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SUNUŞ

Elinizdeki roman, yazarın Kalp Ağrısı adlı romanının 
devamı niteliğindedir. 1926 ve 1927 yıllarında Vakit gaze-
tisinde tefrika edilen roman ilk olarak 1928’de kitap ola-
rak yayımlanmıştır. Romanın mekânı Diyarba kır’dır. Hali-
de Edib, bir Kürt isyanın hazırlığı dönemindeki Doğu 
Ana    dolu’yu ve oraya İstanbul’dan giden asker ve memur-
ların yaşayışını bazan ironik, bazan hüzünlü, bazan idea-
list bir üslupla yansıtır. 

Hazırladığımız karşılaştırmalı metne esas olarak, ya-
zar hayatta iken yapılan son yayını, 1943 baskısını esas al-
dık. Halide Edib, bu baskı için bazı küçük değişiklikler ve 
pek çok sadeleştirme yapmıştır. Ancak, 1943 baskısı tek-
nik hatalarla, eksiklikler ve atlamalarla dolu olduğundan 
(ki bunlar daha sonra yapılan bütün yayınlarda aynen de-
vam ettirilmiştir) metni 1928 baskısı ile kontrol ettik. 

Zeyno’nun Oğlu’nun bu karşılaştırmalı metnini hazır-
larken, her zaman olduğu gibi yazarın diline ve üslubuna 
hiç müdahale edilmemiştir. Çok gerekli görerek eklediği-
miz kelimeleri de köşeli parantezler içinde verdik. Halide 
Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri serisinde bir imlâ birliği 
sağlamak üzere Türk Dil Kurumu’nun yayımladığı İmlâ 
Kılavuzu ve Türkçe Sözlük esas alınmıştır. 

Mehmet Kalpaklı
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1

BAŞLANGIÇ

... inci Fırka Hücum Taburu Kumandanı Hasan Bey’e,

Hareket gününüzü zevcemle1 beraber tespit ve yolda 
kendisine yardım etmenizi rica ederim.

 ... inci Fırka Kumandanı
 Miralay2

 Muhsin

....................................................

Erenköyü’nde, Suadiye’de Miralay Muhsin Bey’in re-
fikası3 Hanımefendi’ye,

Muhterem Hanımefendi,

Muhsin Beyefendi’nin telgrafını ilişik olarak takdim 
ediyorum, nihayet4 on beş gün içinde hareket etmek mec-

1 Eşimle.
2 Albay.
3 Eşi.
4 En geç.
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buriyetindeyim. Emrinize intizar ediyorum,1 Efendim.

 Binbaşı
 Hasan

....................................................

Zeyno, balkonun kapısını açtı; bir eli kapının tokma-
ğında, gözleri mavi Marmara’nın ortasında, güneşten uza-
nan altın tellerle pırıl pırıl yanan Adalar’a baktı. Islak top-
raklardan renksiz dumanlarla beraber keskin bir toprak 
kokusu yükseliyor, siyah, çıplak dallarda henüz kuruya-
mayan su damlaları şeffaf, mavi birer boncuk gibi parlı-
yordu. Bir haftadan fazla devam eden yağmurlardan, ru-
tubetten içinde paslı, kapanık ve sıkıntılı bir his hasıl ol-
muştu.2 Kocasına son hafta yazdığı mektubu, içinden, bi-
raz gülerek hatırladı ve tekrar etti. İstanbul’da, nadiren bu 
kadar uzayan sislerden, soğuklardan o kadar sıkılmıştı ki, 
ne zaman balkonun kapısını açsa burnunu kaplayan rutu-
bet ve küf kokusunu mektubun ta başına yazmıştı. Edebi-
yat sınıfına vazife hazırlayan genç bir mektepli kız gibi, 
âdetâ bahara dair şairane tahassürlere3 dökülmüş, 
“Diyarbakır’da şeftali ağaçları çiçek açtı mı? Erik ağaçları 
beyaz birer alev gibi parlayan tomurcuklarına büründü 
mü? Güneş insanın beynini eritecek kadar sıcak ve ateşli 
mi? Ah, bir defa cenuba4 gelebilsem, yazın açıkta uyudu-
ğunuzu söylediğin yerlerde kafamdaki bu kalın duman 
dağılıncaya kadar, beynim kafatasımda eriyip bitinceye 
kadar, vücudumun derisi güneşten soyuluncaya kadar 
boylu boyuna yatacağım,” demişti.

