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Sunuş

1912 yı lın da Ta nin ga ze te sin de tef ri ka edi len ve ay nı yıl 
ki tap ola rak ba sı lan Handan, Ha li de Edib’ e asıl ünü nü ka zan
dı ran ya pıt la rın dan bi ri dir. İlk eşi Sa lih Zeki’ den iki nci bir eş 
al ma dü şün ce si ne kar şı çı ka rak ay rı lan ve ay lar ca has  ta yat tık
tan son ra iyi le şen, hat ta bir ara İngiltere’ ye se ya hate gi den ya
zar, o za mana ka dar kul lan dı ğı Ha li de Sa lih im  za sı nı bı ra ka rak 
Ha li de Edib adı nı kul lan ma ya baş lar. Ya şa mı nın bu çal kan tı
lı dö ne min de ve he men son ra sın da ka le me al dı ğı Se vi ye Ta
lib (1910), Han dan (1912) ve Son Ese ri (1913) gi bi ro man lar, 
Halide Edib’in ev li lik ve aşk iliş ki le ri ni sor gu la dı ğı sos yal ve 
psi ko lo jik yön le ri ağır ba san ya pıt la  rı dır.

Han dan, Ha li de Edib’ in çok se vi len ro man la rın dan dır. Bu 
ne den le gü nü mü ze ka dar pek çok bas kı sı ya pıl mış tır. Sa   de leş
ti ri le rek, de ğiş ti ri le rek ya yım la nan bu me tin ler maa  le  sef ya za
rın ka le me al dı ğı me tin den fark lı dır. Biz, bu ba sım da her za
man ol du ğu gi bi ya zar ha yat ta iken ya pı lan son bas kı yı esas al
dık, ge rek li gör dü ğü müz yer ler de es ki bas kı la ra da baş vur duk.

Günümüz okuyucusu için, gerekli görülen yerlerde söz
cüklerin anlamları dipnotlarla açıklanmıştır.

MEHMET KALPAKLI  G. EZGİ KORKMAZ
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Re fik Cemal’ den Server’ e 

1 Mart 13181

Ev le ni yo rum Ser ver, hem de ki min le ol du ğu nu bil
sen. Ce mal Bey’ in alaf ran ga kız la rın dan bi riy le! Unu ta
maz sın de ğil mi, Kuz gun cuk Tepesi’ ndeki bü yük evin 
kız la rı nı? Se nin bi ze haf ta ba şın da gel di ğin za man lar on
la rın gez me ye gi di şi ni gör mek için ba zen çı kar dık. O sı ra 
ile kı sa yel dir me le ri, ser best ta vır la rı, hız lı İn gi liz ce le riy
le gi den kız lar! Bi lir mi sin, bun la rın so kak ta İn gi liz ce ko
nuş ma la rı na ben iti raz eder dim de sen, “Ken di ara la rın
da, ne var?”  der din. 

Kom şu la rın mu taas sıp omuz silk me le riy le ye ni dün
ya kız la rı de dik le ri ve bü tün alaf ran ga de li lik le ri ne rağ
men ma hal le de hiç bir gen ce dö nüp bak ma yan bu kız la
ra se nin bir zaa fın var dı. Kâfir, o za man dan be ri kâfir li ği 
se ver sin; şim di ar tık Paris’ te, ka dın lar hak kın da bu siv ri 
na za ri ye le ri ni ya şa tan can lı nu mu ne le ri gör dük ten son ra 
bü tün bü tün baş ka laş mış sın dır; “a fe rin ta lih li köpek”  di
ye cek sin. 

Fa kat ben hâlâ bi raz mu ha fa zakârım. İn ti hap et ti
ğim2, ara la rın da en sa kin ve ses si zi! Ce mal Bey’ in ha re

