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I

Çamlıca’daHulusiBeyKöşkü

Ah met Hu lu si Bey, Bi rin ci Dün ya Sa va şı’ndan ön ce ki yıl lar-
da Mad rid ve Lond ra’da se fir ola rak bu lun duk tan son ra, bir sü-
re Ha ri ci ye Nâ zır lı ğı da yap mış tı. Ama Nâzır lı ğı çok kı sa sür dü. 
İttihat ve Terakki Cemiyeti Mah mut Şev ket Pa şa’yı sad ra zam lı ğa 
ge tir dik ten son ra, Hu lu si Bey bir da ha Ka bi ne’de gö rev ala ma dı. 
Çün kü ol dum ola sı ne İt ti hat çı lar dan hoş la nır dı, ne de En ver, Ta-
lât ve Ce mal Pa şa lar dan. İn gi liz yan lı sı ola rak ta nın mış tı; İt ti hat-
çı lar ise Al man yan lı sıy dı lar.

Hu lu si Bey Nezaret’ ten ay rıl dık tan son ra, Çam lı ca’daki, ba-
ba sın dan kal ma köş ke yer leş ti. Bu köşk Çam lı ca’nın en gör kem li 
ya pı la rın dan bi riy di.

Bah çe nin or ta sın da fıs kı ye li ve kır mı zı ba lık lı bir ha vuz yer 
alı yor du. Su yun üs tü yer yer ni lü fer ler le kap lıy dı.

Ha vu zun çev re sin de çi çek tarh la rı dü zen len miş ti. Tarh lar her 
mev sim de ği şik çi çek ler le do lu yor du. Me nek şe ler, süm bül ler, lâ-
le ler, ner gis ler, hüs nü yu suf lar, sar dun ya lar, ıtır lar, as la na ğız la rı, 
ho ro zi bik le ri, ateş çi çek le ri…

Bah çe du var la rı nın dip le rin de mor sal kım lar, ha nı mel le ri ve 
sar ma şık lar uza nı yor du.

Yan ta raf ta fıs tık ağaç la rı, iki pal mi ye, ley lâk lar ve pe lin ler yer 
alı yor du.

Köş kün ön bah çe sin de, ha vu zun sağ ya nın a İs pan ya’dan ge-
tir til miş bronz bir bo ğa hey ke li yer leş ti ril miş ti.

Evin önün de ge niş bir te ras var dı. Te ra sın or ta sın da da bir 
mer mer ma sa, ha sır kol tuk lar, bir kaç şez long ve yan la rın da sa kız 
sar dun ya la rı.



10

Bah çe nin he men ar ka sın da ki bağ, o çev re nin en gü zel ve lez-
zet li üzüm le ri ni ve ri yor du. İn ce ka buk lu kı na lı ça vuş ve ya pın cak 
üzüm le ri hiç bir ba ğın üzü mü ne ben ze mi yor du. Ba ğın bir kö şe-
sin de al peh li van, pem be ça vuş ve ko ku lu mis ket as ma la rı ye tiş-
ti ril miş ti. He le köş ke ge ce ya tı sı na ge len ler, sa ba hın er ken sa at le-
rin de bağ dan bu ğu lu üzüm top la ma ya ba yı lı yor lar dı.

Üzüm le rin bir baş ka me rak lı la rı da kir pi ler di. Ça vuş la rın ya 
da sul ta ni ye üzüm le ri nin renk le ri ye şil den sa rı ya ge çer geç mez, 
sa bah ka ran lı ğın da kir pi ler di ken li giy si le ri ni n al tın dan iki ayak 
üs tü ne di ki le rek üzüm le ri di dik di dik edi yor lar dı. Ye re sar kan 
sal kım lar on la rın sal dı rı sın dan kur tu la mı yor du.

Kir pi le rin de baş düş ma nı köş kün kurt kö pe ği Fox’tu. Fox 
evin kız la rıy la bağ da do la şır ken bir kü tük di bi ne ya da yan da 
bö ğürt len le rin al tı na giz len miş bir kir pi gö re cek ol du mu de li ye 
dö ner di. Kir pi yi ısır ma ya kal kın ca ağ zı kan için de ka lır, hav lar, 
çır pı nır ama so nun da kir pi yi giz le nd iği yer den çı kar tır dı.

