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Gençlik yıllarında bir süre Halide Edib’in hususi hocalığını yapan, onun edebiyatla meşgul olmasında, daha doğrusu Şark kültürü ve mistik edebiyata yönelmesinde
önemli bir rolü olan Rıza Tevfik, Halide Edib’in edebiyat dünyasında isim yaptığı
ileriki yıllarda, onunla nasıl tanıştığını, kabiliyetini keşfedip onu nasıl yönlendirdiğini
anlattığı birkaç yazı kaleme almıştır. Aynı şekilde Halide Edib de İngilizce ve Türkçe
yayımlanan hâtıralarında bir hoca olarak Rıza Tevfik’in meziyetlerinden söz etmiş,
hattâ onu yer yer aynı yıllarda ders aldığı bir diğer hocası olan, daha sonra evlendiği
Salih Zeki ile de mukayese etmiştir. Rıza Tevfik’in onun hakkındaki değerlendirmelerine geçmeden önce, Halide Edib bu ilişkiyi nasıl anlatmaktadır önce onu görelim.
Halide Edib, Memoirs of Halide Edib adlı hâtıralarında Rıza Tevfik’i en çok Türk
halk ve tekke edebiyatı ile İslâm ve Batı felsefesine olan vukufundan dolayı takdir
ettiğini söyler. Ayrıca onun, kendisinin yazarlık tecrübesinin gelişmesinde önemli bir
rol oynadığını da şu satırlarla ısrarla belirtir:
“Rıza Tevfik, felsefeyi geniş kitlelere yayma, hece veznini en âhenkli şekline kavuşturma
ve bir kısım şiirlerinde Anadolu tabiatını tasvir etme hususunda çok önemli öncü bir rol
oynamıştır. Çevresindekilere fikirlerini büyük bir heyecanla anlatır ve bir ışık gibi parlardı.”1

Halide Edib, daha sonra Mor Salkımlı Ev adıyla yayımlanan hâtıralarında ise Rıza
Tevfik’i biraz farklı bir şekilde anlatacaktır:
*
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“Azîz hocamın burada ilmî kabiliyetinden, modern Türkiye’nin başta gelen bir şairi
olduğundan bahsedecek değilim. O zaman daima İngiliz filozofu Herbert Spencer’den
bahsederdi. Fakat beni asıl alâkadar eden ve olgunlaştıran, onun Şark edebiyatının ve
felsefesinin mistik tarafını izahı olmuştur. Bilhassa Arapça ve Farsçası emsalsizdi. Bana
güzellik ve fikir bakımından emsalsiz ve yeni bir dünya tanıttı.”2

Hâtıraların ilerleyen sayfalarında ise Rıza Tevfik’i Salih Zeki ile şu şekilde karşılaştırır:
“Salih Zeki hocanın Rıza Tevfik hocadan bambaşka tarafları vardı. Rıza Tevfik hoca
edebiyat ve sanat unsurlarının mistik taraflarına temayül eden bir zihniyet taşırdı. Şiirde
de keyfiyet itibariyle dâhî derecesine yükselmiş bir kudreti vardı. Mistik olmayan felsefe
görüşünde tamamen Herbert Spencer’e saplanmış kalmıştı.”3

Rıza Tevfik, üzerinde herhangi bir tarih bulunmayan ve “Rehgüzâr-ı Hayatımda
Tesadüf Ettiğim Çehrelerden” genel başlığı altında kaleme aldığı müsvedde hâlindeki
bir kısım hâtıralarında, Mekteb-i Tıbbiye’de okurken bir süre Arnavutköyü’ndeki evinde
pansiyoner olarak kaldığı İsmail Kemal4 ile Halide Edib’i uzun uzadıya ve ayrıntılı bir
şekilde anlatmıştır.5 Rıza Tevfik, bundan ayrı olarak, bir de, E. J. W. Gibb’in A History