1.14Mart1902.
2.Seçtiğim.
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mi nin1 hem şi re za de si2. Fa kat onu da ken di ço cuk la rıy la 
be ra ber bü yü tüp ay nı ter bi ye yi ver di ği için ona da ma
hal le Ce mal Bey’ in kı zı di yor. Gö rü cü gi den ha lam bi le 
mu te riz3 de ğil; hat ta be nim alaf ran ga lı ğın if ra tı nı4 sev
me di ği mi on la ra an lat mış ve bun da Ce mal Bey’ in ha re
mi Sa bi re Hanım’ ı ken di ne hem fi kir bul muş tur. Ka dın, 
Ce mal Bey’ in, ço cuk la rı na ver di ği ter bi ye den pek de 
mem nun de ğil, fa kat şim di ev li ve bil mem ne re de olan 
üvey kı zı nın nü fu zu na at fe di yor5. Ye ğe ni ne la zım ge len 
na si hat ler de bu lun muş. Res mi mi Ce mal Bey, müs tak bel 
ni şan lım Neriman’ a biz zat gös ter miş ve fik ri ni sor muş. 
Ne ri man he men ka bul et miş. Bu be nim kor kak iz zeti 
nef si mi6 azı cık ok şa dı. 

Bi lir sin ki ben ka dın lar ya nın da se vi le cek tip ler den 
de ği lim. Bu nu her va kit his se de rim. Ev ve la on la rın en 
adi si ne bi le kor kak ve uzak bir hür met his se de rim ve bu 
be ni her tür lü ce sa ret ten me ne der. Be nim ses siz, dur gun 
bir ta vır al tın da hi ca bı mı7, zaa fı mı on lar so ğuk luk ve 
me ta net8 ad de der ler9. Bu ser best ve mü kem mel kız lar
dan bi ri nin be ni be ğen me si kal bim de aca yip bir se vinç 
uyan dır dı. Ce mal Bey’ le git tim, gö rüş tüm. Mül te fit10, na
zik ve saf çeh re li bir adam. Göz le rin de an la yan, iş ti rak 
eden bir şef kat var ki, ba na onu he men sev dir di. O da 

1.Karısının.
2.Kızkardeşininçocuğu.
3.İtirazcı.
4.Aşırılığını.
5.Bağlıyor.
6.Gururumu.
7.Utancımı.
8.Dayanıklılık.
9.Sayarlar.
10.Güleryüzgösteren.
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ben den pek mem nun gö rü nü yor du. Bi raz ma hal le, bir 
ha lam, bi raz da ben bu iz di va cı1 ya pı yo ruz. Ev vel si gün 
nikâh ol du. Nikâh tan son ra nikâh lı mı gör me ye git tim. 

Azı cık kal bim atı yor du. Uzak tan gör dü ğüm sa rı şın, 
pem be genç kız la bir den bi re bu ka dar mah rem ve mu
kad des bir ra bı ta da2 bu lun mak, bu o ka dar ga rip, gü zel, 
fa kat ür kü tü cü bir his ti. 

Be ni bü yük sa lon da ka bul et ti ler. İyi ce bir sa lon. Fa
kat ha lam gi bi san dal ye le ri as ker usu lü, mun ta zam, du
var la ra diz mek âde tin de bir ka dın mev cu di ye ti his se di li
yor. Yal nız sa lo nun or ta sı na doğ ru üze rin de kü çük pal mi
ye li, ha lı ör tü lü bir ma sa ve ya nın da yu mu şak, ko yu bir
kaç ih malkâr3 yas tık atıl mış bir kol tuk! He men ora dan 
bir ka dı nın na zik ve tem bel var lı ğı ye ni çe kil miş gi bi. 

Ce mal Bey re din go tuy la4 ayak ta, ya nın da Sa bi re Ha
nım ve iki kız la rı be ni ka bul et ti ler. Bu ka dın la ra an cak 
sat hi5 bir na zar la ba ka bil dim. Şeh per de ni len genç kız in
ce, be yaz çeh re li, si yah, pek si yah göz lü bir genç kız, du
dak la rın da is tih za ya6 ben zer bir kıv rım var. Saf fet sol gun, 
ma vi göz lü, be yaz ten li, açık sa rı saç lı, şiş man ca bir genç 
ha nım. Sa bi re Ha nım da müt hiş bir Türk ha nı mı, ço cuk
la rı nı, ko ca sı nı, evi ni aman sız ağız ka la ba lı ğı ile kul la nan 
bir Türk ha nı mı! Ce mal Bey’ in ara sı ra la kır dı söy ler ken 
ona ya rı müş fik, ya rı kor kak bir yan ba kı şı var. Ni ha yet 
nikâh lım gel di. Be yaz lar için de, be yaz bir me lek; saf ela 
göz le ri, par lak kum ral saç la rı ve iyi, pek iyi, pek müş fik7 