Nihayet bugün İstanbul’da güneş çıkmıştı. Adalar’a, 
denize, yarı mavi, yarı kurşunî ovaya olanca saltanatıyla 
altın kanatlarını germişti; fakat hâlâ onun kalbinde topla-

1 Bekliyorum.
2 Belirmişti. 
3 Özlemlere.
4 Güneye.
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nan kesif1 duman olduğu gibi duruyor, gökleri, toprakları 
yakan güneşin sıcaklığı derisinin arkasındaki râtıb,2 ka-
ranlık benliğine nüfûz edemiyordu.3

Muhsin Bey gideli üç ay olmuştu. Bu sekiz aylık izdi-
vaç, beş ay, gece-gündüz baş başa geçen bir hayat, Muhsin 
Bey’in ifadesine göre, “ezelî balayı”ndan sonra ilk defa ay-
rılmışlardı. Her gün kendi hareketini tespit edecek telgra-
fı bekliyordu.

Yavaş yavaş kuru menekşe güllerinin dallarından ka-
yıp kapının aralığından odaya dalan ve bir altın leke gibi 
yeşil halının üstüne yayılan güneşli noktaya çömeldi. Başı 
ellerinin içinde düşünmeye çalıştı.

Gerçi Zeyno, tahakkuk eden her büyük emelin, tat-
min edilen her ihtirasın insanın bütün varlığında bıraktığı 
bıkkınlık ve tokluğun başladığını anlayacak kadar kendi 
kendini henüz tahlil etmemişti. Bununla beraber hislerin-
de bir körlük, umumiyetle hayata karşı içinde lâkayt bir 
sükûn4 vardı; ve Zeyno bundan şikâyetçi idi. Ayrılalı üç ay 
olduğu halde o kadar sevdiği kocasını düşünmek bile artık 
fazla heyecan vermediğini fark ediyordu. Halbuki, sekiz 
ay evvel Muhsin Bey’in paltosunun biraz sert kumaşının 
temasından, mavi gözlerini sabit ve tatlı bir tatlılıkla ken-
disine çevirmesinden, kitap okurken, düşünürken kaşları-
nı hususî bir şekilde çatışına kadar, teker teker her vaziye-
tini, her şahsî eşyasını lezzetli bir titreyiş ve hayretle his-
sediyordu. Bir sene geçmeden, o kadar sevdiği bu adam 
bile vaktiyle büyük bir zevkle ezberlediği bir kitaba benzi-
yordu. Hâlâ çok seviyordu; fakat cümlelerin, hatta kelime-
lerin birbirlerini nasıl takip ettiğini bildiği için, artık okur-
ken heyecan duymadığı, fakat ilk mânasına vasıl olduğu 
zamanki kendinden geçişin, sâadetin hatırasıyla muhafa-
za etmek istediği bir cilt eski şiir gibi te lâkki ediyordu.

Demek en büyük hislerin ve bağlantıların tabiatın 

1 Kalın.
2 Nemli, rutubetli. 
3 Sızamıyordu. 
4 Durgunluk.
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mev   simleri gibi devreleri ve bu devrelere mahsus şekille-
ri vardı. Zeyno, güneşin altında bu çapraşık ve sıkıntılı 
felsefeyi yaparken, kendi kendine ifade edemeyeceği ka-
dar müphem1 ve tatmin edilmemiş bir emelin üzüntüsü-
nü duyduğunu da itiraf ediyordu. Bu güneşli günde, çıp-
lak ağaçlarda çiçek ve tomurcuk, kurşunî topraklarda ye-
şillik biterken bu gizli emelinin ne olduğunu seziyordu. 
Bunu sezerken gayri ihtiyarî başında bir sıcaklık, yanak-
larında iki ateş dalgası peyda oluyordu. Demek, evlen-
mekten her iptidaî kadın gibi, hatta dişi hayvan gibi bir 
çocuk beklemişti. Sekiz ay evvel o kadar coşkun ve heye-
canlı geçen muhabbet,2 farkına varmadan istediği çocuğu 
vermediği için ona kısır ve beyhûde görünüyordu. Halbu-
ki, genç kızken ne çocuklara fazla bağlı, ne de ayrıca ma-
razî3 bir hassasiyeti vardı.

