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KİŞİLER 
 
Cezmi  Özel bir acenteye bağlı olarak gemi kaptanlığı yapan Cezmi, deniz hayatına tutkun, otuz dört 
yaşında bir adamdır. Uzun gemi yolculuklarından birinde Nimet’le tanışır ve ona aşık olur. Bu 
tanışmadan sonra hayatı değişir, Nimet’in isteği üzerine gemi kaptanlığını bırakarak İstanbul’da masa 
başı bir işe başlar. Daha yüksek maaş alacağı bu işi kendisine Nimet ayarlamıştır. Buna karşılık Cezmi, 
annesini arayan Nimet için elinden gelen her şeyi yapacaktır. 
 
Nimet   Zengin bir aileye köle olarak alınmış bir anneden doğan Nimet, annesinin o daha çocukken 
evden atılması nedeniyle üzgün bir arayıştadır. Annesi ev sahibinin hareminde bir köleyken, evin hanımı 
çocuk doğurmasını kabullenemediği için annesini kovmuştur. Nimet ise babasının ısrarıyla kovulmaktan 
son anda kurtulmuş ve iyi okullarda yatılı olarak okumaya gönderilmiştir. Yirmi dört yaşında kültürlü bir 
genç kız olan Nimet, yalnız başına büyümüştür. Genç yaşına rağmen bembeyaz olmuş saçları ve 
güzelliğiyle herkesin dikkatini çekmektedir. Annesini bulmasında ona yardım edecek bir kişi olarak 
Cezmi’yle tanışmıştır, Cezmi’nin dürüst oluşundan etkilenir ve birlikte annesini aramaya koyulurlar. 
 
Ekrem  Nimet’in üvey ağabeyidir. Nimet’in annesinin evden kovulmasını desteklemiş ve Nimet’e kötü 
davranarak onu hiç arayıp sormamıştır. Nimet’e nefret duymakta ve onunla görüşmemektedir. Borsa 
işleriyle uğraşır. Nimet’in intikam planı dahilinde Cezmi’yle tanışacak ve onunla arkadaş olacaktır. 
 
Rüstem Cezmi’yle aynı ofiste çalışmaktadır. Nimet’in torpiliyle işe girmiş olan Cezmi’yi kıskanmakta ve 
sürekli bir şekilde arkasından dedikodu yapmaktadır. Nimet ve Cezmi’nin arasındaki ilişki hakkında 
dedikodular yayarak Ekrem’in bu ilişkiyi öğrenmesine neden olmuştur. Yirmili yaşlarında genç bir 
erkektir. 
 
ÖYKÜ 
 
Cezmi ve Nimet’in anlaşması  Uzun gemi yolculuklarından birinde Cezmi, Nimet’le tanışmıştır. Onun 
herkesi etkileyen ve dikkat çeken güzelliği Cezmi’nin başını döndürmüştür ve sürekli bir şekilde Nimet’i 
tekrar görmek ister. İlk buluşmalarında Nimet Cezmi’ye Zeynel Reis adında birini aradığını söylemiş, 
fakat nedenini belirtmemiştir. Nimet’in bu gizemli arayışı Cezmi’yi daha da etkiler. Cezmi, Trabzon’da 
olduğu sanılan Zeynel Reis’i Nimet için soruşturacağını söyler. Nimet bu teklife çok sevinir. Ancak 
Trabzon’a gidip soruşturmuş olsa da Nimet’in babasına ait herhangi bir iz bulamamıştır. Buna rağmen 
Cezmi, Nimet’i gördüğünde ona yalan söyleyerek Zeynel Reis’in İstanbul’da olabileceğini öğrendiğini 
söyler. Nimet’i tekrar görmek için söylediği bu yalan işe yaramıştır ve Nimet Cezmi’ye hikayesini 
anlatmak için buluşma talep eder. Cezmi, bu arayışında Nimet’e yardım etmekte kararlıdır. 
 