of Otoman Poetry adlı eserinin eksik kalan son cildini tamamlamak üzere “Son Edebî
Akım: Fecr-i Âtî” adıyla Fransızca olarak hazırladığı ancak yine müsvedde halinde
kalan eserinde “Bir Pré-Raphaelite: Halide Edip” başlığıyla Halide Edib’e de geniş
bir yer vermiştir.6 Bundan başka, bir nevi sürgün hayatı yaşadığı Lübnan’ın Cünye
kasabasında 1939 yılında kendisiyle uzunca bir röportaj yapan ve daha sonra bunları
müstakil bir kitap halinde yayımlayan Feridun Kandemir’e de Halide Edib’le nasıl
tanıştığını, onu nasıl yetiştirdiği ve sonra aralarının niçin bozulduğunu uzun uzadıya
anlatmıştır.7
Rıza Tevfik, “Rehgüzâr-ı Hayatımda Tesadüf Ettiğim Çehrelerden” başlıklı müsvedde hâlindeki hâtıralarında, yakın dostu ve Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin8 beş kuru2
3
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5
6
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cusundan biri olan Menâpirzâde Nuri Bey’in9 Yakacık’taki köşkünde Halide Edib’le
tanışmasını ve daha sonraki yıllarda hoca-talebe şeklinde gelişen ilişkisini; genel
anlamda kadınlar, zeki ve kültürlü kadınlarla kadın güzelliği hakkındaki görüşlerini
âdeta bir üslûp ustasının tasviriyle, oldukça ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. İşte
Rıza Tevfik’in yazdıkları:
Büyük kızım Suad henüz iki yaşlarında iken validesinin hayatına ârız olan maraz-ı mühlik
bazı alâmâtı ile tezâhür etmeğe başlamıştı. Tebdîl-i hava zımnında Yakacık’a gitmeğe
müttefikan karar verildi, gittik. Kira ile oturduğumuz ev Reji Komiseri ve Mâbeyn Kâtibi
merhum Nuri Bey’in işgal etmekte olduğu köşke yakın bir mevkide idi. Merhum Nuri
Bey’le aramızda gayet samimi bir dostluk câygîr olduğundan hemen haftanın üç dört
gününü beraber geçirir ve bazı mübâhesât ile zevk-yâb-ı ülfet olurduk.
Bir gün yine Nuri Bey’i ziyarete gitmiş bulundum. Zannederim ikindi üzeri idi. Bahçeye
nâzır geniş bir oda vardı ki ekseriya orada oturmayı tercih ederdik. Merhum Nuri Bey’i
yine o odada ve kendi mevkiinde gördüm ve âdetim vechiyle elini öptükten sonra yanındaki
misafir efendiye dahi nâzikâne bir selâm verip oturdum. Merhumun bana aşırı teveccühü
olduğundan beni pek sitayişkârâne bir lisan ile o beyefendiye takdim ederek “Feylesof
Rıza” diye bildirdi. Beyefendinin de Ceyb-i Hümâyûn kâtib-i sânîsi Edib Bey olduğunu
söyledi. Edib Bey ile aramızda nîm-resmî ve nâzikâne ve kısa bir muhâvere cereyan etti.
Bey, kerîmesinin fart-ı zaafından endişe-nâk olduğunu ve validesinin veremden vefat
etmiş olduğunu kemâl-i hüzn ile anlattıktan sonra, irsî bir isti’dâda mâlik zannettiği
kızının kabil-i tedavi olmayan nâtüvanlığından pek müteessir olduğunu beyân etti ve o
esnâda bir hayli göz yaşları döktüğünü gördük ve fart-ı teessürümüzden, tesliyet-bahş
olabilecek bazı sözlerle kalbine biraz neşât ve zihnine biraz ümniyyet, ruhuna bir şûle-i
ümîd vermek istedik.