Ba ğın or ta ye rin deki ko ca bir ki raz ağa cı bü tün hey be tiy le her 
şeye ege men ol muş gi biy di. Ga rip bir ki raz ağa cıy dı bu. Dal la rı-
nın ya rı sı sa rı ki raz ve ri yor du, ya rı sı da kır mı zı. Bu nu gö ren ler 
he men, “Bir dal da iki ki raz/Bi ri al bi ri be yaz” tür kü sü nü tut tu-
ru yor lar dı. Bu ki raz ağa cı Hu lu si Bey’in ma ri fe tiy di. Ağaç la ra 
de ği şik tür den mey ve ler aşı la ma yı Av ru pa’da öğ ren miş ve bu nu 
ke yif le uy gu la mış tı.

Ba ğın ke nar la rın da viş ne, dut ve in cir ağaç la rı sı ra la nı yor du. 
Bah çe nin bir bö lü mü de çi lek ve ahu du du la ra ay rıl mış tı.

Sa ka kuş la rı ve is ke te ler bü tün mey ve le rin baş düş ma nıy dı lar. 
Ki raz la ra, dut la ra ve çi lek le re zarar veriyorlardı. Sa rı as ma kuş la rı 
da in cir le ri ra hat bı rak mı yor lar dı. Sultan Selim in cir le ri tam bal-
la nır ken sa rıas ma lar hep si ni di dik di dik edi yor lar dı.

Mey ve le rin düş man la rı nı sa yar ken arı la rı da unut ma mak ge-
re kir. Ama on la rın da ken di düş man la rı var dı: Arı kuş la rı. Tro pik 
or man la rın kuş la rı nı an dı ran bu ye şil kuş la rı bil me yen ler pa pa ğan 
sa nır dı. Arı kuş la rı ko van la rı n ağ zı na yer le şir ve çı kan arı la rı tek 
tek yu tar lar dı. Arı ze hi ri ne kar şı herhal de ba ğı şık lık edin miş ler di.



11

Bah çe de ve köşk te ağus tosbö cek le ri nin ses le rin den hiç du rul-
maz dı. Ha va ısı nır ısın maz öt me ye baş lar lar ve or ta lık iyi ce ka ra-
ra na ka dar ses le ri ni kesmezlerdi.

Ba ğın yan ta ra fın da ki tar la da da Hu lu si Bey ka vun kar puz ye-
tiş ti rir di. Her gün bir kaç kar puz bir se pe te yer leş ti ri le rek ku yu ya 
sal lan dı rı lır ve so ğu tu lur du. Ku yu o za man lar buz do la bı ye ri ne 
ge çer di. En kö tü şey de za man za man se pe tin ipi nin çö zül me si 
ve kar puz la rın ku yu da kal ma sıy dı. Kar puz la rı çı kar ta bil mek için 
bah çı van, ara ba cı ve her kes se fer ber olur du.

Köş kün man za ra sı da akıl la ra dur gun luk ve re cek gibiydi. Bü-
tün Bo ğaz ayak la rı nı zın al tın day dı. Yem ye şil sırt lar, ko ru lar, ça-
yır lar ve su lar ara sın dan gü ne şin ba tı şı nı sey ret mek ta dı na do-
yum ol maz bir zevk ti.

Kim le rin köş kü yok tu o za man lar ora lar da? Sad ra zam Sa mi 
Pa şa’nın, onun oğ lu Sup hi Pa şa’nın, Şehzâde Yu suf İz zet tin Efen-
di’nin…

İkin ci Mah mut İzzettin Efendi köşkünü üçün cü ik ba li ya ni, 
Ha rem’ de ilk sı ra da yer alan ye di ka dı nın dan son ra ön de ge len 
üçün cü sev gi li si Tir yal Ha nım için yap tır mış ve o öl dük ten son-
ra da köşk Ab dü la ziz’in oğ lu Yu suf İz zet tin Efen di’ye ve ril miş ti. 
Yu suf İz zet tin Efen di ya şa mı nın kırk ya zı nı bu köşk te ge çir miş-
ti.

Onun ya nın da He kim ba şı Ab dül hak Mol la’nın köş kü var dı. 
O köş kün man za ra sı an la tı la an la tı la bi ti ri le mez di. O dö ne min 
ün lü le rin den bi ri nin oğ lu Se mih Müm taz Bey’e gö re köş kün çev-
re sin de ki or ma nın genişletilmesini en gel le mek için Mol la Haz-
ret le ri bir rü ya öy kü sü uy dur muş tu. Mol la, or ma nın iler le di ği 
yer ler de bir ev li ya nın me za rı nın bu lun du ğu nu rü ya sın da gör müş 
ve ilerlemeyi durdurmak için bir türbe yaptırmıştı.

