayırmam onu tek başına bir mevzu diye ele almam
gerekirdi.
Kadın saçlarının topuklara kadar indiği o devirde bile,
bugünün kesik saçlarına eş; kırpık saçlı başı ve daima sultanî
edâsiyle cici annem, bütün İstanbul’da dillere destan
elmasları, ziyafetleri, armonik piyanosu ve çoğu Batı
dillerinden tercüme sepet sepet romanları ve karmakarışık bir
dekor içinde, Abdülhamid devrinden Meşrutiyet sonrasına
aktarılan, Doğu ve Batı bulamacı, Tanzimat artığı, mihrakından
oynatılmış ve yeni mihraka oturtulamamış hafakanlı İstanbul
hanımefendisinin en tipik bir örneğidir. Cemiyetin ruhî
dayanağındaki, o zamanlar alıp yürüyen şaşkınlık ve
muvazenesizlik, onun mizaç aynasından ne canlı akisler
püskürtüyordu…
Her şeyden önce, müthiş bir sinir, vehim kumkuması…

Denizden korkar, vapura binemez; Sarıyer’deki köşküne,
karadan, Şahin ve Mazlum’un çektiği kupa arabasiyle gider.
Ölümden öyle ürker ki, geceleri yatağına dümdüz uzanmayı bile
yarı ölüm sayar ve başının altına dört beş yastık koyar. Sanki
oturduğu yerde ölüm onu bastıramaz ve omuzlarını yere
getiremez.
Vehme bakın ki siz, konağın üçüncü katındaki yatak odasında,
yangına karşı başka çare kalmazsa pencereden inmek üzere bir
ip merdiven bulundurur. Halbuki o da yaşça altmışı geçkindir,
hayli şişmandır, sargılar altında boru gibi duran
bacaklariyle, ip merdivenden değil, konağın şahane
merdivenlerinden bile rahat rahat inip çıkmak iktidarında
değildir.
Çocuk sevmez, şefkatten pek anlamaz, evin mânevî havasını
mayalandırıcı derinliğine bir iç hüviyet belirtmez; ya ilaç
şişeleriyle dolu maun dolabına abanık, yahut görülmemiş
israfların ve günübirlik meselelerin siniri içinde, çırpınır,
durur. Ve hep, dışına biraz fazla sızan nefsaniyet haliyle
göze çarpar.
Çocuklar yemesin diye arka salonun püsküllü kanepeleri altına
sakladığı tatlıları bir hücumda yok etmek ve ip merdivenini
pencerelerden sarkıtmak en büyük zevkimizdi.
Fakat o daima asil ve zarif…
Evet, büyük babam ve cici annem…
Konakta büyük babam, bütün özeniş ve değişmelere rağmen,
saffetli ve Anadolu’lu kalma seciyesinden; cici annem de,
kâbus çatılarının ördüğü büyük şehir kadınında, kararmış bir
iç hayatın dışına fışkırttığı bunalma halinden birer mostra…
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