O esnâda Nuri Bey merhum, beyin kerîmesi olan küçük hanımın fezâil-i şahsiyyesine nakl-i
kelâm ederek bana tevcîh-i hitâb ile: “Monşer Feylesof, sen Hâlide Hanım’ın elbette nâm
ve şöhretini işitmişsindir!” dedi. Ben gerek kendilerinden, gerek şöhretlerinden kat’iyyen
gafil olduğumu teessüfle beyân edince; “Yazık ki şimdiye kadar sana bu hârikulâde kadından bahsetmemişim, kabahatimi bugün tamir edeyim.” diyerek, beni alıp harem dairesine
götürdü; hem bu hanım ile teşerrüf etmek, hem de bazı vesâyâ-yı tıbbiyede bulunmak
üzere gidiyordum. Pederi Edib Bey pek mahzun olduğundan oturduğu yerde düşünmeği
tercih ederek bize refakat etmedi, biz gittik. Nuri Bey merhum beni bir piyanolu odaya
bırakarak Hâlide Hanım’ı getirmek üzere salona girdi.
Benim muhayyilemin garip bir vaz’-ı musavverânesi vardır, acîb bir hasleti vardır; bir
şahsın tasvîrini ona isnâd olunan hasâile yakıştırır, hattâ bu hususta biraz da formaliste’tir.
Bir âlim, bir feylesof, bir şairden sitâyişkârâne bahs olundu mu onların şahıslarını tasavvurda muhayyilem ittihâz ettiği model bu sınıf erbâbının en kâmil enmûzecleridir (type).
İşte ben yalnız kaldığım o on dakika zarfında ayakta bekliyor ve ellerim arkamda, gözüm
kapıda bir tecellîye muntazır bulunuyor iken o gelecek hanımın şekl-i sîmâsını endâmını
çarçabuk levha-i hayalde resmetmiş, fakat istediğim gibi, zannettiğim gibi resmetmiş idim.
Pek küçük yaşımdan beri güzel, kibar ve terbiyeli hanımefendiler içinde bulunmak gibi
9
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müstesna bir bahtiyarlığa mazhar olmuş idiğimden müşerref olmak üzere intizârını çekmekte olduğum hanımefendiyi uzunca boylu, nahif, hem pek nahif, gözleri yorgunluktan
bî-tâb, dudakları tâb-ı marazla pür-lerziş-i ıztırab, elleri âteşîn, fakat rengi sönük “ancak
geceleri nûr-ı mehtâb ile inkişâf eder ve güneş ziyâsını görünce solup ölür” bir garip
“rüyâ çiçeği” gibi tasvir etmiştim ve bu haysiyetle onu bu gözlerimle görmekten, elimle
ona nâzikâne temas etmekten ne kadar büyük ve tarifi nâ-kābil bir haz duyacağımı, âdeta
kable’l-vukû, hisseder gibi olmuştum. Ben, on dakika sürmeyen bu ân-ı intizârı bir garip
ve fakat hoş ve şairâne bir rüya gibi geçirirken bulunduğum odanın kapısı hafif bir gıcırtı
ile açılınca bu sarîr-i nâgehânînin kalbimi şiddetle halecâna düşürdüğünü itiraf ederim.
Merhum Nuri Bey içeri girdi ve elinden tutarak zaîf bir kızcağızı bana doğru tevcîh ederek: “Doktor!.. Kızım Hâlide Hanımefendi kadınlarımızın medâr-ı iftihârıdır; görüşün de
anlarsın!” dedi. Ben mukabeleten söylenilmesi lâzım gelen bir iki nâzikâne sözü, “âdeta
sevk-i tabiî” ile teşekkürâtıma terdîf ettikten sonra, kendimi, bulunduğum girîve-i hayretten
kurtardım ve küçük hanımefendinin bana uzattığı nâzikâne eli samimi bir musâfaha ile
kabul ettikten sonra lemha-i basarda bu hârikulâde kızı yukarıdan aşağıya kadar süzdüm.
