Fitnat
Karakter Küçük yaşta annesini kaybetmiş ve kafes ardında daima korunarak büyümüş bir kızdı Fitnat. Son derece
nezaket sahibi, titiz ve hoş bir hanımdı. Çevresinde görüştüğü pek az kimseler olsa bile kapris, geçimsizlik bilmezdi.
İyi huylu bir kızdı. Yedi sene kadar sokağa çıkarılmadı, kötülüklerden haberi bile yoktu, son derece masum bir karakteri
vardı. Sevdiğine kendini öldürecek ölçüde bağlı ve sadıktı.
Aktiviteler
Hacı Babası tarafından beş yaşında okula yollandı, üç sene eğitimi sürdü. Okuldan sonra dışarıyla tüm
irtibatı kesildi. Eve kapandı. Evde yardımcı hanımdan masallar dinlerdi. Eve gelen bir nakış ustasından nakış dersleri
alarak, nakış işleyerek, gergef yaparak zamanını geçirirdi. Ragıbe, Yani Talat ile tanıştırılınca O'na nakış öğreterek ve
ilim dersleri alarak gününü mutlu geçirmeye başladı.
ÖRNEK ANILAR
Nazik Fitnat çevresiyle iletişiminde daima hanımefendi, nezaket sahibi bir karakterdir. Aksi olarak tanınan üvey
babasıyla bile doğru iletişim kurmayı bilir. “bütün güzellikleri kendinde toplamış on beş yaşında bir kızdı. Nezaket ve
hoşluk ona özgü şeylerdi.
Titiz
Fitnat evde zamanının çoğunu nakış işleyerek ve gergef yaparak değerlendirirdi. El işlerinde herhangi bir
kusura tahammülü yoktu. “Fitnat Hanım daima dikiş ve gergefle uğraşırdı.İşlemiş olduğu şeyleri çıkarır, gözden geçirir,
eksiklerine canı sıkılır, eksisksiz olanlarla övünürdü. Güzel işlenmiş veya dikilmiş bir şey görünce birkaç defa gözden
geçirir, daha iyisini yapmaya çalışırdı.”
İyi huylu/Masum Fitnat karakteri ile örnek teşkil edilecek bir genç hanımdı. Aksi olarak bilinen ve çevresi tarafından
sevilmeyen, taşkın haraketler yapmakta sakınca görmeyen üvey babası Hacı Bey ile bile geçimi gayet güzeldi.
“Ahlakını uzun uzun anlatmaktansa Hacı Baba gibi titiz ve geçimsiz bir adamla gayet iyi geçinip, hiçbir zaman onu
gücendirmediğini ve emirlerinin asla dışına çıkmadığını söylemekle yetinsek daha iyi olur sanırım.” Hacı Baba'nın
kendisini eve hapsetmesinden ev dışında olabilecek kötü hadiselerden, fenalıklardan haberi dahi yoktu. “ Evet, Hacı
Baba Fitnat Hanım'dan çok hoşnut olup, hiçbir zaman kendisine kötü söz söylememiş, surat asmamıştı. Masumluğuna
gelince, yukarıda söylendiği gibi yedi seneden beri sokak kapısı görmediğinden ve konuştuğu kişiler çok sınırlı
olduğundan kendisine masumluk anıtı desek az bile söylemiş oluruz.”
Sadık
Fitnat, Talat'a delicesine aşıktı. Evlendirilmek istenildiği Ali Bey'in koşulları ne olursa olsun sevdiği adamda
vaz geçemiyordu. Uykularında dahil Talat'ın adını sayıklıyor, başka bir adamla evlenmeyi, başka bir evin gelini olmayı
kabul edemiyordu. “Talat'ım... size verdiğim umutlar asılsız çıktı. O umutlar yalanmış. Beni aldattılar. Beni aldatarak
ecelin pençesine teslim ettiler. Yazlığa gidiyoruz diye beni nikah kıymış oldukları herifin evine getirdiler. Eve girmeden
önce işi anladım. Anladım ama ne yapabilirdim?Ağladım, sızlandım hatta bayıldım bile. Az kalsın ölüyordum”