Nimet’in iş teklifi  Cezmi ve Nimet, İstanbul’da bir pastanede buluşurlar. Hiç beklemeden planını 
açıklayan Nimet, Cezmi’ye iş teklifinde bulunur. Gemide kazandığının iki katı maaşla İstanbul’daki bir 
Amerikan firmasında çalışabileceğini söyler. Amacı Cezmi’yi İstanbul’da tutarak annesini bulmak için 
ondan yardım almaktır. Nimet’i daha çok göreceği için bu teklife çok sevinen Cezmi iş teklifini hemen 
kabul eder. Ancak Nimet biraz düşünmesi için ona süre tanımak ister. Bunun üzerine tekrar buluşmak 
üzere ayrılırlar. Cezmi, Nimet’in yakın arkadaşı olan Belkıs’ın apartmanına gidecek ve orada kararını 
açıklayacaktır. Buluşma günü geldiğinde Cezmi teklifi kabul ettiğini söyler ve bunun üzerine Nimet planın 
tüm detaylarını anlatır. Söz konusu Amerikan firması, Nimet’in yakın arkadaşlarından birisinin babasına 
aittir ve şirket sahibi de Nimet’i çok sevmektedir. Bu nedenle Nimet’in teklifiyle işe giren Cezmi, istediği 
zaman işe gidip istediği zaman izin almakta özgür olacaktır. Nimet annesini ararken Cezmi’nin yalnızca 
bu uğraşla meşgul olmasını istemektedir. Planın ikinci ayağıysa, Cezmi’nin Ekrem adında bir borsacıyla 
tanışması ve arkadaş olmasıdır. Böylece Nimet, annesini sokağa atan üvey kardeşi Ekrem’den intikam 
alabilecektir. Cezmi Ekrem’in güvenini kazandıktan sonra Nimet, onu iflas ettirmek için yaptığı sinsi planı 
devreye sokabilecektir. 



 
Nimet bir kardeşi olduğunu öğrenir  Uzun çabaları sonrasında Cezmi, Zeynel Reis’i tanıyan birini 
bulur. Bir geminde ateşçi olarak çalışan adama ulaşırlar. Zeynel Reis’in uzaktan akrabası olan bu kişi, 
onun yıllar önce onun öldüğünü söyler. Ancak Zeynel Reis’in eşi, Bahri adındaki bir çocuğuyla birlikte 
Trabzon’da yaşamaktadır. Böylece Nimet Bahri adında bir kardeşi olduğunu öğrenir ve bu duruma çok 
sevinir. Kardeşinin annesiyle birlikte kaldığını öğrenen Nimet, birkaç hafta sonra kalkacak ilk gemiyle 
Trabzon’a gitmeye karar verir, Cezmi’yi de yanına alacaktır. 
 
Cezmi’nin eski sevgilisi ortaya çıkar Cezmi Trabzon’a gitmeden önce birkaç meseleyi halletmek 
zorundadır. Bunlardan ilki, ofise giderek yolculuk için izin belgesi almaktır. Bunun için ofise gittiğinde, 
bir kadının arayıp kendisini sorduğunu öğrenir. Kadın Cezmi’nin ofis arkadaşı Rüstem’e bir adres 
bırakmıştır ancak Rüstem, Cezmi’yi çekemediği için işleri hep yokuşa sürmektedir ve bu nedenle adresi 
ofise bırakmadan kendisiyle alıp gitmiştir. Bu duruma çok sinirlenen Cezmi, Rüstem’in kendisiyle neden 
uğraştığını ofis arkadaşlarına sorar. Aldığı yanıta göre Rüstem, Cezmi’nin ofisteki rahat durumunu ve 
istediği zaman izin alabilmesini kıskanmaktadır. Kadının kim olduğunu çok merak eden Cezmi, aynı gün 
içerisinde eskiden çalıştığı acenteye gider. Oraya da aynı kadından bir mektup bırakılmıştır. Mektubu 
açtığında, bu kadının eski sevgilisi İclal olduğunu öğrenir. Cezmi İclal ile uzun bir süredir görüşmese de 
aralarındaki ilişki tam olarak bitmiş değildir. Bu nedenle Nimet’i düşünerek telaşlanır ve İclal’in 
kıskançlığından korkar. Bu korku nedeniyle Cezmi, İclal’den yavaş yavaş kurtulmayı planlamaktadır. İki 
gün sonra ofisine tekrar bir telefon gelir ve arayan İclal’dir. Cezmi İclal’i kızdırmak istemediği için ona iyi 
davranır ve buluşma teklifini kabul eder. Buluştuklarında hiç Nimet’ten bahsetmez ancak İclal, Cezmi’nin 
bir kadınla dolaştığını öğrenmiştir. Bu durumu yalanlayan Cezmi için İclal, Nimet’le olan birlikteliğini risk 
altında bırakan bir tehlikedir. 
 