İradeli ve mütefekkir4 mizacının aynı zamanda coş-
kun iptilalara5 kabiliyeti olduğunu bilirse de, ana olmak 
ihtirası gibi kadınların gündelik hislerinden kendini şim-
diye kadar uzak telâkki etmişti. 

Düşüncesi bu noktaya gelince birdenbire Azize’nin 
küçük kızını hatırladı. Acaba Viyana’dan gelmişler miydi? 
Acaba Hasan, kendisini ziyarete gelecek miydi? Çocuğu-
na karşı Hasan ne vaziyet almıştı? Seviyor muydu? Bu 
tahayyüller,6 Hasan’la müşterek olan geçmiş heyecanların 
bazılarını hafızasında parlattı, söndürdü. Hasan’la mace-
rası belki Muhsin Bey’in tesiriyle, belki Azize’nin acı akı-
betiyle mâziye ait hatıralar yığınına karışmıştı.

Çömelmekten uğuşan dizlerini elleriyle ovarak kendi 
kendine:

— Bu güneşli günde ben de neler düşünüyorum, de di.
Güneş siyah mürekkeple çizilmiş gibi keskin ve 

karanlık çizgilerle mavi sularda yükselen Adalar’ın ar ka-

1 Belirsiz.
2 Sevgi.
3 Hastalıklı.
4 Düşünceli.
5 Tutkulara.
6 Düşünceler.
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sı na erguvanî bir alev gibi düşüyordu. Hem güneşin çe-
kil mesi, hem düşüncelerinin hararetsizliği onu bir den bi-
re titretecek kadar üşüttü. Kapıya dayanarak kalktı. Ba-
şını çevirince Pervin’in, elinde bir zarfla geldiğini gördü. 
Zar fın üstündeki yazıyı derhal tanıdı. Hava, daha fazla 
so ğumuş gibi âdetâ çenelerini müşkülâtla1 yerinde tu tu-
yor du.

— Hemen gel, odamdaki sobayı yak, Pervin; öyle bir 
üşüyorum ki... dedi.

....................................................

Aynı günde Hasan, Bebek rıhtımının üstünde kızının 
arabasının başında duruyordu. Eski kalelerin tepelerinde 
yağmurdan sonra çıkıveren güneş bir altın ağ gibi Bo-
ğaziçi’nin şeffaf, beyaz sislerini sarmış, yeşil yamaçlarda, 
muhayyel mavi bir koridor gibi süzülen sularda, rıhtımın 
ötesinde berisindeki birikintilerde oynuyordu; fakat Ha-
san, Boğaziçi’ne değil, kızına bakıyordu.

Beyaz bir gül yaprağı gibi ince, ipek derili küçük yü-
zün henüz bir şey ifade etmeyen yüz âzâsının2 arasında 
bakışlarının istikameti belirsiz iki mavi çocuk gözü, 
Azize’nin çocuk dakikalarını hatırlatan parlaklıkla iki 
renkli su damlası gibi pırıldıyordu. Bu iki canlı nokta, 
onun oldukça sert ve maddî kalbinde Azize’nin hayalini 
yaşatıyordu. Karısı öldükten sonra, onun genç hayatında, 
sebebiyet verdiği ıstıraptan dolayı hissettiği pişmanlıktan 
fazla olarak bir de ne kadar rikkat3 ve düşkünlük ile ona 
bağlı olduğunu anlamıştı. Bu anlayış, onu o kadar sars-
mış, o kadar içten bir insan yapmıştı ki, ilk defa olarak 
Azize’nin ölümüne kadar içini kavuran gizli ihtiras ve aşkı 
şimdi yeri dağlanmış, kuvvetli bir uyuşturucu ile acısı 
dindirilmiş, eski bir yara gibi hissediyordu.