Yi ne o ya kın lar da Vi ya na Se fi ri Arif Efen di ile kar de şinin 
köşk le ri yer alı yor du. Son ra da o köşk ler den bi ri ne Mek ke Emi ri 
Şe rif Ali Hay dar Pa şa yer leş miş ti. Es ki Hi caz Va li si Ah met Ra tip 
Pa şa’nın köş kü de ora day dı.

Da ha ile ri de Re ji Ko mi se ri Nu ri Bey’in köş kü bu lu nu yor du. 
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Nu ri Bey 1871 yı lın da Pa ris Ko mü nü’ne ka tı lan, son ra da us lu 
us lu dev let yö ne ti min de yer alan Jön Türk ler den bi riy di.

Da ha da ha kim le rin köş kü var dı o sırt lar da? Öküz Meh met 
Pa şa’nın köş kü, Os man Pa şa’nın köş kü ve da ha bir yı ğın gör kem-
li köşk…

Kim ler ko nuk olur du o köşk le re? Ab dül hak Ha mit, Re ca izâde 
Ek rem Bey, Er cü ment Ek rem Ta lû, Ser met Muh tar Alus, Yah ya 
Ke mal, Ha li de Edip Ha nım, Ah met Ham di Tan pı nar, Ab dül hak 
Şi na si Hi sar ve da ha bir çok şa ir ve ya zar.

Hu lu si Bey otuz yaş la rın day ken, ba ba sı nın is te ği ne uya rak es-
ki se fir ler den bi ri nin kı zı Han dan Ha nım’ la ev len miş ti. Han dan 
Ha nım genç lik yıl la rı nı ba ba sı nın ya nın da Av ru pa ül ke le rin de 
ge çir miş, İn gi liz ce ve Fran sız ca öğ ren miş ti. O da sev gi li eşi gi bi 
İn gil te re hay ra nıy dı. Türk doğmuş ol ma nın üzün tü sü nü ya şı yor-
du. Köş kü İn gil te re’den ge tir til miş sa lon ta kım la rıy la do nat mış tı. 
Eşi nin üze rin de bü yük et ki si var dı. Hu lu si Bey de ka rı sı nı ta par-
ca sı na se vi yor ve bir de di ği ni iki et mi yor du. Handan Hanım ve 
eşi mut lu bir gö rün tü ve ri yor lar ve çev re le rin de ki in san ları kıs-
kan dı rı yor lar dı.

Handan Hanım’la Hulusi Bey’in ikişer yıl arayla üç kız la rı ol-
du. İki si İn gi liz ce öğ ren di, bi ri de Fran sız ca. Mü ta re ke nin ilk yı-
lın da Ne ri man 21, Pe ri han 19, Üm ran da 17 ya şın day dı.

1914’te sa vaş pat lak ver di ği za man bü tün ai le Müt te fik ler den, 
ya ni İn gi liz ler den, Fran sız lar dan ve İtalyanlardan ya na olmuştu. 
Hep si sa va şın İn gil te re ve Fran sa’nın za fe riy le so na ere ce ği ne ina-
nı yor du. Baş ka na sıl ola bi lir di ki? Ama ik ti dar da ki İt ti hat çı lar bir 
ol du bit ti ye da ya na rak Os man lı devletini Al man la rın ya nın da sa-
va şa so kun ca bü tün ai le En ver, Ta lât ve Ce mal Pa şa la ra düş ma n 
ol muştu. Sonuçta tahminleri doğru çıkmış, savaş Almanya’  nın ve 
Osmanlı devletinin yenilgisiyle sonuçlanmıştı. 

Nedim Ağabey
Hu lu si Bey’in kız la rı nın üçü de Ne dim Be y’e de li ce si ne âşık-

tı. Kim di bu Ne dim Bey? Ne dim Bey ak ra balarıydı. Hem de öy le 
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uzak ak ra ba de ğ il, Han dan Ha nım’ın ha la sı nın oğ luy du. Har bi-
ye’yi bi tir dik ten son ra İkin ci Ko lor du’da gö rev al mış, ama her fır-
sat ta Hün kâr Haz ret le ri ni, Sad ra za mı ve Har bi ye nâzır la rı nı acı-
ma sız bir dil le eleş tir di ği için hiç bir önem li gö re ve ge ti ril me miş ti. 
Ya ni si ci li bo zuk tu. Hak kın da pek çok jur nal ve ril miş ti. O da ar tık 
bun la rı ka nık sa mış tı, yük sel mek hiç umu run da de ğil di.