Cezmi Ekrem’le tanışır  İclal’le buluştuğu günün sonrasında Cezmi, Ekrem’in ofisini ziyaret etmeye ve 
onunla tanışmaya gider. Nimet’le yaptığı plan uyarınca borsacı olan Ekrem’e bir miktar para verip 
işletmesini isteyecektir ancak Nimet’i tanıdığını gizlemesi gerekecektir. Ofise vardığında Ekrem Cezmi’yi 
çok iyi karşılar ve parasını işletmeyi kabul eder. İkili ofiste görüşürken, Ekrem’in kızlarından biri olan 
Bihter babasını ziyarete gelir. Cezmi’yi görünce ondan çok etkilenir ve Cezmi’ye kur yapmaya başlar. 
Ofisten ayrılıp Nimet’e olanları anlatmaya gittiği sırada Cezmi, tekrar Bihter’le karşılaşır. Onun Cezmi’ye 
ilgi gösterdiği çok açıktır ancak Cezmi, Nimet’i düşünerek Bihter’e yüz vermek istemez. 
 
Cezmi ve Nimet’in Trabzon yolculuğu Nimet ve Cezmi’nin karar verdikleri Trabzon yolculuğunun 
zamanı gelmiştir. Gemiyle Trabzon’a gidip Nimet’in kardeşi Bahri’yi ve annesini bulacaklardır. Cezmi 
çok heyecanlıdır zira Nimet’le baş başa vakit geçirebilecektir. Ancak İclal’e gideceğini haber vermemiştir 
ve onun şirkete gidip Trabzon yolculuğunu öğrenmiş olmasından korkmaktadır. Bu nedenle gemi henüz 
kalkmadan önce rıhtımı gözetler. Nimet de henüz gelmemiştir. Cezmi’nin korktuğu başına gelir, İclal 
rıhtıma gelmiştir ve Cezmi’yi aramaktadır. Şimdi Cezmi’nin tek umudu, İclal’in vapura binmemesidir. 
Telaşlı bir bekleyişin sonunda Nimet de gemiye ulaşır ve İclal gemiye binmeden rıhtımı terk eder. Cezmi 
bu duruma sevinse de, Nimet’in başına gelen şey canını sıkar. İclal rıhtımda gördüğü Nimet’in yanına 
gelmiş ve ondan gemiye binmesi için yardım istemiştir. Nimet bu durumdan Cezmi’ye bahsettiğinde 
onun telaşlandığını görür ve böylece durumun farkına varır. Kendisinden yardım isteyen bu sarışın 
kadını Cezmi tanımaktadır. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Nimet durumu anladığını Cezmi’ye 
söyler. Bunun üzerine Cezmi de her şeyi açıkça itiraf eder, İclal’in eski sevgilisi olduğunu fakat peşini 
bırakmak istemediğini belirtir.  
 
Gemi kaptanı Nimet’e ilanı aşk eder Cezmi ve Nimet’in gemi yolculuğuna kaptanlık eden Rıza, 
Nimet’ten çok etkilenmiştir. Onu gördüğü ilk andan itibaren sürekli bir şekilde eski arkadaşı Cezmi’ye 
sorular sorar. Cezmi, Nimet’i sevdiğini ondan saklar ve sadece arkadaş olduklarını söyler. Bu durumdan 
cesaret almış olan Rıza kaptan, dışarıda hava aldığı bir sırada Nimet’in yanına gider. O sırada Cezmi 
de uzaktan, gizlice ikilinin konuşmasını dinlemektedir. Rıza Nimet’e ilanı aşk eder. Ancak Nimet’ten 
olumsuz yanıt alınca ısrar etmeye başlar. Bunun üzerine sinirlenen Nimet de sesini yükselterek Rıza 
Kaptan’a kendisine yaklaşmamasını söyler. Tüm bu olanlara şahit olan Cezmi, olaya müdahale etmek 
istemez. Ancak olaydan hemen sonra Nimet Cezmi’nin yanına gelerek ona Rıza Kaptan hakkında 
sorular sorar. Cezmi’nin telaşlandığını fark etmiştir ve bu nedenle Cezmi’nin olan bitenden haberdar 
olduğunu anlar. Her şeye rağmen Cezmi’nin gelip müdahale etmemesini takdir eder zira Cezmi 
kendisine güvenmiştir. Böylece Nimet ve Cezmi’nin arasındaki güven daha da pekişir. 
 