Üzerinde âdi bir yeldirme gibi bir şey, başında hafif bir baş örtüsü vardı. Kendisini levha-i
hayâlimdeki tasvîrimle kıyas etmek istedim. Sübhânallah!.. Ne kadar yanılmışım!.. Uzunca
boylu değil, pek kısa boylu idi. Vâkıa pek de nahif idi; fakat bu nahâfet bir maraz-ı mühlikin neticesi değil, olanca kuvâ-yı rûhiyesinin gözlerinde toplanmış hadeka-i basarında
birikmiş olmasından ileri gelmiş bir hâl-i asabiyetten başka bir şey değildi. Yorgunluktan
bî-tâb farz ve resm etmiş olduğum gözleri o derece nâfiz, o derece keskin ve kuvvetli idi ki
yüzüne baktığım zaman tesâdüm-i enzâra çok dayanamayacağımı hissettim. Koyuca sarı
elâ olan bu gözleri bir nevi kıymetdar ve sehhâr bir cevhere benzetmekte hâlâ musırrım;
lâkın bildiğimiz cevherlerden değil; güya ziyâsı bizim âlemimizinkinden yüz kere şedîd
olan uzak ve meçhul bir yıldızın ıssız sahralarında mebzûl bir nevi taş!.. Öyle bir taş ki
berrak olmadığı halde şeffaf ve şeffâfiyetinde bir âlem-i mânânın nihayetsiz karanlığı
görünüyor. Öyle bir karanlık ki bizce meçhul ve garip bir lemeân-ı fosforîye mâlik!... Evet
bu gözler benim rûhum için gayet câzibedâr bir girdap, bir mehleke idi; ziyade bakmak
istemedim. Sâir âzâsını gözden geçirdim: Saçları kulaklarının hizasına kadar kesik ve
rengi koyu kestane idi. Alnı gayet dar, başı gayet küçük, fakat gayet zarif ve sanatkârâne
bir biçimde yapılmış gibi idi. Şiddet-i zekâyı şahsında kafanın büyüklüğü ile mütenâsip
gösteren faraziyenin butlânına çoktan delâil-i kaviye bulmuş idim, fakat bu misal ile bütün
bütün kanaat hâsıl ettim.
Rengi âdeta esmer, burnu güzel addedilmiş şekillerden!.. Ağzı zannettiğim gibi pür-lerziş-i ıztırap, nâzik, mültemis, hasta, mini mini bir ağız değil!.. Bilâkis çehresine nisbetle
âdeta büyük, kalınca dudaklı ve dudakları muhattat (çizgili), metîn ve iradeli bir ağız!..
Çenesi nâzik!.. Elleri nevbet ateşiyle hararetli değil, bilâkis soğuk! Ve pek mini mini
ayaklarına nisbeten büyük ve kemiklice!.. Şu şekil ve şemâil ile heyet-i umumiyesi, Hind
racalarından birinin “asabî fakat nâzenîn, hırçın fakat müstaid-i şefkat, güzel değil fakat
pek câzibedâr” kızını andırıyordu. Bence bu hanım, benim bildiğim o nermîn, o nâzenîn
Türk hanımlarından değil, Hind prenseslerinden biri idi. Fevkalâde asabî bir mizâca mâlik
olmakla beraber etvâr ve evzâı, edâ ve güftârı sâkin idi, o derecede ki ruhunun dimağında
temerküzünden neş’et eden bu hâli insan vehle-i ûlâda bir nevi teslimiyet ve huzû gibi
telâkki etmeğe meyyal bulunurdu. Caracterè vif10 olmamakla beraber bazı âni heyecanları
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vardı ki o esnâda cevval bir ateş kesilir ve fakat çok sürmez, yine söner gibi olurdu. Ve
o zaman tekmil mevcûdiyetini bir gölge, güyâ sebebi meçhul bir yeis gölgesi kaplardı.