1.Evliliği.
2.İlişkide.
3.Savsak.
4.Arkasıyırtmaçlı,etekleriuzun,çiftsıradüğmeli,resmîerkekceketi.
5.Yüzeysel.
6.Gizliveyaincealay.
7.Sevecen.
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te bes sü müy le he men kal bi me gir di. Bir den bi re ses siz ve 
müş fik bir ha yat, bir cen net ha ya li gi bi gö zü mün önün den 
geç ti. Ce mal Bey, genç kı zın bi raz bü yü cek, ka lın ca par
mak lı be yaz el le ri ni elime ve rir ken ru hum da bir ye min o 
genç kı zın, yal nız o genç kı zın ola ca ğı mı tek rar et ti. 

Me su dum, o da ki ka dan be ri bi raz dal gın fa kat kor
ku suz mes’ adet1 du yu yo rum, Ser ver! Ru hum da na sıl iyi 
ol mak ka bi li yet le ri uya nı yor, bil sen. 

Ye me ğe ka dar bi raz res mî idi; ai le ce otur duk. Ce
mal Bey oda nın or ta sın da ki boş kol tu ğa ba ka rak sa hi bi ni 
tak  dim eder gi bi:

— Ah Han dan, bu gün Han dan ol ma lıy dı, de di. Ve o 
Han dan der ken Neriman’ ın saf göz le rin de ıs lak, de rin 
bir şef kat, bir ar zu uçu yor, he men kal bin de ki en bü yük 
ha zi ne ye be ni iş ti rak et tir mek is te ye rek böy le bir ha zi
ne si ol du ğun dan müf te hir2, göz le ri min içi ne ba ka rak:

— Si ze Handan ımızı ta nı ta ca ğız, di yor du. 
Yal nız bu te za hü ra ta üve y an ne si pek o ka dar ha ra

ret le iş ti rak et mi yor du.3 Handan’ dan bah se der ken Ne ri
man’ a bak ma dan göz le ri nin için de de rin bir iğ bi rar4 uya
nı  yor du. Ye me ğe doğ ru res mi ye ti mi zi bo zan yi ne Han
dan la kır dı sı ol du. O, ku ru maz, bit mez bir mem baa5 
ben zi yor. Ce mal Bey, Handan’ ın ta kü çük lü ğün den be ri 
fev kalade lik le rin den, hikâye le rin den, Ne ri man onun ka
bi li yet le rin den ve gü zel li ğin den bah se di yor du. Her şe yi 
sü kû net le din le yen Sa bi re Ha nım, la kır dı gü zel li ğe in ti
kal edin ce6 da ya na ma ya rak:

1.Mutluluk.
2.Övünen.
3.Katılmıyordu.
4.Kırgınlık.
5.Kaynağa.
6.Geçince.
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— İnan ma yı nız Re fik Bey, Han dan her şey ola bi lir, 
akıl lı bir kız dır, fa kat gü zel de ğil dir, di yor du. 

Ben de bu son şe ye ina nı yor dum. Ha lam da onun 
gü zel ol ma dı ğı nı söy le miş ti. Her hal de me rakâver1 bir 
ka dın ola cak. 

O gün ay rı lır ken Ce mal Bey, cu ma ve pa zar gün le ri 
nikâh lı mı gör me ye ge le bi le ce ği mi söy le di. Şim di mun ta
za man cu ma ve pa zar gi di yo rum. Ne ka dar, ne ka dar 
me su dum, Ser ver. Ar tık ba na ka dın lar da iş ken ce, ka dın
lar da ateş, ka dın lar da göz ya şı ola ca ğı nı söy le me! Eğer 
öy le ka dın var sa ben o ka dı nı sev me ye ce ğim. Ne ri man, 
bü tün ka dın lı ğı, mu hab bet2 ve saa de ti tem sil eden Ne ri
man, hu zur, sü kûnet ve ri yor ve daim ve re cek! Be nim 
için de baş ka ka dın ve aşk ol ma ya cak. 