İstanbul’a dönüşte Necmi’yi eski sevgilisi karşılar  Nimet İstanbul’daki arkadaşı Belkıs’a ve kocasına 
bir telgraf çekerek Bahri’yi bulamadıklarını ancak İstanbul’daki adresini öğrenebildiklerini yazmıştır. 



Cezmi’yle Nimet İstanbul’a döndüklerinde onları Belkıs’ın kocası Azmi karşılayacaktır. Gemi limana 
yanaştığında Nimet Cezmi’den önce inmiş ve Azmi’nin yanına gitmiştir. Ancak çantasını gemide 
unuttuğunu fark eder. Nimet’in çantasını almak için tekrar gemiye dönen Azmi, Cezmi’yi sarışın bir genç 
kadınla görür, bu kadın İclal’dir. Cezmi’nin dönüşünü öğrenmiş ve ona bir sürpriz yapmak istemiştir. 
Cezmi, Azmi’nin İclal’i tanımadığını düşünmektedir bu nedenle içi rahattır ancak Azmi aynı kadını 
Cezmi’nin şirketinde de görmüştür. İclal’in sürprizine şaşıran Cezmi ne yapacağını şaşırır ancak İclal’e 
ilgi göstermekten de geri durmaz. Azmi’ye çantayı teslim ederken İclal de oradadır ve bu durumu fırsat 
bilen Cezmi, bir iş için gemi yolculuğu yaptıklarını söyler ve Azmi’yi göstererek İclal’in kıskançlığını 
dindirmek ister. İclal’i sevmese de onun güzelliğinden etkilenmektedir ve kendisini tutamayarak ona 
güzel sözler söyler ve onu öper. 
 
Bursa’ya yolculuk kararı  İstanbul’da Bahri’nin izini süren Cezmi ve Nimet, en sonunda onu bulurlar. 
Bahri’yle önce Cezmi buluşur ve onun kız kardeşine kızgın olduğunu görür. Zira Bahri, Nimet’in kendisini 
ve annesini hiç arayıp sormamış olduğunu düşünmektedir. Bunun üzerine Cezmi, Nimet’in uzun bir 
süredir annesini aradığını anlatır. Bahri mutlu olmuştur ve Nimet’le buluşur. Görüşme pek heyecanlı 
geçmemiştir zira Bahri ve Nimet arasında ciddi bir kültür ve anlayış farkı vardır. Üstelik annesinin 
İstanbul’da olmadığını öğrenirler zira Bahri, kaplıcalara gitmesi için annesini Bursa’ya göndermiştir. 
Bunun üzerine Cezmi, Nimet ve Bahri hep birlikte Bursa’ya gitmeye karar verirler. 
 
Ekrem, Nimet’le Cezmi arasındaki bağlantıyı öğrenir Ekrem’in kızı Bihter, Cezmi’ye duyduğu ilgi 
nedeniyle sürekli Cezmi’nin ofisini ziyaret etmektedir. Bu ziyaretlerinden birinde Cezmi ofiste yokken, 
onun hakkındaki her şeyi Rüstem’den öğrenir. Cezmi’yi şirkete öneren, Bihter’in üvey teyzesi Nimet 
olmuştur. Bununla birlikte Rüstem, Cezmi’yle Bihter’in şirkete gönderilmiş dış kaynaklı ajanlar 
olabileceklerini söyler. Bihter bu duruma çok şaşırır ve hakikati öğrenmek ister. Bu durumu ablası ve 
babasına anlatır. Ekrem de gitgide Cezmi’den şüphelenmektedir zira ilk ziyaretinden bu yana Cezmi 
parasını sormaya hiç gelmemiştir. Şimdi küs olduğu Nimet’le Cezmi arasındaki ilişkiyi duyunca daha da 
şüphelenmeye başlar. Fakat diğer yandan Cezmi’ye muhtaçtır zira yakın bir zamanda borsadan ağır bir 
darbe almıştır ve ona yardım edebilecek tek şey, Cezmi’nin çalıştığı şirketin Ekrem’in hisselerini satın 
almasıdır. 
 
