REFET
Öykü Refet, Anadolu’nun bir vilayetinde çiftçilikle uğraşan Hayati Efendi ve Binnaz’ın kızıdır. Babası Hayati
Efendi İstanbul’a yaptığı seyahatlerin birinde Binnaz’ı görür ve cariye olarak yanında götürür. Hayati Efendi’nin
taşradaki eşleri ve çocukları ne Binnaz’ı ne de Refet’i hiç kabullenemezler. Evlendikten yedi sekiz sene sonra
kocasını kaybeden Binnaz’a Hayati Efendi’nin diğer eşleri ve çocukları eziyet etmeye başlarlar. Kendisine
yapılan zulümlere katlanan Binnaz, kızı Refet’e yapılan eziyetlere tahammül edemez. Hayati Efendi’nin
mirasından da pay alamayan Binnaz, kızı Refet’i kocasının İstanbul’daki akrabalarına götürür. Fakat kocası
hayattayken gördüğü iyi muameleyi tekrar bulamaz. Refet iyice zayıflar ve hastalanır. Misafir olarak kaldıkları
daireye sürekli gelip giden Mürüvvet Hanım Refet’in haline acır ve onlara evinin kapılarını açar. Refet’i
muayene ettirir ve bakımını üstlenir. Mürüvvet Hanım Binnaz’a evin çeşitli hizmetlerini yaptığı taktirde boğaz
tokluğuna evinde kalabileceklerini söyler. Binnaz bu teklifi çok sevinerek kabul eder, haftada bir gün de çamaşır
yıkamaya zengin evlere gitmeye başlar. Sıhhati yerine gelen Refet okula başlar. Gururlu ve çalışkan bir kız olan
Refet, yoksulluklarına rağmen mahalle mektebini başarıyla bitirir, Rüştiye’ye kaydolur. Annesi Refet’i okutmak
için çamaşıra gitmeye, dikiş dikmeye devam eder. Refet hem annesini hem de kendisini sefaletten kurtarmak için
Dârülmuallimât’a devam ederek öğretmen olmaya karar verir. Mürüvvet Hanım’ın eşinin tayini çıkınca Refet ve
annesi başka bir haneye kiracı olarak taşınırlar. Binnaz’ın kazandığı para ne kiraya ne de Refet’in masraflarına
yeter. Bu kez de Mürüvvet Hanım’ın komşusu Nezaket Hanım, Refet ve annesine evinin kapılarını açar. Refet
Dârülmuallimât’taki zengin arkadaşlarının dikiş ve nakış işlerini yaparak kendi masraflarını karşılamaya çalışır.
Annesinin vefatıyla yapayalnız kalan sınıf arkadaşı Şule’yi kendileriyle yaşamaya ikna eder. Dayısının ianesiyle
geçinen Şule hane masraflarına ortak olur. Bu sırada Binnaz çamaşırlarını yıkamaya gittiği bir evde üşüterek
hasta olur. Refet’in Dârülmuallimât’tan arkadaşı Şahap’ın ablası Cazibe Hanım, Binnaz’a doktor gönderir, onun
masraflarını karşılar. Binnaz iyileşir fakat evlere temizliğe gitmeye gücü yetmez, aşçılık yapmaya başlar. Kısa
bir süre sonra tekrar hastalanır. Evin masraflarını karşılamak için Refet çocuklara ders vermeye başlar.
Dârülmuallimât’taki sınavlarını başarıyla geçen Refet birinci, Şule ise ikinci olarak mezun olur. Kızının
diplomasını aldığını gören Binnaz çok mutlu olur fakat iki gün sonra vefat eder. Kısa bir süre sonra amcazadesi
Mucip Bey Refet’e evlenme teklif eder. Zamanında kendisini hor gören bu adamı Refet reddeder. Kendi
istikbalini temin etmekte kararlı olan Refet’in hayali gerçek olur; Anadolu’nun bir vilayetine yüksek maaşla
birinci kademe muallimliğe atanır.
Karakterler
Refet Hayati Efendi ve Binnaz’ın kızıdır. Babasının vefatından sonra annesiyle beraber İstanbul’a gelmişlerdir.
Refet yaşadıkları tüm olumsuzluklara, çektikleri sefalete rağmen eğitimine devam eder. Çalışkan, zeki ve onurlu
bir kızdır. Tek arzusu Dârülmuallimât’ı bitirerek öğretmen olmak ve evin geçimini üstlenmektir.
Binnaz Refet’in annesidir. Refet’in babası Hayati Efendi İstanbul’a yaptığı seyahatlerin birinde Binnaz’ı görüp
beğenmiş, cariyesi olmak üzere yanında götürmüştür. Kızı Refet’ten başka kimsesi yoktur. Binnaz’ın hayattaki
tek arzusu biricik kızı Refet’in okuyup öğretmen olmasıdır.
Şule Refet’in Dârülmuallimât’tan sınıf arkadaşıdır. Annesinin vefatından sonra Refet ve Binnaz’ın yanına
taşınır. Dayısının yardımlarıyla geçimini sağlar. Çalışkan ve zeki bir kızdır.
Temalar
Kadınların eğitimi ve çalışması
Romanda kadınların babaları veya kocaları olmadan çalışarak hayatlarını
idame ettirebilmeleri fikri üzerinde durulmuştur. Romanda Binnaz ve Refet mücadeleci, çalışkan ve kendi
ayakları üzerinde durabilen kadınlardır. Binnaz eğitimsiz bir kadın olarak temizliğe giderek, dikiş dikerek
hayatını güç bela kazanır. Dolayısıyla Refet öğretmen olarak, toplumda daha iyi bir yere gelerek kendi hayatını
kazanmak ister.