Kendisini ilk defa gördüğüm zaman böyle bir gölge altında gördüm. Ayakta selâmlaştık,
sonra hep beraber sandalyeye oturmuştuk; henüz on beş yaşlarında bulunan bu hârikulâde
çocuğun ben hüviyet-i şahsiyye ve şemâil-i mâneviyyesini hayretle temâşâ edip dururken
Nuri Bey merhum bana onun fezâilinden, muvaffâkiyâtından bahsediyordu. Gayet güzel
İngilizce bildiğini söyledi ve piyanoda isti’dâd-ı fevkalâdeye mâlik olduğunu da ilâve etti;
onun üzerine her ikimiz de kendisinden piyano dinlemeyi rica ettik. Kat’iyyen naz etmedi ve
kalkıp piyano iskemlesine oturdu. Bu hâlini de pek hoş gördüm ve hadâset-i sinnine nisbetle
ciddiyet-i fıtriyesini ispat eder derecede buldum. İngilizce bir hymne11 terennüm etti; şiddetle
mütehassis oldum; sesi pek temiz, pürüzsüz, nâzik ve güzeldi. Piyanoyu bitirip teşekkürât-ı
minnetdârenemizi, hafif bir rükû ile kabul ve telâkki ettikten sonra Nuri Bey merhum bana
hitâben: “Doktor, Kemal merhumun ‘Vâveylâ’sını oku, dinleyelim, Hâlide Hanım pek
hazzeder!” dedi; hanımefendi de başıyla tasdik edip: “Evet!” deyince, ben de ayağa kalktım
ve kuvvetli bir sesle ve heyecan ile manzumeyi okudum. Pek memnun olduğunu söyledi ve
yalan da değildi. Zira yine kendisinden bilâhare tahkîk ettiğim vech ile mezkûr manzumeyi
okurken o da hal ve tavrımı ve heyecanımı okumakla meşgul bulunmuş ve bu tetebbûdan
zevk almış imiş! Bir beş on dakika daha oturup öteberi konuştuktan sonra hep beraber çıkıp
kırlarda azıcık gezmeğe karar verdik. Öylece çıktık ve zannedersem merhum Nuri Bey’le
hanımefendi ve ben yine yalnızdık, Edib Bey yoktu; fakat bu ancak bir zann-ı kavîdir, pek
emîn değilim. Şu tafsilâttan da maksadım şu ki ben nâmütenâhî bir şetâretle konuşuyor ve
hanımın hiçbir hastalığı olmayıp fazla zihin meşguliyetinden dolayı biraz zayıf düşmüş
olduğunu söyledim ve bu hususta kabahati pederine yükletmeğe cesaret ettim; eğer pederi
beraber olsaydı belki böyle bir hüküm veremezdim. Her ne ise!.. Biraz gezip konuştuktan
sonra eve döndük ve konuştuğumuz müddetçe küçük hanımefendinin bir iki kere güldüğünü
ve gülmeğe isti’dâdı olduğunu görmekle hem Nuri Bey memnun oldu, hem ben!..
Yakacık’ta Edib Bey’le kerîmesi beş altı gün misafir kaldılar ve o müddet zarfında bir
iki kere ziyaretlerine gitmekle mesrûr oldum. Oradan ayrılacakları gün hakkımda ibrâz-ı
dostî ve izhâr-ı meveddet ettiler ve Sultantepesi’ndeki evlerinde de kendilerini ara sıra
ziyaret etmekliğimi iltimâs ettiler.
Bunun üzerine bir hayli zaman geçti, âvêreliğim mâni oldu gidemedim. Nihayet Yakacık’ta merhûme refîkam12 bütün bütün hayatından nevmîd bir hâle geldi; hezâr meşakkatle
Kadıköyü’ne taşındık. Bir gün Kadıköyü’nden Sultantepesi’ne gittim ve Hâlide Hanım’ı
ziyaret ettim. Pederi halis ve samimi bir adamdı; müntesib-i ilim değil fakat ilmin kadrini bilir münevverü’l-efkâr bir zat idi. Benim dostluğumdan bir faide me’mûl ederek
kerîmesinin Türkçe’yi biraz ihmal etmiş olduğundan bahs açıp biraz Türkçe’sini tashih
etmekliğimi iltimâs etti. Ben bu hizmetin bence bir şeref olacağını söyledim. Onun üzerine
Hâlide Hanım bazı eserlerini kendi getirdi, beraber okuduk; filhakika üslûbunda güzel bir
yabancılık, bir Avrupa tesiri vardı. Lâkin o ne hayal, o ne ilham!.. Hayret ettim. Fıtraten
impressioniste13 bir muharrire!.. Tertîb-i nazm ile hiç meşgul olmadığı halde şairlikten
o derece nasibi vardı ki, cihet-i mâneviyesiyle kendisini tanımaya başladığımdan dolayı
11
12
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“İlâhi.”