Nimet annesine kavuşur Cezmi, Nimet ve Bahri, Bursa’dan eli boş dönmüşlerdir zira Nimet’in annesi 
ani bir kararla Bahri’yi görmek için İstanbul’a gitmiştir. Bunun üzerine hemen ertesi gün İstanbul’a 
dönerler. Döner dönmez ilk iş olarak Bahri’nin annesinin kaldığı oteli öğrenirler. Nimet annesini göreceği 
için çok heyecanlıdır, onu hep hayal etmiştir ancak şimdi ilk defa onu gerçekten görebilecektir. Annesi, 
kendisine göz kulak olan Fatma adında bir kadınla yaşamaktadır. Otele vardıklarında Nimet heyecanla 
annesine sarılır ve onu öper. Niyeti annesini hemen kendi evine götürmektir. Ancak hem Bahri hem de 
annesi, Fatma Hanım’dan çekinmektedirler ve taşınma için bir iki günlük süre talep ederler. Nimet bu 
duruma çok üzülür, annesi hakkında kendisinin değil Fatma’nın karar verici hükme sahip olmasına 
içerler. Ancak bu durumun zaman içerisinde düzeleceğini umarak, oteli terk eder. 
 
Ekrem Nimet’in yardımına muhtaçtır Annesine kavuşmuş olan Nimet’in aklında tek bir plan kalmıştır, 
üvey kardeşi Ekrem’den intikam almak. İstanbul’a döndükten sonra Cezmi, Ekrem’i tekrar ziyaret eder. 
Bu ziyaret sırasında Ekrem, Nimet’le Cezmi arasındaki bağlantıyı bildiğini itiraf eder ve Cezmi’den işin 
aslını öğrenmek ister. Cezmi, Nimet’in akrabası olduğunu söyleyerek gerçeği gizlemeye devam eder. 
Yakın bir zamanda borsadan ağır bir darbe almış olan Ekrem de bunun üzerine Cezmi’den yardım ister. 
İsteği, Cezmi’nin patronunu Ekrem’e yardım etmek için ikna etmesidir. Ancak Cezmi, patronu üzerine 
bir nüfuzu olmadığını söyleyerek bu teklifi geri çevirir ve patronunun ancak Nimet’in sözünü 
dinleyebileceğini söyler. Bunu duyan Ekrem, Nimet’e karşı bir nefret duymadığını söyleyerek ondan 
yardım talep eder. Cezmi’den, Nimet’i ikna etmesini ister aksi takdirde iflas edecektir.  
 
Nimet Ekrem’i iflas ettirme planından vazgeçer Cezmi Ekrem’e acımaya başlamıştır. Cezmi’deki bu 
acıma duygusunun farkına varan Nimet, onun Ekrem’in kızı Bihter’e ilgi duyduğunu düşünmeye 
başlamıştır. Cezmi’yi denemek için kararı ona bırakır. En nihayetinde Cezmi, kötülüğe kötülükle karşılık 
vermenin doğru olmadığını ve Nimet’in Ekrem’i affetmesi gerektiğini söyler. İsteksiz de olsa Nimet bu 
kararı uygular ve Ekrem’i iflastan kurtarır. Ekrem bu duruma hem sevinmiş hem de sinirlenmiştir zira 
Nimet’e karşı bir kin beslemektedir. Ancak yine de teşekkür etmek için Nimet’i ofisine çağırır. Nimet ofise 
geldiğinde kurduğu bütün planları açıkça itiraf eder, Cezmi’yi Ekrem’in ofisine gönderenin kendisini 
olduğunu söyler. Ancak en sonunda Ekrem’e acımış ve onu affetmiştir. Nimet ve Ekrem’in arasında 
geçen bu konuşmadan sonra Ekrem büyük bir utanç duyarak Nimet’e karşı olan davranışlarını değiştirir 
ve her gün onu arayıp sormaya başlar. 



 
Nimet’in huzursuzluğu artar Nimet Ekrem’le barışmıştır, ancak annesine dair büyük bir hayal kırıklığı 
yaşamaktadır. Zira günler geçse de, köle ruhlu bir kadın olmaya alışmış olan annesi, kendisine 
ısınamamaktadır. Bu durumda Fatma Hanım’ın payı büyüktür, annesi ve Nimet’i hiç yalnız başına 
bırakmamaktadır. Nimet hayal aleminde yaşamış olduğu için kendisine kızar zira annesi hiç de hayal 
ettiği gibi biri çıkmamıştır. İkinci bir hayal kırıklığını da Cezmi hakkında yaşar. Onun İclal’le hâlâ 
görüştüğünü arkadaşlarından öğrenmiştir. Üstelik Ekrem’in kızı Bihter’e de ilgi duyduğunu 
düşünmektedir. Bu nedenle Cezmi’yi arayıp sormamaya başlamıştır.  
 