Viyana’dan döneli bir ay olmuştu ve mezuniyet4 üç 

1 Zorlukla.
2 Organlarının.
3 Sevgi.
4 İzin.
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hafta sonra bitiyordu. Bütün bu müddeti Azize’nin yalısı-
nın yanındaki kendi küçük evinde, neferiyle1 beraber in-
ziva içinde geçiriyordu. Zamanının büyük bir kısmı da kı-
zının beşiği yanında, Azize’nin ölümünden sonra tama-
men bağlandığı ihtiyar kaynanasının odasında geçiyordu. 
Yemeklerini onunla yiyor, ikisi de kalplerinde dolaşan 
Azize’nin binbir hayalini birbirlerine söylemeye cesaret 
edemeyerek, fakat garip bir hassasiyetle müşterek ıstırap-
larını düşünerek, ekserî yabancı mevzûlar konuşarak, 
karşı karşıya saatlerce oturuyorlardı.

Hasan yalnız evine döndüğü zaman, minderin üstüne 
oturuyor, elektrikleri söndürüyor, karanlıkta çağlayan su-
larla beraber uzun uzun düşünüyordu; ve ancak bu saat-
lerde Zeyno’ya ait hatıralar uyanıyordu; fakat bu hatıralar 
ona şimdi başkasının imiş gibi geliyordu. Zeyno’ya karşı 
kalbindeki ateş tamamen sönmüş müydü? Yoksa iradesi-
nin büyük bir azmiyle bir zaman için örtülmüş müydü? 
Bunu tahlile hiç kalkışmamıştı. Hatta, İstanbul’a döndü-
ğü zaman Muhsin Bey’in gittiğini öğrenmiş, Zeyno’nun 
da gidip gitmediğini tahkik için Erenköyü’ne telefon bile 
etmemişti. kendi evlenmesinden, Azize’nin mevcudiye-
tinden daha fazla Muhsin Bey, onu Zeyno’dan uzaklaştır-
mıştı. Kendisinin Azize ile evlenişi için ısrar eden Zeyno’da 
şimdi, sırf bir arkadaş vefası ve fedakârlığından başka is-
tekler, maksatlar olduğuna kani oluyordu.

Bütün büyük acıların buhran devrinden sonra gelen 
ve kısa süren manevî kırıklık ve bezginlik zaman zaman 
ortadan kalktıkça, hayat arzusuyla beraber Zeyno’nun 
kudreti de uyandığını büyük bir isyanla duyduğu anlar 
oluyordu. Herhalde kalbinin Zeyno’ya dönüşü 
ihtimalinden kendini korumak için her şeyi yapmaya 
razıydı. Hayatında, bundan sonra, kadın olması ihtimalini 
düşünse bile, mut lak onu geçici ve mânasız bir eğlence 
diye tahayyül ey lemek istiyordu. Diyarbakır’a dönüşü için 
hazırlanırken orada Zeyno’ya karşı vaziyetini de 
kararlaştırıyordu: hürmet ettiği bir kumandanın karısı! 

1 Emir eriyle.
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Gerçi Zeyno’nun, Azize ile dostluğunu, evvelden 
tanıştıklarını inkâr etmek belki kabil değildi; fakat 
Zeyno’nun en çok bir dost, teselli eden bir kadın sıfatıyla 
kalbine tekrar nüfûz etmesinden korkuyordu. Istırap 
günleri, onda teselli ve hissî iştiraklerle kendisine 
yaklaşan insanlara karşı bir zaaf uyandırmıştı. 
Yanaklarında gözyaşları izlerini muhafaza eden beyaz 
saçlı ihtiyar halasına ihtiyacı o kadar büyüktü ki, ondan 
uzaklaşınca Azize’nin ölümüne kendi gibi yanan bir kadın 
kalbine karşı istemeyerek temayül edecektir.