Dün cu ma idi; git ti ğim za man kü çük ha nım la rın 
bah  çe de ol duk la rı nı söy le di ler. Bi raz yü rü düm. Evin ar
ka sın da bir düz lük, o düz lük te te nis [sa ha sı] var dı. Üç 
genç kız be yaz kı sa fis tan la rı, ba ş ör tü le riy le bir bir le ri ne 
top la rı nı fır la tıp du ru yor lar dı. Ne ri man be ni gö rün ce 
bü tün açık ve sev gi li yü zün den oku nan bir saa det le ko
şa rak gel di:

— Te nis oy nar mı sı nız, de di. 
Oy na ma dı ğı mı an la yın ca azı cık in ki sarı ha ya le3 

ben  zer bir şey le elin de ki to pu, rake ti bı rak tı. Git tik bir 
ağa cın al tı na otur duk. Bil mem her İn gi liz de li li ği ni yap
ma dı ğı mı duy duk ça bu ço cu ğun yü zün de bu göl ge uça
cak mı? Ma ma fih, bu göl ge ça buk geç ti. Ye ri ni em ni yet 
ve saa det ve ba na ha ber ver mek is te di ği bir şe yin se vin
ciy le ya nan göz ler... 

— Handan’ dan mek tup al dım, de di. 

1.Merakuyandıran.
2.Sevgi.
3.Hayalkırıklığına.
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Be nim dal gın ca bir “ya”  de me me kar şı göz le ri bü tün 
bü tün bu lut lan dı: 

— Re fik Bey, siz Handan’ ı sev mi yor mu su nuz? 
— Sev di ği mi mi is ti yor sun? 
— Evet. 
— Ni çin? 
— Çün kü ben se ve rim de onun için. Hem gör sen 

mut lak, mut lak se ver sin, onu her kes se ver. 
— Ger çi se nin sev men bir se bep ola bi lir ama her ke

sin sev me si de ğil. Ben her ke sin sev di ği ni hiç de sev mem, 
Ne ri man. Mut lak ken di ni be ğen miş ola cak. Hem söy le, 
bu ka dı nın fa zi let le ri ne dir, yav rum? 

— Hiç de ken di ni be ğen miş de ğil dir. Fa zi let le ri mi? 
Ne bi le yim ben! Eğer bun dan beş va kit na ma zı nı, her 
se ne oru cu nu ka çır maz de mek is ter sen pek de ğil dir. İki
de bir de ca mi le re git ti ği de var ya. Fa kat iyi dir, yok yok, 
hem de fe na dır, her şey dir, ne bi le yim ben! 

— Ne ka dar se vi yor sun, Ne ri man. Her hal de se nin 
ka dar gü zel de ğil dir, hem de yaş lı ola cak! 

Ne ri man ken di çeh re si nin Handan’ dan gü zel ol ma
sı na hük met ti ği mi1 tu haf bul muş gi bi gül dü, gül dü. 

— Evet, ben den üç yaş bü yük. Yir mi üç ya şın da. 
— Ya gü zel li ği? 
— Onu ben de bil mem! 
— Fo toğ ra fı yok mu? 
— Hiç ken di ne ben ze mez. 
— Ta rif et. 
— Dur ba ka yım: Bir çok kı zıl tı lı, açık lı ko yu lu aca

yip saç la rı var dır. Saç la rı nı iyi dü zel tir. Saç la rı nın ren gin
de bü yük bü yük göz le ri var dır. 

— Çeh re si nin baş ka yer le ri? 

1.Kararverdiğimi.
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— Handan’ ın çeh re sin de in san sa de göz le riy le saç la
rı nı gö rür, baş ka yer le ri ni dü şü ne mez bi le. 

— En da mı, vü cu du? 
— Gü zel dir. 
— Boy lu? Et li? 
— Yok yok, ne tu haf sı nız! Or ta, in ce, fa kat bir çok 

in hi na1 hat ve gü zel kı mıl da nış! 
— Ben se ni sa de bir kız zan ne de rim. Me ğer na sıl 

sa nat kâr ru hun var mış. Çir kin ye ğen le re gü zel lik ve ri
yor sun. Hay di be ni de ta rif et! 