Cezmi ve Nimet’in kavuşması Cezmi de benzer bir hayal kırıklığı yaşamaktadır zira annesini bulduktan 
sonra Nimet kendisini hiç aramamıştır. Diğer yandan deniz hayatını özlemiş ve ofisteki masa başı 
işinden sıkılmaya başlamıştır. Nimet’i kaybettiğini düşünmeye başlayan Cezmi, teselliyi deniz hayatında 
bulur ve eski acentesine giderek orada kendisine yapılan dönemlik iş teklifini kabul eder. Cezmi uzun 
bir gemi yolculuğuna çıkacak ve Nimet’in kendisine ayarlamış olduğu işten istifa edecektir. Nimet’le 
buluşup bu kararını  ona açar. Cezmi’nin kararını anlayışla karşılayan Nimet, Cezmi’nin istifasına içten 
içe üzülmektedir. Ardından Cezmi’nin ağzını aramaya koyulur. İclal ve Bihter’le olan münasebetlerini 
sorar. Cezmi her ikisini de istemediğini ancak iki kadının da onun yakasını bırakmadıklarını söyler. 
Bunun üzerine Cezmi de Nimet’in neden kendisini hiç aramadığını sorar. Nimet annesiyle yaşadığı hayal 
kırıklığını buna neden olarak gösterir. Şimdi birbirine sevgilerini açıklayamamış olan bu iki insanın da 
aklındaki soru işaretleri giderilmiştir. Son buluşma gününün üzerinden bir hafta geçmiştir. Heyecanlı bir 
bekleyişten sonra Cezmi, acenteden sevindirici bir haber alır. Nimet, Cezmi’nin yapacağı gemi seferini 
öğrenmiş ve kendisine bilet ayırmıştır. Yıllardan beri bir hayalin peşinde koşan Nimet, Cezmi’yle 
yaşayacağı hayallerden uzak, gerçek birlikteliğe inanarak Cezmi’nin hayatına dahil olur. 
 
TEMALAR 
 
Aşk  Romanın birincil önemdeki teması, Cezmi ve Nimet’in ilişkisinde somutlaşan aşktır. Nimet hayali 
bir arayış peşinde koşarak her şeyi unutmuş, Cezmi ise deniz hayatına kendisini kaptırmıştır. İkilinin 
tanışmasıyla birlikte Nimet hayalden gerçeğe dönüş yapar. Diğer yandan Cezmi de eski ilişkilerinden 
sıyrılarak Nimet’le gerçek bir ilişki kurmanın uğraşı içerisindedir. Roman boyunca iki karakter birbirilerini 
günden güne tanıyarak, hayali beklentilerin yerine gerçek bir aşkı deneyimlerler. 
 
Denizcilik  Romanda ön plana çıkan ikinci tema olarak denizcilikten söz edebiliriz. Nitekim Cezmi deniz 
hayatına tutkun olan bir gemi kaptanıdır. Nimet’in teklifini kabul edip İstanbul’da masa başı bir işe 
başlasa da, deniz yaşamını özler. İkilinin deniz yolculukları sırasında gemicilik üzerine önemli bilgilere 
rastlarız. Bununla birlikte deniz yaşamının gerektirdikleri hem Cezmi karakterinde, hem de Nimet’in bir 
denizciyle evli olan annesini arayışında somutlaşmıştır. Denizciliği olmanın gereklerinden ötürü iki 
karakter de zamanlarının çoğunu yollarda geçirirler. 
 
KARAKTER ANALİZİ 
 
Cezmi (Nazik)   
 
Karakter Hayatının uzun bir bölümünü deniz yolculuklarında geçirmiş olan Cezmi, nazik ve uysal bir 
karakter yapısına sahiptir. Karşısındaki insanları kırmamaya özen gösterir ve iyilikseverdir. Nimet’in 
dikkatini çeken özelliği de bu olmuştur. Eski sevgilisini görmek istemese bile, onu incitmemeye dikkat 
eder. Üvey kardeşi Ekrem’i iflas ettirme planından Nimet’i vazgeçiren de Cezmi olmuştur zira hem 
Ekrem’in hem de kızlarının düşeceği duruma acımaktadır.  
 
