Fatih Harbiye
Öykü Neriman ve Şinasi, lise yıllarından itibaren birliktelikleri olan, Konservatuvarda müzik eğitimi gören iki gençtir.
İstanbul'un Fatih semtinde, mütevazi bir hayat sürmektedirler. Neriman, yedi senedir severek birlikte olduğu Şinasi'ye
karşı, son zamanlarda soğuk ve uzak hareket etmektedir. Hatta, bir gün Şinasi'ye yalan söyleyerek Macit adındaki
modern, zengin, iyi giyimli ve varlıklı bir genç ile vakit geçirmiştir. Neriman'ın halindeki değişikliğin birlikte yaşadığı
yaşlı babası Faiz Bey ve evdeki yardımcıları Gülter'de farkındadır. Baba Faiz Bey; kültürlü, her gün Mesnevi'yi okuyan,
hayatını eserdeki kaidelere göre yaşamaya çalışan görmüş bir adamdır. Eşini kaybettikten sonra yaşadığı muhite göre
daha mütevazi bir semt olan Fatih'e taşınmışlardır. Gün geçtikçe maddi imkanlarının azalması, yaşlı adamı buna mecbur
bırakmıştır. Neriman, ise burada yaşamaktan sıkıntılıdır. Son zamanlarda okulunu aksatmaya başlamış, yaşadığı semtten
ve Macit'e göre daha sıradan ve hatta bazen pasaklı giyinen Şinasi'den sıkılmıştır. Olayları sakince gözlemleyen Şinasi,
Neriman'ın Macit ile buluştuğunun, gizli işler peşinde olduğunun farkındadır. Ancak, yedi sene kadar birlikte oldukları
herkesçe bilindiğinden, Neriman'ı bırakmak ve saygı duyduğu Faiz Bey'i üzmek istemez. Nerman ise Macit'ten şık bir
yerdeki balo için davet almıştır. Ancak, gece için babasından izin alsa bile, mevcut kıyafetleri ile o gösterişli ortamda
bulunamayacağını bildiğinden, babasından para koparmalıdır. Türlü numaralar ile Neriman babasından izin alır. Faiz
Bey ise evde para edeceğini bildiği az kalmış birkaç parça eşyayı satmaya çalışmaktadır. Neriman, kıyafet fikirleri
almak için varlıklı akrabalarının evine gider. Burada, kızını yeni kaybetmiş, acılı, yaşlı bir kadınla tanışır. Kadının kızı,
fakir bir müzisyen ile birlikteyken, para uğruna adamı terk ederek zengin birine gider, ancak, zengin adamın yanında
samimi gerçek insanlar bulamayınca, mutluluğun para da olmadığını fark ederek, eski sevgilisine dönmek ister,
adamdan red cevabı alınca da, intihar eder. Neriman, bu hikayeyi dinledikten sonra gerçekleri görerek balodan vaz
geçer. Babasına acilen Şinasi ile evlenmek istediğini bildirir.
Kişiler
Neriman Konservatuvarda ud eğitimi alan, yaşlı babası ve yardımcıları ile yaşayan bir kızdır. Şinasi ile lise
zamanlarından beri birliktedir. Ne istediğinin farkında olmayan, lükse meraklı bir kızdır.
Şinasi Konservatuvarda eğitim alan, mütevazi hayatı olan bir gençtir. Neriman'ın değişikliklerini hoş karşılamaz, ancak
ahlaklı yapısından dolayı, genç kız ile birlikteliğini sürdürür.
Faiz Bey Neriman'ın babasıdır. Gün görmüş, kültürlü bir adamdır.
Gülter Nerimanların evindeki hizmetçidir.
Macit Neriman'ın arkadaşıdır, varlıklı, iyi giyinen, gözde bir gençtir.
Nezahet Şinasi'nin kız kardeşidir. Şinasi ve Neriman'ın tanışmalarına vesile olmuştur.
Fahriye Neriman'ın arkadaşıdır.
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