Rıza Tevfik’in, bir süre Dârülmuallimât müdîreliği de yapan, Sultan II. Abdülhamid’in ikinci dereceden Şefkat Nişanı’na sahip ilk eşi Ayşe Sıdıka Hanım (öl. Nisan 1903).
“İzlenimci.”
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pek büyük bir mahzûziyet-i rûhâniye hissediyordum; öyle bir mahzûziyet ki bundan evvel
bana külliyen meçhul kalmıştı. Mâmâfih hiçbir hizmetim olamadı; çünkü yazdığı şeylerde
sarf ve nahiv hatası pek çok olmakla beraber kelimâtın hiç birini değiştirmek mümkün
değil!.. Husûsâ levha-i hayâlinde instantané14 olarak bir eser bırakan günâgûn teessürâta
sırf dehâ-yı şahsiyetiyle bir âheng-i dil-firîb, bir şekl-i garib verip de onu sözle tasvîr
etmekte bu derece kudret, bu derece muvaffakıyet gösteren hiçbir muharrir tanımıyorum!
Binâenaleyh hizmetim yazı yazmakta devamını rica ve kendisini teşvikten ibaret kaldı.
Birçok zaman böyle gayet samimi bir dostluk ile alâkadar olduğum bu aile halkını ziyarette devam eder ve bazı geceler dahi orada kalırdım. Hâlide Hanım Amerikan Kolej
for Girls nâmıyla Bağlarbaşı’nda kâin bir güzel mektebe leylî olarak devam ediyordu ve
henüz mektebini ikmâl etmemiş olduğu için her ay nihayetinde me’zun bulunduğu iki üç
gün zarfında ve kendi köşklerinde görüşürdüm. Fakat aile nezdinde kazanmış olduğum
hüsn-i zan ve itimada ve kendisine, hakkında gizleyemediğim hüsn-i ihtirâm ve tahsîne
binâen, ara sıra kendisini mektepte dahi görebilmek üzere kendisinden emir ve pederinden müsaade aldım. Ve hususi bir kart ile pederi tarafından mektebe gittiğim zaman pek
nâzikâne kabul olundum ve bazı Amerikan muallimleriyle ülfet hâsıl ettim. Birkaç sene
böylece dostluğumuz devam etti. Saatlerce beraber oturur, bahsederdik, uzun uzadıya engin
bahçede gezerdik. Fakat hâlimde kālimde, etvâr ü güftârımda bu hanıma karşı samimi ve
pâk bir dostluktan başka bir his tecellî etmezdi. Zira bu yaştaki genç kızlar arasında değil,
bütün Türk kadınları arasında ma’lûmât-ı fenniye ve edebiyece yegâne olarak tanımış
olduğum bu hârika-i tabiata karşı daima bir memnuniyet-i âşinâ-perverî hisseder ve zekâyı fıtriyesine, terbiye-i mükemmelesine, ma’lûmât-ı ciddiyesine bir hürmet-i mahsûsa ile
mukabele etmek hiss-i vazife-şinâsânesinden bir an fâriğ olamazdım ve daha mahrek-i
tekâmülünde devam etmekte olan bu sitâre-i rahşânın tayy etmekte olduğunu, fezâ-yı
nâ-mütenâhînin karanlıklarını nasıl kendi ziyâsıyla tenvîre çalıştığını görmekle garip bir
zevk-i mânevî hâsıl ediyordum; bu genç kızın pek derin bir ruhu vardı, zihninin müthiş
uçurumları vardı; vicdanının öyle karanlık köşeleri vardı ki henüz kendisi dahi oraları
gezmeğe vakit bulamamıştı ve o esnâlarda sinnen kendisini takip etmekte olduğu safha-i
tekâmüle yanaşmağa başlamış olduğu için kendi vicdanında mündemic ve mütecellî olan
mâneviyât âleminde seyahate başlamıştı, fakat bir somnambule gibi oralarda dolaşıyordu.
