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Evlat.llk ve Hizmet.çi Kızlar

On dört milyon nüfuslu Türkiyede, belli başlı büyük
şehirlerimizde yaşayan ailelerin ve hatta rnaaşı yüz liradan
fazla olmiyan memurların bile ev hizmetlerint gören yaşı
.büyük ve küçük hizmetci erkek ve kızlar vardır. Binaenaİeyh
memleketimizde hizmetçilik ve evlatlık eden kızçocuklarınin
adedi her halde yüz bini geçer. Yalnız İstanbul şehrinde

'Belediye Müstahdemin şubesinde 10,000 hizmetçinin kayı
.edileceğine dair 1931 senesi haziran ayı zarfında çıka
" Yenı gün" gazetesinin bir nushasında İstanbul Şehre
manetinin beyanatı vaıdır. Ankarada yaptığım küçük di
tetkikata nazaran nimetcilerin yüzde 90 nını köylü kızlar
teşkil etmektedir. Bunların çoğu ya anasız ve yahut babası
kaldıklarından ve yahut da fakru zarurectten şehre ge1er
her hanği bir tanidık vasıtasile evin birine hizrnetçiliğ
girmişlerdir. Köye nisbeten şehrin anormal hayatı bu z
vallı ve bikes kızların hayat lıakkındaki iptidai ve s
düşüncelerini alt üst ederek, bazılarını baştan çıkarıp ah
lakan sukut etmelerine ve şehirde pejmürde ve karanıt
bir ~layat yaşamalarına sebep olmaktadır. Bazılarıda hi
meteilik ettikleri evlerde gördükleri insaniyetsizlik ve z
tumden dolayı senede bir kaç hanımefendi değiştirirler.
en sonra canlarından bıkmış bir halde kendilerini bek"
evlerine atarlar. İşte bir evlatlığın fena aileler elinde çe
tiği istirabı M. Avni H. yazıyor:

" Bunun başka türlüsüne iki hafta evvel
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1darehanes~.ni~ k.~pısı önünde şahit oldum. O gördüğüm
kırmızı yuzlu ?uzel kızcağız da tam bunun yaşında idi.
Başına gelenlerı anlatınca insanların merhametinden şüp-
he ettim. Zavallı Bursalı fatmanın anası, babası ölünce
.evlatlık olarak birinin yanına" girmiş.

İstanbula yolcu olan diğer bir aile onu bin türlü vait-
lerle kandırıp kendi yanlarına kaçırmrşlar, Güzel fatma İs-
tanbula ~elince, hanımefendiden tutunuz da çocuklara ka-
dar .hep~ınden ~yrı ayrı dayak yermiş. İpekli elbiseler giye-
.cek~ın dıye verı~en vaitler unutulmuş, üstünde, başında
nesı varsa hepsı eskimiş. Yaşı biraz büyüyünce oradan
kaçarak selametini başka kapıda aramış. Güzel fatma o
kapıda da çektiğini şöyle anlattı: . . ,

---' Ev~n han~mı yoktu. Biraz aklı m erseydi böyle' bir
kapıya .. ~!rm~zdım. Ilk önce dayak falan yemediğimden
e~ın .kı.hdı ~h~de olduğundan keyfim yerinde idi. Beyefen-
dı gıttıkçe .~ltıfatlarını ,arttırıyordu. Nihayet bir gece beni
o~ası~~ .çagırdı. Anlam.adı~ .. <?i~tim. Odaya girince neye
uhra~ıgımı şaşırdım. Sirndi gelırım diye güzel bir bahane
bularak güya biraz odadan çıktım. Ne yazık ki sokak k -
pısı falan hep' kilitlenrnişti. . ~

fakat ~lıah. ba~a yadırn etti. Doğru tavan arasına
Dradanda kıremıtlerın üstüne çıktım. Beyefendi «fatma;
~atrna! ->. diye her tarafı aradı. Beni bulamamıştı. Geceyi
~reye tıtreye s~ğukta geçirdim. Şimdi korkudan 'ölrn~di-
ô mde hayret edıyorum. Sabah olunca bir yolunu' bulup
ev en kaçtım. ",
si iK~~ı ~apı dolaşmaktan bıkmıştım. Bir arkadaş vasıta-
rle=e?i bır kısrnet ~.ı~~ı. Ne ol~rsa olsun alacağım dedim.
Dla~ bunlar da .sutu karışık ınsanlarmış. Kayın valdern

ak kadın benı fena şeylere alet etmek istedi, kabul
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,ailenin nezdinde bulunduğunu, fakat evin hanımı h .JIth. . , arnı e
'ka ıp.a. ızmetçı kızı kocasından kıskanmaya başlayınca
kendısıne çok fena muamelede bulunduklarını ve b·
aleY"h bir gü~n gözü kararak komşu evlerinde bulun~~a~~;
bekara kaçtıgını, bu bekar da başka bir memurı·yete t .
dili k disirıi ayıne i ınce en ~sının açıkta kaldığuıı ve bir gece sokakta

.dolaşırken polıs tarafından, yakalandığını işittim.
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etmedim Kocamın da kanı anasınınkinden olduğundan ge-
çinemedik. Altı ay bir arada yaşadıktan sonra aynıdık v
artık her şeyden bıktım. Namuslu bir kapı bulup ölünceye
kadar çalışmak istiyorum.

Onun için buraya geldim. fakat geceleri yatacak yeri
yok. Burada yatacak olursam kabul etmez değiller. faka
bunların da maksatları bozuk. Kim bilir beni nereye götü.
rürler, Zaten benim gibi yüzü gözü biraz akça pakça olan
lar hizmetçilik için değil, hep bu uğurda kullanılırmış. Bun
ları evvelce burada bulunmuş bir arkadaştan dinledim.

Birçok beyler hizmetçi veya dadı almak bahanesil
gelir, gözlerine kestirdiklerini üç beş gün için olsun ah
ve giderlermiş. Onun için içeri girmiye bile. korkuyoru
fakat ne yapayım? Nerede sığınayım? Kimsem yok ki..

fatma sözlerini bitirdikten sonra uzaklaştı:
Son Posta : Ağustos 29/ i 93 ii

Hayatı çok az bilen bu zavallılar, kendilerini felaketi'
ve sefaletin çarhlarına kaptırarak .yuvarlanırdururlar,

Üçüncü bir gurup hizmetçi kızlar vardır ki, bunlar sa
düşünüşlerinden ve kimsesizliklerinden hizmetçilik ettikl
basit, iptidai ve hayvan düşilnüşlü bir kaç aile reisini

. 'kurbanı olurlar.
\_ +, İstanbulda tanıdığım bir ailenin yanında 6 yaşında
:'beriçalışmaya başlamış ve 17 sini bulmuş genç bir kı

-, 50 yaşını' doldurmuş aile reisinin hücumune uğrayara
hamile kalmış,hükfimete müracaat eder korkusite bütü
aile birleşerek kızın başka birisile na meşru cinsi temas

'bulunduğun u 'ileri sürmüş ve biçareyi kapı dışarı atmışlardı
- Antalya köylerinden Ankaraya gelen ve bir aileni

- yanında' hizmetçilik eden 17 yaşında bir kızın, 4 sene b