Kız la rın üçü de onun el le rin de bü yü müş tü. Ne dim Bey kız la rı 
hiç unut maz, her bay ram ve do ğum gün le rin de el le ri kol la rı he-
di ye ler le yük lü ge lir di. Kız lar da onu gö rün ce bay ram eder ler ve 
coş kuy la boy nu na sa rı lır lar dı.

Ne dim Bey on la ra eskiden ba şın dan ge çen se rü ven le ri ve aşk 
öy kü le ri ni bal lan dı ra bal lan dı ra an la tır, kız lar da hep ay nı he ye-
can la onu din ler ler di. Oy sa bun lar hiç de ye ni olay lar de ğil di. 
Önem li olan an la tım bi çi miy di.

Ne dim Ağa bey’in kız la ra an lat tık la rı yal nız bunlar de ğil di el-
bet te. Gün dem de öz gür lük ko nu la rı da yer alı yor du. Na mık Ke-
mal’den ve Tev fik Fik ret’ten sık sık şi ir ler oku nu yor du. Ne dim 
Bey on la rı öy le bir coş kuy la oku yor du ki, kız lar da ay nı he ye ca nı 
ya şı yor lar dı. Bun lar hep öz gür lük ve baş kal dı rı şi ir le riy di. Bu tür 
şi ir sa at le ri hep Han dan Ha nım’ın köşk te bu lun ma dı ğı za man-
lar da dü zen le ni yor du.

Ne dim Ağa bey ba zen de sö zü Mus ta fa Ke mal’e ge ti ri yor ve 
onun ba şa rı la rı nı an la tır ken Hün kâr Haz ret le ri ne ve bü tün Sa ray 
ta kı mı na ve rip ve riş ti ri yor du. Bun lar kız la rın hiç kim se den duy-
ma dık la rı ko nu lar dı. Böy le ce kız lar gizli bir suç or tak lı ğı duy gu-
su na ka pı la rak baş kal dı rı nın ta dı nı çı kar tı yor lar dı.

Ne dim Bey ba zen de dil konu la rın dan söz edi yor du:
— Türk çe mi zi ne öl çü de yi tir di ği mi zin far kın da mı sı nız? Di-

li miz za ten Arap ça’nın ve Fars ça’nın et ki si al tın day dı, şim di de 
Fran sız ca’nın ve İn gi liz ce’nin et ki si al tın da. Pe ra Pa las hiç Be yoğ-
lu’na ya kı şı yor mu? Ne den Be yoğ lu Sa ra yı de mi yor su nuz? Bu 
sırf, ken di mi zi ya ban cı la ra be ğen dir mek için bir özen ti.

Ne den Ga la ta Bon mar şe si di yo ruz? Bu nun Türk çe adı Ga la ta 
Ucuz luk Pa za rı de ğil mi?
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Ne den Ro se No ir ka ba re si? Ka ra Gül değil?
Şark Ku lü bü, Cercle d’Orient’dan da ha gü zel de ğil mi?
Ne den fut bol? Ayak to pu di ye mez mi yiz?
Ne dim Bey bu ko nu lar da bir yı ğın ör nek ver dik ten son ra şöy-

le di yor du:
— So run çok cid di. Dil de ba ğım sız lı ğı mız el den gi di yor. Bu 

bir kül tür so ru nu dur. Ya vaş ya vaş Fran sız la rın ve İn gi liz le rin ege-
men li ği al tı na gi ri yo ruz. Ön ce eko no mik ba ğım sız lı ğı mı zı yi tir-
dik, son ra da kül tü rel ba ğım sız lı ğı mı zı. Bu nu si ya sal ba ğım sız lık 
iz le ye cek. Ne ye va ra cak bu nun so nu? Böy le gi der se el li yıl son ra 
so kak lar da hiç Türk çe ta be la gö re me ye ce ğiz. Ön ce ga ze te ler, son-
ra da okul ki tap la rı ya ban cı söz cük ler le do na na cak. Ço cuk la rı-
mı zın di li ni an la ya ma ya ca ğız. Aman kız lar, çok dik kat li ola lım. 
Ya vaş ya vaş bü tün ulu sal kim li ği mi zi yi ti ri yo ruz.