— ..........
— Sükût edi yor sun. Ne dü şü nü yor sun? 
— Bir gün Han dan se ni ta rif et tiy di, onu dü şü nü yo

rum. 
— Han dan be ni ne bi li yor?
— Bir gün onun la si zin ka pı nın önün den ge çi yor duk. 

Ka pı nı zın sar ma şık la rı al tın da ba şı nız açık, bi ri si ni bek li
yor du nuz. Kar şı dan ge len sa rı şın, in ce bi ri ne te bes süm 
et ti niz. (Bu sen sin Ser ver.) Han dan ba na o va kit:

— Ne gü zel bir çeh re, de di. Es mer, zen gin, sı cak ak
şam la ra ben zi yor. Fa kat yü zü nün aşa ğı kıs mı bi raz ma
na sız ve hat sız2, otu zun dan son ra çok şiş man ola cak gi
bi! 

— O ka dar mı? 
— O ka dar. 
— De mek Han dan kız olay dı onu da ala bi le cek mi

şim! 
Ne ri man pek par lak bir şa ka imiş gi bi yi ne gül dü, 

gül dü. 
Azı cık kız dım:

1.Yumuşak.
2.Çizgisiz.
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— Ne gü lü yor sun, se nin be ğen di ği ni Han dan be
ğen mez mi? 

— Bel ki, fa kat si zi be ğen mez. 
— Siz de me Neriman’ cığım, ni çin? Söy le! 
— Ne bi le yim ben, siz, şey... Sen onun be ğen di ği 

tip ten de ğil sin. Ya nın da ki sa rı şın ol sa ney se. Han dan sa
rı şın la rı se ver. 

Gö rü yor sun ya Ser ver, sa na bu mu ci ze, bu bir ta ne 
Handan’ ın zaa fı ola cak mış. Hal bu ki biz bu kız la rın yü
zü ne bi le ba ka ma ya rak na sıl kı za rır, uta nır dık. 

— Handan’ ın ko ca sı sa rı şın mı? 
— Hiç de ğil, fa kat o baş ka! 
Handan’ ın ko ca sı dai ma Neriman’ da, bü tün ai le de 

bir bu lut ya pı yor. An lı yo rum ki, ya se viş mi yor lar, ya hut 
ai le uyuş mu yor. 

— Ne ri man, söy le, be ni mi, Handan’ ı mı çok se ver
sin? 

— İki ni zi de. 
— Bi ri mi zi bi raz faz la? 
— Ha yır, de di ve açık, saf çeh re sin de ki Handan’ a 

ve ri len de rin ra bı ta ile ben de ik ti fa ede cek tim1. İş te bu 
bi raz müş kül2. Be lin den tut tum çek tim:

— Be ni na sıl sev di ği ni ve na sıl se ve ce ği ni söy le, de
dim. 

Bi raz dü şün dü. Ne dü şün dü ğü nü sor dum. 
— Aş kın Amentüsü’ nü dü şü nü yo rum. 
— Bu ne dir ve han gi fev ka la de mu har ri rin3?
— Handan’ ın. 
Son ra Rumeli’ nin ye şil ve ko yu dağ la rı ar ka sın dan 

son kı zıl lı ğıy la gi den gü ne şe ba ka rak bü tün ak şa mın de

1.Yetinecektim.
2.Zor.
3.Yazarın.
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rin sa mi mi ye ti ni iç miş gi bi ta ze se sin de bir aşk va ka rıy la 
söy le di: 

...

İş te azi zim Ser ver, ha ya tı mın en gü zel ve me tin bir 
vaat le baş la dı ğı nı gör. Göz le rin den öpe rim. 

Re fik Ce mal 

Re fik Cemal’ den Server’ e 

31 Ma yıs 13181

Ar tık bir ay lık ev li yim. Bu mil yon lar ca in sa nın gö
zü mü zün önün de gir di ği hal de hâlâ he pi mi zin bir ya
ban cı, müt hiş ve ta nın ma mış bir ye re gi ri yo ruz his siy le 
gir di ği miz ev li lik ha ya tı na gir dim. Neriman’ ın saf, göl ge
siz göz le rin de ki şef ka te ve ta ma men be nim olan zi ya la
rı na2 rağ men yi ne içim de aca yip bir he ye can baş la dı. Ev
ve la evi miz ve Neriman’ ın tu va let le ri var dı, hep si ni be
ra ber in ti hap et tik3, bü tün fa mil ya4 be ra ber. Hat ta Han
dan Ha nım bi le Avrupa’ nın muh te lif yer le rin den mek
tu buy la ye tiş ti. 