Aktivite Nimet’le tanışmadan önce özel bir acentede gemi kaptanlığı yapmakta ve uzun gemi 
yolculuklarına çıkmaktadır. Annesiyle birlikte İstanbul’da yaşayan Cezmi, Nimet’in iş teklifinden sonra 
uzun gemi yolculuklarını bırakarak İstanbul’daki özel bir şirkette, masa başı bir işe başlar. Nimet’in 
şirketteki nüfuzu nedeniyle Cezmi istediği zaman şirkete gelmemekte serbesttir zira sürekli bir şekilde 
Nimet’in işleriyle meşgul olmaktadır. 
 
ÖRNEK ANILAR 
 
Nazik  Trabzon’a yolculukları sırasındaki günlerden birinde Nimet yemeğe katılmamıştır. Bunun nedeni 
gece sıkıntıdan uyuyamamış olmasıdır. Ancak Nimet, Cezmi’ye yalan söyleyerek kitap okumaya daldığı 
için yemeğe katılamadığını belirtir. Fakat Cezmi bunun bir yalan olduğunun farkında olsa da Nimet’e 



asla bunu belli etmez. En sonunda Nimet, Cezmi’nin nezaketine dayanamayarak yalanını itiraf eder. 
“Siz dünyanın en nazik insanısınız Cezmi Bey. Benim yerime siz utanıyorsunuz. Asıl yalanı söyleyen 
benim. Siz beni mahcup etmemek için yalanla mukabele ettiniz. Roman okudum dedim, başınızı eğdiniz, 
inanmış göründünüz.” 
 
İyiliksever  Nezaketli olmasının yanında Cezmi, diğer insanlara yardım etmekten hiç çekinmemektedir. 
Nimet’e yardım etmeyi kabul ettiği için başı birçok konuda sıkıntıya girmiştir ve bu nedenle iyiliksever bir 
karaktere sahip olmasını sorgulamaktadır. “Herkes kendinde, kendi keyfinde yaşıyor, arada yalnız 
Cezmi eziliyordu. Bu biraz da kendi kusuruydu. Ahlakının cezasını çekiyordu. Herkese nazik, iyiliksever 
olmanın bu tehlikeleri vardı. Kendi işlerini ihmal ediyordu. Başkalarının işi için koşuyordu.” 
 
Nimet (Sert) 
 
Karakter Küçük yaştan itibaren yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle yalnız başına büyümüş olan Nimet, 
sert bir karaktere sahiptir. Yaşadığı olumsuzluklar onu hayata karşı sert bir tutum almaya itmiştir. Genç 
yaşına rağmen saçları beyazlamıştır. Onun yaşındaki birinden beklenmeyecek kadar ağırbaşlı bir 
karakterdir. Sözünü esirgemeyen dürüst bir genç kızdır. 
 
Aktivite  Nimet’in en büyük uğraşı, küçük yaşta ayrıldığı annesini aramak ve üvey ağabeyi Ekrem’den 
intikam almaktır. Bunun için şehir şehir dolaşır ve çeşitli planlar yapar. Hizmetçisiyle birlikte yalnız başına 
yaşamaktadır. İyi okullarda okuduğu için varlıklı bir arkadaş çevresine sahiptir, çevresinden saygı duyar 
ve babasından kalan miras nedeniyle çalışmadan yaşamını sürdürmektedir. 
 
ÖRNEK ANILAR 
 
Sert  Nimet’i daha ilk gördüğünde Cezmi şunları düşünür: “İlk gören onu çocuk sanırdı. Lakin 
konuşunca, biraz fazla dikkat edince hayretten bunalır kalırdı. Sözleri açık, sarih, tavırları sertti.” Nimet’in 
Ekrem’i ciddiye alarak ondan intikam almak istemesi, Cezmi’yi Nimet’in karakteri üzerine tekrar 
düşünceye sevk eder. Zira Nimet gibi sert karaktere sahip bir kişinin, Ekrem’e yönelik ince planlar 
yapıyor olması onu şaşırtmıştır. “Cezmi, Ekrem Bey’i tahmininden de kuvvetli bulmaya başlıyordu. Nimet 
gibi sert, serkeş mizaçlı bir mahluku ihtiyatla harekete mecbur etmek için o insanın kırılmaz, bükülmez, 
yıkılmaz, yenilmez bir kuvveti olmalıydı.” 
 
Ağırbaşlı  Cezmi, Nimet’ten çekindiği için ona ilanı aşk edememektedir. Bu çekincenin nedeni, Nimet’in 
yaşına göre fazlasıyla ağırbaşlı oluşudur. “Cezmi’nin cesaretini sindiren, Nimet’in fazla ağırbaşlılığıydı, 
her genç kız gibi bol bol neşeli, taşkın kahkahalar atsa, oynasa, fıkırdasa Cezmi de neşenin verdiği 
sarhoşlukla açılır, söyler, gülerdi.” 
 