Ne dim Ağa bey kız la ra aşk ve duy gu şi ir le ri de oku  yor du. Âşık 
ol mak, sev mek, se vil mek ve se viş mek dü şün ce si de li edi yor du 
kız la rı. Ama düş le ri nin kah ra man la rı na ne re de rast la ya cak lar dı? 
Çev re le ri de o ka dar kı sır dı ki. Ner de o duy gu lu, dü şün ce li ve 
yakışıklı genç ler?

Ne dim Ağa bey aca ba kız la rın han gi siy le da ha faz la il gi le ni yor-
du, onu bir tür lü an la ya mı yor lar, bir bir le ri ni de fe na hal de kıs ka-
nı yor lar dı.

Ne dim Ağa bey kız la rın hep si ne san ki bi rer ma vi bon cuk ver-
miş ti. Her  bi ri ne ay rı ay rı il ti fat lar eder, mut la ka hep sin de ay rı 
ay rı gü zel lik ler ve özel lik ler bu lur, on la rı vur gu la mak tan hiç mi 
hiç yo rul maz dı. Kız lar da dur ma dan Ne dim Ağa bey’den tat lı söz-
ler bek ler ler di. Her ye ni giy si, her ye ni ta kı Ne dim Ağa bey’in ho-
şu na git sin di ye se çi lir di.

Ne dim Ağa bey ba zen kız lar dan bi ri nin eli ni avuç la rı nın içi-
ne alır ve uzun uzun sı kar, ba zen de göz le ri  bu ya kın laş ma ya 
eş lik eder di. Son ra göz le ri ni kız lar dan bi ri nin göz le ri ne di ker, 
tat lı tat lı gü lüm ser, on lar da göz le ri ni on dan hiç ayır maz lar dı. 
Kız lar Ne dim Ağa bey le ri nin siga ra sı nı yak mak için de bir bir-
le riy le âde ta ya rı şır lar dı. Tat lı ve yu mu şak bir el kib ri ti uzat tı ğı 
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za man Ne dim Ağa bey o eli avuç la rı nın içi ne alır ve ko lay ko lay 
bı ra ka maz dı.

Ka ne pe de otu rur ken de ba zen kız la rın ba cak la rı Ne dim Ağa-
bey’in di zi ne de ğer ve ara la rın da sı cak bir elekt rik len me olur du. 
Ama ne o is tek li ba cak ge ri çe ki lir di, ne de Ne dim Bey’in her şeyi 
al gı la yan ve de ğer len di r me si ni bi len di zi.

Köş ke ge liş ve gi diş ler de ki ya nak ya na ğa öpüş me le rin de ya-
vaş ya vaş tra fi ği de ğiş ti. Ön ce Ne dim Ağa bey’in du dak la rı kız la-
rın du dak la rı na yak laş tı, son ra da kız la rın du dak la rı Ne dim Ağa-
bey’in du dak la rı nı arar ol du. Her şeye kar şın he def ler bi linç li bir 
bi çim de tam se çil mi yor ve du dak la rın uç la rı bir bi ri ne hiç değ-
mi yor du. Oy sa Ne dim Ağa bey iyi bir ni şan cıy dı, he de fi 12’den 
vur ma sı nı bi lir di ama kız la rı ür küt mek ten çe ki ni yor du. Bi ri ni, 
için den gel di ği gi bi tam isa bet öp me ye kalk sa bu olay el bet te ki 
öte ki le rin gö zün den kaç ma ya cak ve ger gin lik ko nu su ola cak-
tı. Ya üçü nü de ay nı bi çim de öp se kim bi lir ne olur du? Mut la ka 
ilk öpü len öte kini kıs ka nır ve olay çı kar dı. Ne dim Ağa bey bu na 
fır sat ver me di ve hiç bi ri siy le du dak du da ğa gel me di. Oy sa kız lar 
hep bu nu bek li yor lar ve öpü şür ken baş la rı nı çe vir me me ye özen 
gös te ri yor lar dı. İç le rin den bel ki de, “Ne be ce rik siz adam şu Ne-
dim Ağa bey,” di yor lar dı.