Ce mal Bey, Neriman’ a köş kü nün bah çe sin de ki beş 
oda lı kü çük köş kü ver di. Ben, dö şe dim. On lar tu va let le
ri ni yap tı. 

He pi miz ya pa ca ğı mız şe yi bi li yor duk. Gün düz le ri 

1.13Haziran1902.
2.Işıklarına.
3.Seçtik.
4.Aile.
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bir sü rü ka dın la ben Psal ti, Bey ker, İşpikil’ i1 do la şı yor
dum. Ak şam la rı Ce mal Bey’ in sa lo nun da genç kız lar ve 
ih ti yar ka dın lar ara sın da ku maş öl çü lü yor. Mo da ga ze
te si ne ba kı yor, genç kız la rın di kiş dik me le ri ni sey re di
yor dum. Sa lo nu muz da ko na cak eş ya la rın in ti ha bın dan 
bah se der ken ya hut ka rı sı nın ha sis li ği ne rağ men ya tak 
oda mı za ya hut ye mek sa lo nu mu za Ce mal Bey’ in al dı ğı 
bir kü çük he di ye yi mua ye ne eder ken Neriman’ da ay nı 
mü te bes sim, mem nun çeh re! Bu ka dar bu lut suz bir saa
det baş lan gı cı, bu hiç kim se de, hiç kim se de ol ma mış tır. 

Ak şam la rı her va kit da ha mah rem ve iti matkâr bir 
musâfa ha dan2 son ra ay rı lı yor duk ve sa bah la rı yi ne ay nı 
mü te bes sim ve mem nun dost luk la bir le şi yor duk. 

En çok ba na gu rur ve ren şey na zar la rı nın her gün 
ba na da ha ya kın bir mu hab bet le par la ma sı ve es ki si ka
dar Handan’ dan bah set me me si ol du. Çün kü Neriman’ ın 
ha ya tın da bu ka dar ka ti bir hü küm le ya şa yan bir dos tu 
azı cık kıs ka nı yor dum. Bu kıs kanç lık, ha ya tı mın ye gâne 
bu lu tu nu teş kil edi yor du. Fa kat tu va le te ait her şey yi ne 
Handan’ ın fik riy le olu yor. Onun gön der di ği mo del ler, 
onun Neriman’ ın en da mı na, çeh re si ne gö re dü şü nüp 
be ğen di ği renk ler ve ku maş lar dan es vap lar ya pı lı yor du. 
Fa kat iti raf ede rim ki, bun da şikâyet et me ye hak kım 
yok tu. Çün kü biz Neriman’ a bun dan çok ya ra şan şey le ri 
in ti hap ede mez dik. Ni ha yet, ge lin lik es va bı Handan’ dan 
bir he di ye ola rak gel di. Bu, ev le ne ce ği miz haf ta idi. Genç 
kız la rın din dar bir hu şuy la3 el le rin de tut tuk la rı ku tu yu 
aç mak için ben de iler le di ğim za man Ne ri man bi raz 
mah cup, bi raz mem nun bir ta vır la mâ ni ol du. Ya nak la rı 
kır mı zı, göz le ri aşa ğı ya in di ril miş ti. Tit rek bir ses le:

1.Beyoğlu’ndaithaleşyasatandükkânlar.
2.Elsıkışmadan.
3.Saygıyla.
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— Şim di gör me, Re fik, de di. 
Ben de min net tar, mu va fa kat et tim1. Ar ka sın da gör

me mi is ti yor du. 
Ni ha yet nü ma yiş siz2 bir dü ğün ve zi faf. Ce mal Bey’ 

 in ka ran lık bah çe sin de, uşak önü müz de, elin de fe ner, 
kom şu lar dan bir efen di, evi me, evi mi ze iler ler ken kal
bim de ga rip bir kor ku baş la dı. Son ra ken di me gü lü yo rum 
da! Aca ba ha ya tı hiç bil mez gö rü nen genç kız ne his se di
yor du? Gö rün dü ğü ka dar saf ve bir ço cuk gi bi miy di? 
Yok sa beş se ne dir ev li olan Han dan ona her şe yi an lat mış, 
ha ya tı bü tün ha ki kat le ri ile söy le miş miy di? Son ra, çok 
ten vir edil miş bir taş lık, mer di ven den ka çı şan tu va let li 
ha yal ler, her ka pı ar ka sın dan be ni gö zet le yen bir çok mü
te ces sis3 ka dın gö zü his si ve ni ha yet sa lo nun ka pı sı. 

