Perihan (Namık Kemal’in “Cezmi” adlı Romanı) Uyumlu
Karakter
Safevi hanedanı Şah Tahmasp’ın kızı olan Perihan, Şehriyar’ın kocası şah Muhammed
Hüdabende’nin de genç ve güzel kız kardeşidir. Gerektiğinde bir erkek kadar cesur ve kahraman olması öğretilen
Perihan, erkek gibi kılıç kullanan, zeki bir kızdır. Bir esir olarak saraylarına getirilen Adil Giray ile müzarekere
etmesi için görevlendirilen Şehriyar’ı takip etmesi istenen Perihan, Giray’a âşık olur. İki duygusal karakter
birbirlerine karşı tüm samimiyetleri ve dürüstlükleri ile bağlanırlar. Güvenilir özellikleri ile dikkat çeken
Perihan, tüm iyi niyeti ile Adil’i esaretten kurtarmak için planlar yapar. Her ne kadar Şehriyar’ın kendilerine
hain planlar kurduğunu önden kestirse de ne kendi ölümüne ne de sevgilisinin ölümüne mani olamaz.
Aktiviteler
Perihan sarayda söz sahibi eğitimli, bilgi sahibi bir kızdır. Çok iyi kılıç kullanır. Gençliği ve
güzelliği ile pek çok erkeği etkilemiş olan Perihan, erkekler tarafından istense de kabul etmez.
ÖRNEK ANILAR
Güzel
Güzelliği herkes tarafından fark edilen yirmili yaşlardaki kız babası Tahmasp öldükten sonra mateme
ve tahta geçecek kişiyi belirlemek için saraya gelen dayısı Şemhal ile ilk karşılaşmalarında “melek” olarak
görülür. Adil Giray da Perihan’ın peçesi düşüp yüzünü ilk gördüğünde vurulur: “Dünyayı bir mıknatıs gibi
kendine çeken böyle bir güzelliğin etkisinden kendini kurtarabilecek bir adam zor bulunurdu.”
Zeki Perihan görüşüne başvurulan yönetimde söz sahibi, lider ve zeki bir kızdır. Bu özelliği ile kendisini çok
iyi tanıyan dayısı tarafından çerkez soyu devamı olarak her ne kadar başa getirilmek istense de kadın olduğu için
mümkün olmaz. Perihan’ın bilgisi dâhilinde Şah İsmail başa getirilir, kendini her şeyi yapmaya kadir gören
İsmail, Perihan’ın gücünü fark edemez: “Çünkü zekâ bakımından kardeşinden epey üstün olduğunu biliyor ve
Şah II. İsmail'in, oturduğu saltanat koltuğundan aldığı gücün değil kendisine, eteklerine bile ulaşamayacağını
gayet iyi biliyordu.”
Uyanık
Şehriyar’ın esir getirilen Adil Giray’a özel tasarladığı planları olduğunu ve çıkarları olduğunu
düşünerek kadının kötü emellerinin hemen farkına varır. Bu nedenle de olay üzerine yorum yapmayıp, işi
yakından takip etme kararı alır: “Sadece Perihan hiçbir şey konuşmadı. Fakat Şehriyar'ın bunda gizli bir amacı
olduğunu hemen anlamıştı.”
Özgüvenli
Kendine ve güzelliğine güvenen Perihan bu yaşına kadar tanıdığı erkekleri aptalca bulmakla
beraber ilk defa Adil Giray’ı kendine yakışır bulur ve aşık olur. Bu aşk için onunla özel görüşmeler yaparsa onun
da aynı ölçüde kendisini seveceğinden emindir: “Güzel Perihan, o güne kadar kafasında planladığı her işi
devamlı başarıyla neticelendirmişti. Bunda da başarıya ulaşacağını biliyordu.”
Şüpheci
Adil Giray ile aralarındaki ilişki kendi aralarında açığa çıkmış olsa da Perihan kendisini beğendiğini
ve sevdiğini söyleyen şehzadeden emin olamaz, içinde hep bir şüphe, kuşku kalır:
“İçindeki şüpheleri
gidermek ve daha kesin bir sonuca ulaşabilmek için bundan sonraki buluşmayı beklemekten başka çare yoktu.
Savcının idam talebiyle mahkemeye verdiği bir sanık gibi endişeler ve acılar içinde, sonraki buluşmayı
beklemeye koyuldu...”
Cesur
Bir erkek kadar iyi kılıç kullanabilen Perihan, kendi tarafında olan Ali Kuli Han ve muhafızları ile
Adil Giray’a ulaşmak, onu korumak için öldürülmesi emredilmesine rağmen köşke doğru yol alır ve korumalara
karşı içeri girmeyi başarır: “ Perihan, muhafızların arasında bir görünüp bir gözlerden kaybolarak köşkün
merdivenine yetişti. Elindeki kılıcın sırtıyla vurarak önündeki kalabalığı yardı ve köşke atıldı.”
Umutlu
Perihan’ın arkasındaki muhafızların çoğunun şehit edilmiş olmasına ve silah seslerinin odalarına
kadar gelmesine rağmen kızgın kalabalığın elinden kurtulup mutlu olabileceklerine ihtimal verir: "Sevgilim,
neden bu heriflere boş yere kendimizi öldürteceğiz! Dün akşam Cezmi'ye ısmarladığımız ip merdiven gelmedi
mi? Onu sarkıtarak şu pencereden aşağı inersek orada belki gecenin karanlığından faydalanarak kaçar, bir köşke
saklanırız... Burada ölmektense şansımızı deneyelim... Belki kurtuluş çaresi buluruz..."