Ger çek te Ne dim Bey ka dın lar dan, kız lar dan kor ka cak adam 
de ğil di. Ken di ni kadınlara be ğen dir mek ten çok hoş la nır dı. Be ğe-
nil mek için de elin den ge le ni ya par dı. Ama işi faz la ile ri gö tür-
mek de hiç işi ne gel mez di. Son ra ne olur du bu nun so nu? Eğer 
biri ken di si ne tut ula cak olur sa onu te ke li al tı na al ma ya kal kar, 
kıs ka nır ve ona göz aç tır maz olur du. Bu öze ni le cek bir du rum 
muy du? Ne dim Bey öz gür lü ğü ne düş kün dü. İl ti fat et sin, dal ga 
geç sin, bi raz flört et sin, ken di si ne yüz ver sin ler, hep si bu ka dar. 
İliş ki yi ta dın da bı rak mak ge re kir di.

Di ye lim ki bi riy le bu luş tu, o kız he men bü tün ya kın la rı na 
bu nu du yur ma ya cak mıy dı? Çev re sin de ki ka dın lar, kız lar her ne 
ka dar, “Val la hi baş ka hiç kim se ye an lat mam,” der ler se de sin ler, 
her şey le ri ni tüm ay rın tı la rıy la bir bir le ri ne an la tır lar dı. Hem de 
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bü tün ak la gel mez ay rın tı la rı. Ta bii ken di le ri ne kı rık not ve ril-
me si ne ne den ola bi le cek dav ra nış la rın dan hiç söz et mez ler ve 
iliş ki nin par lak yan la rı nı da yal dız la ya rak an la tır lar dı. Ne dim 
Bey de ço cuk de ğil di ki, bu ya şa ka dar ne ler gör müş ne ler ge çir-
miş ti.

Ne dim Bey’in kız lar la bir duy gu sal  bir iliş ki  kur ma ya ya naş-
ma ma sı nın bir ne de ni da ha var dı ki, ger çek te en önem li ne den 
buy du ga li ba. Ne dim Bey genç lik yıl la rın da kız la rın an ne si Han-
dan’a tut kun du. Ay nı yaş lar day dı lar. Han dan çok hoş ve gü zel bir 
kız dı. Arkadaşları on la rın bir  gün ev le ne cek le ri ni umut ediyordu. 
Bir bir le rin den çok hoş lan ıyor lar dı. Sık sık tey ze-ha la zi ya ret le ri 
olu yor ve uzun uzun yal nız ka lı yor lar dı. Han dan da Ne dim’i çok 
be ğe ni yor ve onun içi ni gı cık la ya cak dav ra nış lar da bu lun mak tan 
hiç ge ri kal mı yor du. O yıl lar da Han dan Da me de Si on’da oku-
yor du. Ai le nin kız la rı na gös ter dik le ri bu özen ile ri de iyi bir ev li lik 
ya pa bil me leri için di. Yok sa Han dan’ın bir iş ya da meslek sa hi bi 
ol ma sı kim se nin ak lın dan geç mi yor du. Kız la rın eği ti mi ai le için 
bir ya tı rım dı. Ba bı âli’de üst dü zey de bir me mur ya da zen gin bir 
pa şazâde, kız ai le le ri için iyi bir da mat ada yı ola bi lir di. Bu gi bi 
genç le rin kı sa za man da pa şa lı ğa yük se le bil me si uzak bir ola sı lık 
de ğil di. Ço ğu za man genç kız lar da bu çe şit ev li lik ler için ko şul-
lan dı rıl mış olur lar ve her han gi bir da mat ada yı nı ko lay ko lay be-
ğen mez ler di. O dö nem de kız lar için ev li lik ya şı ge nel de 14-18’ di. 
Ama ba zı kız lar, “pa şa da pa şa” di ye tut tu rur lar ve yaş la rı 30’u 
aşa na ka dar, ken di le ri ni mut lu ede cek pa şa yı bek ler ler di.

Han dan’ın ai le si de bu çe şit bir da mat arı yor ve kız la rı nın bir 
Har bi ye öğ ren ci si ne gön lü nü kap tır ma sın dan kor ku yor du. Kız-
la rı nın eği ti mi için ya pı lan bun ca mas raf ve gös te ri len özen bo-
şu na mıy dı? Han dan, Ne dim’den ne ka dar hoş la nır sa hoş lan sın 
an ne si nin sö zü nü din le mek zo run day dı ve ha la sı nın oğ luy la ara-
sın da ki duy gu sal iliş ki yi bir ev li li ğe dö nüş tür mek ni ye tin de de ğil-
di. Bu yüz den de Hu lu si Bey’in ai le si Han dan’ı ai le sin den is te di ği 
za man hiç kim se bu talebi reddetmedi.

Hu lu si Bey ide al bir da mat ada yıy dı. Ba ba sı, Ab dül ha mit dö-