Hem o kadın kalbi Zeyno olursa, mukavemet ne ka-
dar müşkül olacaktı. O halde... O halde, Zeyno’ya kendisi-
nin Azize için tuttuğu matemi göstermeyecekti. Sert, ça-
buk unutan, lâkayt bir asker vaziyeti alacaktı.

....................................................

— Ne var Mehmet?
— Telgraf, Efendim!
Kaynanasına bermutat1 gibi akşam yemeğine gidi-

yordu. Telgrafı aldı. Cebine koydu. Okuyabilmek için ka-
pıdaki ışık kâfi değildi, sonra açacaktı. Fakat kaynanasını 
küçük Muazzez’le o kadar tatlı bir surette meşgul buldu 
ki, kendi dahi telgrafı unutarak onların muhabbetli oyun-
larına iştirak etti. Küçüğü dizlerinin üstüne yatırıyor, çe-
nesinin altını yavaşça gıdıklıyor, onun bebek kahkahasını 
büyük bir zevkle dinliyordu.

— A, Hasan, çocuk gıdıklanmaz, ne yapıyorsun?
— Halacığım, çapkın öyle bir zevkleniyor ki...
— Öyle ama, yavru katılır, ciğerleri onun su gibi bir 

şey. Sen yine anahtarlarını çıkar, salla, eğlendir.
Hasan cebinden anahtarlarını çıkarırken telgraf da 

tesadüfen yere düştü ve çocuğu büyükannesine verdikten 
sonra, köşedeki elektrik ziyası2 altına gitti, telgrafı açtı. 
İhtiyar kadın, Hasan’ın arkası dönük, gözleri telgrafın 
üstünde uzun müddet kalmasını merak bile etmedi. 

1 Her zamanki gibi.
2 Işığı.

Zeyno’nun Oğlu
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Yalnız odadan çıkarken seslendi:
— Ben Muazzez’i dadısına vereceğim, artık yatmak 

zamanı geldi. Hemen inerim, yemek yeriz, olmaz mı?
Hasan, Zeyno’ya ait her şeyi zihninde tespit etmiş ol-

duğuna kani idi. Muhsin Bey’in telgrafını okuyunca hiç 
hesaba almadığı yeni ve muğlak1 bir vaziyet hasıl olduğu-
nu tuhaf bir heyecanla hissetti. Şimdi ne yapacaktı? Evve-
la, İstanbul’da Zeyno ile görüşmek, seyahat için uzun 
uzun anlaşmak lâzımdı. Sonra binbir ihtimal ile dolu, o 
uzun seyahat vardı. Muhsin Bey’in yanında, yabancı bir 
memlekette Zeyno’yu “kumandanın karısı” rolünde bü-
tün teferruatıyla biliyordu; kendisi de kumandanın mai-
yetinde herhangi bir zabit olarak ona karşı alacağı vaziye-
ti biliyordu. Fakat bu yol... Ne kadar uzun!

Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin isti-
kametini kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar.

Hasan’ın uzun sükûtlarına alışık olan kaynanası, sof-
rada da onu düşünceleriyle baş başa bıraktı.

Sofradan kalkınca, çocuğun odasına sığındı. Bu ga-
rip heyecanı, muhayyilesinin yeni kalp sergüzeşlerine2 
intizar eden hassasiyetini geçirse evine dönecek, bu telg-
rafla meydana çıkan yeni meseleyi tabiî bir sûrette halle-
decekti.

Ninni sesini henüz koridorda iken duydu. Küçük Mu-
azzez, dadısı Safiye ile beraber vaktiyle Azize’nin yattığı 
odada yatıyordu. Kapıyı açınca ninni ile beraber loş bir 
köşede muttarit3 bir ahenkle sallanan salıncağın tatlı gı-
cırtısını da duydu. Aynı loş köşede beyaz geceliği, arkası-
na salıverdiği iki örgü saçıyla salıncaklı bir sandalyede 
Safiye Dadı oturmuş, biraz kalın, fakat bililtizam4 alçalttı-
ğı ve tatlılaştırdığı bir sesle ninni söylüyordu:

Hû hû dervişler,

1 Karışık.
2 Serüvenlerine.
3 Düzenli.
4 Bilerek, isteyerek.
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Hak yoluna durmuşlar,
Kırk fırın ekmek yemişler,
Daha var mı demişler!