Ekrem (Kurnaz/Tehlikeli) 
 
Karakter  Yıllar önce Nimet’in annesini baba evinden kovdurmuş olan Ekrem, borsa işleriyle uğraşan 
kurnaz bir tiptir. Ticaret yaşamına alışmış olduğundan, rakibi olan insanlar için tehlikeli olabilecek bir 
karaktere sahiptir. Türlü oyunlarla Nimet’in annesini köşkten kovdurduğu gibi, Nimet’i babasının 
mirasından mahrum bırakmak için elinden geleni yapmıştır. 
 
Aktivite  Kendine ait bir ofiste borsa işleriyle uğraşmakta, ticaret yapmaktadır. İki kızı ve eşiyle birlikte 
yaşar. Sürekli bir şekilde ofisi ziyaret eden kızı Bihter’le ilgilenmekte, onun sorunlarıyla da meşgul 
olmaktadır. Diğer yandan Nimet hakkında yayılan dedikoduların arkasında yatan isimdir. 
 
ÖRNEK ANILAR 
 
Kurnaz/Tehlikeli Nimet, Cezmi’nin Ekrem’le arkadaş olmasını istemektedir zira Cezmi onun güvenini 
kazandığında Ekrem’i iflas ettirme planını gerçekleştirebilecektir. Ancak diğer yandan Cezmi’yi uyarır, 
Ekrem gibi tehlikeli, kurnaz bir tipe karşı Cezmi aptal görünmek zorundadır. “Lütfen bir dakika… Ekrem 
Bey’i tazip için kullanacağımız vasıtalar çok ve mütenevvi. Yalnız fazla ihtiyatla hareket edeceğiz. Ekrem 
Bey kurnaz ve tehlikeli bir adamdır. Kolay kolay atlatılmaz. O sizin safiyetinize, bönlüklerinize kanaat 
getirmeli. Anlıyor musunuz, ahmak görüneceksiniz.” 
 
Rüstem (Kendini beğenmiş) 
 



Karakter Cezmi’nin arkasından çevirdiği oyunlarla gündeme gelen Rüstem, dedikoducu bir tiptir. Hem 
Cezmi’nin şirketteki rahat konumunu, hem de Nimet gibi güzel bir kızla olan ilişkisini kıskanır. Özenti bir 
tip olan Rüstem, Batılı yaşam biçimine öykünmektedir. İlginç davranışlarıyla ve züppeliğe varan 
hareketleriyle çevresinin dikkatini çeker. 
 
Aktivite Cezmi’nin ofis arkadaşıdır. Cezmi istediği zaman izin alıp yolculuklara çıkarken Rüstem ofisteki 
işlerle ilgilenir ve sürekli bir şekilde işlerin yoğunluğundan yakınır. En büyük uğraşı, kıskandığı ve 
rahatlığını çekemediği Cezmi hakkında dedikodu yapmak ve onu kötülemektir. 
 
ÖRNEK ANILAR 
 
Kendini beğenmiş Cezmi ofise geldiğinden beri Rüstem tarafından rahatsız edilmektedir. Ancak bu 
duruma şaşıran Cezmi, ona hiçbir kötü davranışta bulunmadığını söyleyerek, diğer ofis arkadaşlarına 
Rüstem’in neden böyle davrandığını sorar. Aldığı yanıt şöyledir: “Size olan hıncının sebebi de budur. 
Kaptan beyim, onun kendini ne kadar beğendiğini, kendisine ehemmiyet verilmesini istediğini 
bilmezsiniz. Halbuki siz onu insan hesabına katıp konuşmadınız, iltifat etmediniz. Buna çok içerledi…” 
 
Dedikoducu Cezmi, Ekrem’in kızı Bihter’le Rüstem’in arkadaş olduklarını öğrenir ve telaşlanmaya 
başlar. Zira dedikoducu bir tip olan Rüstem’in, Nimet’le olan ilişkisini Bihter’e abartarak anlattığına 
emindir. “Rüstem Bey’in ne tıynette, ne zihniyette adam olduğunu biliyordu. Onun olmayan şeyleri de 
olmuş gibi göstermek merakı tabiatıydı. Aleyhte bulunmaktan zevk alıyordu.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


