Fena Halde Leman
Öykü Anlatıcı, ünlü bir gazeteci ve yazardır. Tatil için gittiği yazlık bir otelde yatı ile gezmekten hoşlanan,
oldukça sade giyimli fakat güzelliği ve edası ile iddialı bir kadın dikkatini çeker. Kadının adı Leman Korkut'tur.
İzmirli, son derece varlıklı bir ailenin dul kalmış gelinleridir. Anlatıcı, İstanbul'a döndüğünde Leman Korkut ve
ailesi ile ilgili detaylı bir araştırma yapmaya koyulur. Acaba, bu uçsuz bucaksız servetin kaynağı nedir? Yurtdışı
ile alakası var mıdır? Aldığı ilk sonuçlar enteresandır.Ancak nüfusta Leman korkut adında bir kadın yoktur,
Leman Korkut'un kocası Ekrem'in vaktiyle nikahlandığı, Fransız asıllı, Jeanne Courtine vardır. Anlatıcı,
öğrendiklerinin şaşkınlığını yaşarken bir telefon alır, bu telefon kibar bir şekilde dillendirilmiş, araştırmayı derhal
sonlandırmasını emreden açık bir tehdittir. Anlatıcı şaşkın ve bezgin bir ruh haliyle, gayet alışkın olduğu
tehditkar durumla yeniden karşılaşmaktadır. Kısa süre sonra Leman Korkut kendisini evine misafir etme isteğini
bildirir. Önceki bilgilerine istinaden, evinde nadiren konuk ağırlayan Leman Hanım'ın tavrı, Anlatıcıyı şaşırtır.
Şahsi tanışmaları akabinde, Anlatıcının kadına olan hayranlığı artacak fakat araştırmalar bitecektir. Anlatıcı
ani bir araba kazası ile Leman Korkut'un öldüğünü haber alır, fakat Leman, kendisine hayat hikayesini anlatan
bir mektup bırakacaktır.
Saygın, varlıklı, herkesin gıpta ve kıskançlık ile takip ettiği Korkut Ailesinin gelini Leman, Ekrem ile
tanışmadan evvel, Fransa'da geçimini sağlamak için bir kadın ile fiziksel birliktelik yaşamaktadır. Ekrem ile
girdikleri çok da yoğun olmayan etkileşim sürpriz bir evlilik kararıyla nihayetlenecektir. Leman, varlıklı hayata
çabucak alışır, kocasıyla uyum içindedir. Görünürde son derece mutlu bir hayatı vardır, fakat Ekrem Bey'in
validesi Haco Hanım ile zaman zaman fiziksel birliktelikler yaşamaktadır. Rutin haline gelen ailenin garip
durumu ekrem Bey'den habersiz devam etmektedir ki, Ekrem Bey aniden intihar eder. Leman, her şeyin
yolunda gittiğini düşündüğü dönemde meydana gelen felaketi araştırmak amacıyla Fransa'ya Ekrem'in
kendisinde habersiz yaşadığı farklı hayata dahil olur. Netice, Ekrem'in hem kadınlarla hem de erkeklerle
birliktelikleri olduğudur. Hatta, Leman bile bazılarıyla beraberlik yaşamaktan kendini alamaz.Bu garip ilişkiler
ve ortak fantazi insanları ailenin kaderidir. Leman, gençliğinden itibaren zaten hemcinslerine karşı ilgi içindedir
fakat Ekrem Bey'in durumu acaba genetik olarak annesi Haco Hanım ile mi örtüşmektedir?
Kişiler
Leman Korkut Gerçek ismi Jeanne Courtine'dir. Ergenlik yaşlarında ebeveynlerini kaybetmiş, büyükannesi
nezaretinde büyümüştür. Gençliğinde para karşılığında yaşlı bir İngiliz kadınla birliktelik yaşamıştır. Ekrem
Korkut ile evlendiğinde saygın ve varlıklı bir ailenin güzel, akıllı, alımlı gelini olarak kabul görmüştür. Ancak,
dışardan göründüğünün aksine yasak ve gizli ilişkilere meraklı, cinsel duygularını kontrol altına alamış bir
kadındır.
Anlatıcı Orta yaşlı, oldukça tanınan bir gazetecidir. Vaktiyle yazdığı yazılardan ötürü uzun süre yargılandığı,
siyasi çevrelerle sürtüştüğü olmuştur. Yazlık otelde Leman Korkut'u gördüğünde oldukça tesiri altında kalır.
Hakkında araştırma yapmaya koyulur, fakat Leman Hanım tarafından engellenilir. Leman Hanım, bir araba
kazasında vefat edince anlatıcıya yazdığı hayat öyküsünü içeren bir mektup bırakacaktır. Bu mektup, her
zaman merak edilen Korkut ailesinin hiç tanınmayan, bilinmeyen yönlerini ortaya çıkaracaktır.
Anlatıcının Karısı Yazlık otelde anlatıcıyla birlikte tatildedir. Kocasının Leman Korkut'a olan ilgisini fark etmez.
Muhlis Bey Ekrem Bey ve ailesi sayesinde maddi ve manevi refaha erişmiş, Leman Hanım'a zaman
zaman işlerinde yardımcı olan aile dostudur. Bazı işlerde Korkut ailesi ile ortaklıkları mevcuttur.
Müsü Meşulam
Mısta Bey

Leman'ın arkadaşı.

Korkut Ailesi'nin hizmetkarı.

Ekrem Korkut Leman Korkut'un kocasıdır. Varlıklı bir ailede iyi eğitim alarak yetişmiş bir adamdır. Leman
Korkut ile aniden evlenir. Karısına daima sadık ve sevgi dolu olan bir adam izlenimi vermektedir. Kendi
işilerinde de başarılı olur. Ancak, aniden intihar eder. Leman, kocasının intiharı ardındaki gerçekleri
araştırdığında, Ekrem'in hem cinslerine de ilgi duyduğu ve hayatında çokça beraberlik olduğunu anlar. Aslında,
Ekrem'de Leman'ı çeken şey, Leman'ın erkeksi sesi ve edalarıdır.
Phillippe Gezi
Serpil

arkadaşları.

Gazeteci, anlatıcının asistanıdır.

Manisalı İsmail Hakkı Bey Ekrem Korkut'un babasının çok eski arkadaşıdır. Anlatıcı'ya Korkut Ailesi ile alakalı
önemli bilgiler verir.

Haco Hanım
Raci Korkut
Miss Hingins

Ekrem Korkut'un annesidir. Gelini Leman ile fiziksel birliktelikleri olur.
Ekrem Korkut'un babasıdır, Haco Hanım üçüncü eşidir.
Leman Korkut'un gençliğinde para karşılığı birlikte olduğu, yaşlı ve pis İngiliz kadın.

Cecile Ekrem'in Fransa'da birlikte olduğu ressam kadın, Ekrem'in intiharının ardından Leman ile de
yakınlaşmaları olacaktır.
İclal

Leman'ın arkadaşı. Leman ile de daha sonra ilişkisi olacaktır.

Liliane

Ekrem'in Fransa'da birlikte olduğu fahişe.

Mamma Pelegrini

Liliane'nin ev arkadaşı, oldukça şişman, sağır, dedikoducu kadın.

Temalar
Cinsel Açlık
Eşcinsellik
çıkacaktır.

Bazı insanlar, rutin ve düzenli ilişkileri olsa bile cinsel anlamda açlık çekmektedir.
Toplum ve kaygılar nedeniyle bastırılmak zorunda bırakılan eşcinsellik, muhakkak meydana