Ce mal Bey’ in ço cuk la rı nın da dı sı sa lo nun per de si ni 
kal dır dı. İçe ri si zi ya dar dı4, hem pek zi ya dar. Or ta yer de 
tül ler ve in ce fan te zi ku maş la rın nü va zişkâr5 ve yu mu şak 
kat la rı, yı ğın la rı ara sın da be yaz omuz la rı, kum ral ba şıy la 
Ne ri man! El mas lar ve uzun tül ler ara sın da bir rü ya ya 
ben ze yen bir çeh re. Ev ve la o göz ler de ne gö re ce ğim di ye 
müt hiş bir kor ku, fa kat son ra iti matkâr bir ço cuk va zi ye
tiy le ken di du va ğı nı ar ka sı na fır la tıp iki el le ri ve göz le ri
nin bü tün in kı yat6 ve mu hab be tiy le ba na ko şan Ne  ri
man!..

Son ra, yi ne ha yat ve me mat7 ge çit le rin den hiç bi ri ni 
göz le ri ka pa lı geç mek ten ka çın ma ya cak sev gi li Neri

1.Onayladım.
2.Gösterişsiz.
3.Meraklı.
4.Aydınlıktı.
5.Gönülokşayan.
6.Boyuneğişi.
7.Ölümkalım.
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man’ la ay nı yas tık ta he nüz yıl dız lar kaç ma dan ilk sa ba
hın kor kak ve uzak zi ya sıy la uyan mak, son ra hep ay nı 
me sut ve ay nı bu lut suz ge ce ler. 

Yal nız, ev len di ği miz ak şam ben Neriman’ ın bü tün 
sa nat ve şiir le ya pı lan es va bı nın onu ne ka dar ca zip yap
tı ğı nı söy ler ken o be ni elim den tut tu. Ay na nın önü ne 
gö tür dü. 

Ma sa nın üs tün de uzun ca za rif bir gü müş çer çe ve de 
ay nı tül ler için de bir ka dın res mi elin de ki bir iz di vaç yü
zü ğü nü, mü te bes sim, uza tı yor du. 

Bu in ce, pek in ce ka dın üze rin de bu ay nı tül ler pek 
aca yip ve ca zip su ret te kıv rı la rak, dü şe rek ayak la rı nın al
tın da top la nı yor du. Onun da boy nu, kol la rı açık tı. 

Çeh re si, ku lak la rın dan inen, al nın dan ay rıl mış saç 
dal ga la rı ile çer çe ve len miş, bü yük göz lü bir ka dın dı. Gü
zel olup ol ma dı ğı na hük me de me dim. Fa kat na zar la rı ve 
si ma sı nın in ce çiz gi le riy le ne fis bir tab lo ya ben zi yor du. 
Yal nız sor dum: 

— İz di vaç yü zü ğü nü ni ye gös te ri yor? 
— Ar tık ha yat ta, her şey de bir ol duk de mek is ti yor. 
— Fa kat bir Türk ha nı mın da böy le bir iz di vaç yü zü

ğü azı cık snob1 de ğil mi? 
— Pe ki ama böy le şey le ri ya pan ko ca sı dır. 
Bi raz son ra ya ta ğı mı zın kar şı sın da da bü tün bü tün 

baş ka bir va zi yet te mü te fek kir2 ve ger gin çeh re siy le Han
dan’ ı gö rün ce azı cık sı kıl dım. 

— Han dan ha ya tı mı zı ebe di yen sey re di yor gi bi, Ne
ri man, de dim. 

O da bi raz mah zun:
— Handan’ ın re sim le ri se ni ra hat sız mı edi yor, de di. 

 

1.Züppe.
2.Düşünen.
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