....................................................

Hasan’ın orasından burasından işittiği bu eski güzel 
ninninin bin nazla, bin okşayışla uzayan nağmeleri, esa-
sen, heyecanlı olan kalbini titretti. Bir sene evvel, bu beşi-
ğin yerinde bir yatak vardı, orada bir çocuk kadar zayıf sa-
rışın bir kız, ipek kollarını Hasan’ın boynuna atmış, ağlı-
yordu. Bir sene evvel, o kollar onu kendi kalbinin emelin-
den ayıran, hasrete, ıstıraba bağlayan iki zincirdi. Şimdi o 
zincirler tekrar gelse, burada boynunu değil, canını ebedi-
yen bağlasa, ne kadar mesut olacaktı. Bu kalın ses yerine 
o küçük, ince ses, bu ezelî ninniyi kandilin loş gölgesinde 
söylese, bir daha hayatta çapraşık, sıkıntılı sevdalar, heye-
canlar aramayacak, bu beşikle o sesin sükûnunda dinle-
necekti.

Ayaklarının ucuna basarak beşiğin yanına geldi. Ço-
cuğun uyuyan yüzüne eğildiği zaman, iki şeyin galeyanlı1 
kalbine anî bir şifa ve sükûn verdiğini hissetti. Birisi, 
uzak rüzgârların bahar günlerinde getirdiği kırçiçekleri 
kokusunu hatırlatan çocuk nefesi, öteki, ilâhî bir masumi-
yetle uyuyan çocuk yüzünün latif2 gülüşü idi. Bahar 
rüzgârlarının durgun suların üstünden geçerken yapacağı 
hayalî dalgacıklar, ancak bu kadar latif olabilirdi.

Bu, onu o kadar teselli etmişti ki, çocuğun odasından 
tamamen sakin ve kararını almış bir adam gibi çıkmıştı. 
Hatta kapıdan çıkınca evine hemen dönmedi, rıhtımda 
mırıldanarak uyuyan denize ninni söyleyen dalgacıklarda 
yalılardan uzanan ışık çizgilerini saydı, ıslıkla güya ninni-
yi tekrar ederek uzun uzun dolaştı. Fakat, evine girerken 
birdenbire ninni diye tekrar ettiği havanın “Hey Zeyno, 
Zeyno!...” olduğunu acı bir gülüşle anladı. İlk işi Zeyno’ya 

1 Kaynayan.
2 Sevimli.
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Muhsin Bey’in telgrafıyla beraber gönderdiği kısa ve 
resmî mektubu yazmak oldu. Artık kolaylıkla uyuyama-
yacağını anlamıştı. Minderin üstünde, sigarasının duman-
larını savurarak kendini ilk defa olarak, serbestçe, geçmiş 
günlerin hayallerine kaptırdı. Zeyno, mektubu alınca 
tabiî konuşmak için onu Erenköyü’ne çağıracaktı. Oraya 
son ziyareti ne acı, ne garipti. Şimdi ilk defa Zeyno ile ha-
yatlarının aldığı aksi istikametten sonra karşı karşıya ge-
lecekti. Zeyno’nun, hayatından bir tayfun gibi geçtiğini 
unutmak kabil değildi. Geçmiş günler ister istemez, ço-
cukken öğrenilen şarkıların nakaratı gibi, zihninden gelip 
geçecekti. Bunu kabul etmemek, buna karşı mücadele et-
mek imkânı yoktu. Fakat buna rağmen Zeyno’ya karşı sırf 
bir kumandan karısına karşı alınacak resmî ve hürmetkâr 
bir vaziyet alabilecek kadar iradesine hâkim ve maziye 
karşı çok kuvvetliydi.