Ben de kendisini sessizce takip ediyor ve bundan fevka’t-tasavvur bir hazz-ı rûhânî hissediyordum. Münasebetimiz pek samimi, pek serbest olduğu halde gayet afîfâne idi. Çok
kişiler buna inanmıyorlardı, çünkü o seneler benim dissolu hayatımın vukuâtı benim için
bir dâsitân-ı fısk ü fücûr teşkil edecek dereceyi bulmuştu ve kadın erkek dostlarımdan
dâsitânı ezber bilmeyen bir kimse yoktu. Bir kadını azıcık seviyordum, diğer dört hanım
ile de pek lâubâliyâne bir âşinâlık alâkam vardı. Sıhhat ve kuvvetimin derece-i kusvâsında
bulunduğum halde, bile bile kendimi içki ile, uykusuzlukla, medîd ve şedîd ra’şelerle bir
iki sevimli ve hırçın ve kendim gibi çapkın kadına feda ediyordum. Bu vukuâtın hepsini
ihtimal ki Hâlide Hanım bilmiyordu; fakat bazılarını lâyıkıyla, tafsilâtıyla bildiğini bir
iki imâlı, kinâyeli sözle bana ifhâm etti; hele o sıralarda benim bir kadını sevdiğimi ve o
kadının beni daha çok sevdiğini ve bazı fedakârlıklar ihtiyârına hazır bulunduğunu biliyor
ve meşrû bir keyfiyet gibi telâkki etmekte olduğu için sırası geldikçe benden bu rivâyetlerin hakikatini soruyordu. Elhâsıl melek-haslet bir adam olmadığımı ve bilâkis kadınlara
kur etmekte timide olduğumu da biliyordu. Bununla beraber kendisiyle münasebetimizin
14

“Bir an süren, bir anda olan.”
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gayet afîf bir dostluktan ibaret olduğuna asla hayret etmemişti; hattâ benden bahsederken
pederine çok defalar benim namuskâr ve afîf bir adam olduğuma dair birçok sözler söylemiş olduğunu mevsûken haber aldım. Hattâ bir gün bizzat bana da bu sözleri söyledi. Ben
mahcup oldum! Evet bu kadar afîf ve namuskâr addedilmiş olduğumdan dolayı mahcub
oldum; zira sahîhan fıtratımda meknûz olan iffet ve dürüştîyi girîve-i tecrübeye düşürecek
hiçbir şey yoktu ve binâenaleyh kendisi tahminimde min-cihetin yanılıyordu. Yanıldığını
istemiyordum, fakat yanıldığını söylemek için kavâid-i nezâketi pâymâl etmeyerek bir
çare bulmak imkânın haricinde idi. Binâenaleyh insanları ve vicdanlarının sâikleri olan
ahvâl-i mâneviyeyi daha iyi tanıyacak kadar tecrübe görüp tekâmül etmesini ve hakkımdaki zan ve tahmini kendi kendine ıslah ve ikmâl etmesini zamana havâle eylemekten
başka bir şeye karar verememiştim. Diğer taraftan bazı kadın dostlarım Hâlide Hanım’la
aramızdaki alâka-i meveddetin iffetine inanmakla beraber onu bütün bütün başka cinsten
bir muhabbet zannederler ve bir muvaffakıyetle netice-pezîr olarak ikimizi ilâ-âhirü’l-ömr
birleştirecek bin mücâzebe gibi telâkki ederlerdi. Burada pek büyük bir hata vardı; hattâ bu
hataya düşenlerden birçoğu beni her vech ile tanımış, vicdanımın bazı mahrem köşelerini
ziyaret edip çıkmış, benimle âşinâlığında hiçbir kaide-i ihtiyat gözetmemiş kadınlar da
bulunduğu için hayretim bir kat daha artmış idi ve öyle bir dereceye vardı ki kadınların bir
erkeği lâyıkıyla tanıyamayacağına dair –hiç olmazsa muvakkaten– bir kanaat hâsıl ettim
idi. Bakınız bu zannın hatası nerede idi ve harekâtıma bir mânâ verip beni takdir etmekte
böyle bir hataya düşenlerin beni hakkıyla tanımadıklarına niçin kanaat hâsıl ediyordum;
bu mesele-i ruhu burada kısaca vaz’ ve izah edeceğim.