Hasan, Zeyno’ya yazdığı akşamın ertesini sakin ge-
çirdi. İkinci gün neferine, mektup olup olmadığını her 
gün sormak âdeti olduğu halde, kendi irade kudretini de-
nemek için sormadı. Üçüncü günü masanın üstünde bul-
duğu iki mektubu hafif bir telâşla aldı. Birisi Saffet’ten, 
öteki Dora’dandı. Dördüncü günü ciddî surette hiddetlen-
di. On beş gün sonra hareket etmeleri lâzımdı. Eğer Zey-
no, Hasan’dan bizzat ziyaret bekliyorsa, beyhûde idi. Hat-
ta telefon bile etmemeye karar vermişti. Akşama doğru 
neferine birkaç defa, telgraf olup olmadığını sordu. Hid-
deti artık acı bir izzetinefis yarası halini almıştı. O gece, 
hayli geç yattı. Neferinden pek nadir zamanlarda içtiği 
nargilesini istedi. Kırmızı sedirinin üstünde bir taraftan 
nargilesinin sesini, bir taraftan geçici bir nisan yağmuru-
nun rıhtımın taşlarını döven şiddetini zoraki bir sükûn ve 
sabırla dinlemeye çalışıyordu. Kırmızı perdelerin, kırmızı 
kilimin üstüne yayılan nargilesinin billûrunda oynaşan 
ışıkları dalgın dalgın seyrederken bir sene evvel aynı yer-
de ölümden kaçan iki genç hayvan kadar iptidaî, tabiî bir 
korku ile bir ağızdan çıkan, “Nasıl ayrılacağız?” feryadını 
tekrar işitir gibi oldu. Öyle bir ayrılmışlar ve o kadar ıstı-
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rap çekmişlerdi ki, aşklarının düşüncesi artık titreyiş de-
ğil, yeis ve merâret1 veriyordu. Demek hayatta geçmeye-
cek bir şey yoktu! Zeyno’ya nasıl garip ve sonsuz zannetti-
ği bir kalp ağrısı ile bağlanmış, ne kadar ıstırap çekmişti!

Mamafih, bütün bu hayaller arasında günlerin geçti-
ğini, karar almak lâzım geldiğini de unutmuyordu. Niha-
yet bu bitmek tükenmek bilmeyen düşüncelerden bîzar 
olmuş, Zeyno’nun Erenköyü’nde olmadığına hükmetmiş 
ve ertesi günü gidip Zeyno’nun babası Doktor Asım Bey’i 
görmeye karar vermişti. Bunu evvelden nasıl düşüneme-
mişti? Neden o mektubu yazmak budalalığında bulun-
muştu? Zeyno’nun kendisini tekrar münasebet arıyor zan-
netmesi ihtimali bir an için bütün kanını başına topladı. 
Hasan gidecek, Doktor Asım Bey’i görecek, kızının arzula-
rını babası vasıtasıyla öğrenecekti. Hatta, Asım Bey ona, 
“Zeyno içeride, kendisiyle görüşünüz,” dese bile o, lâkayt 
ve resmî, “Rahatsız etmek istemem, esâsen işim var. 
Hanımefendi’nin arzularını yarın zâtıâlîniz vasıtasıyla 
telâkkî ederim,” diyecekti. Arkadaşlık ve dostluk şeklinde 
bile bir münasebet aramadığını katiyetle anlatacaktı.

Fakat beşinci sabah, Hasan, bu kararını mevki-i 
icrâya koymadı. Ayastefanos’ta bir zabit arkadaşını ziyare-
te gitti. Zeyno ile gezdikleri sahilde ölmüş bir sevgiliye 
aitmiş gibi geçmiş günlerle dolu ve biraz mahzun dolaştı.

Akşam hayli geç döndü. Eğer bu akşam da cevap yok-
sa, ertesi günü Asım Bey’e müracaat zarurî idi. Fakat 
bunu kısa bir surette ve telefonla yapmaya karar verdi; 
sonra kaynanasının hatırını sormak ve çocuğunu yatma-
dan evvel öpmek için yemekten sonra, yanındaki yalıya 
geçti.
 

1 Keder ve acılık.
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