Ben kadınları çok severim, fakat hüviyetleri itibariyle beğenebildiğim pek azdır. Bir kadında aradığım evsaf üç türlü olabilir: Bir kısmı evsâf-ı cismâniyesidir ki en evvel nazar-ı
dikkatime çarpar ve beğenilecek kadar âhenk ve güzellik görürsem benim sympathie’mi
kazanmak için bir iyi note’dur hiçbir vech ile kıymetini zâyi etmez. İkincisi evsâf-ı ahlâkiyesidir. Üçüncüsü de evsâf-ı zihniye ve akliyesidir.
Bu üç türlü evsaf arasında en bâriz olanı evsâf-ı cismâniyedir. Bunlardaki âhenk öyle bir
güzellik teşkil eder ki tesiri intuitive’dir, ânidir. Lemha-i basarda, bir hamlede nazarı celb
ve kalbi cezb eder. Halbuki evsâf-ı mâneviyeyi keşf ve takdir etmek zamana muhtaçtır.
Faraza bir kadının zekâ-yı fıtrîsini anlamak ve onu ma’lûmât gibi müktesebâttan ayırarak
sırf hulku olan mevhîbe-i asliyeyi tayin etmek yalnız zamana değil, az çok kudret-i tahlîle
dahi muhtaçtır.
Evsâf-ı ahlâkiyeye gelince, daha zor anlaşılır; çünkü insanların, alelhusus kadınların
metânet-i ahlâkiyesini kabul ve teslim etmek için yalnız zaman da kifâyet etmez. Zira bir
insanı doğru yoldan döndürebilecek kadar kuvvetli te’sirâta mâruz bırakacak bazı ahvâl
vukûa gelmezden evvel ahlâtını muhâkeme etmek yanlıştır. Yeknesak ve heyecansız ve
sâkin bir hayatın cereyân-ı muttaridine tâbi olup yaşayan bir adam metânet-i ahlâkiyece
âdi bir derecenin fevkine çıkamayacak kadar bayağı yaratılmış olsa bile metânetini herkes
nazarında ölünceye kadar muhafaza edebilir. Zira hayatında muvâzene-i mâneviyesini
tezelzüle uğratacak tentation’lar vâki olmamıştır. Ma’rifet, her türlü mehâlik-i mâneviye
içinde ismet-i rûhunu muhafaza edebilmektir. İşte bu sebepledir ki altmış sene yaşamış ve
otuz seneden beri evlât babası ve aile reisi olmuş bazı adamların o yaştan sonra bir fâcireye
âşık olarak kendisini rezil ve ailesini sefil ve zelil ettiği görülüyor ve bunca senelerden
beri namusuyla yaşamış bir adamın birdenbire bu derekeye düşebilmiş olmasına hayretler
ediliyor. Bence bunda hayret edilecek bir şey yoktur. O adam zaten vicdan ve ahlâkı dermansız bir âdi kimse imiş, yalnız şimdiye kadar pek sade ve heyecandan âzâde yaşamış,
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âkıbet bir ufak rüzgâr ile mebnâ-yı haysiyeti zîr ü zeber ve hâk ile yeksân olmuş demektir.
İşte şu misalden de anlaşılacağı vech ile evsâf-ı mâneviyenin hüviyeti, derecesi, hüsn ü
kubhu kolay kolay kestirilemez. Onun için tesirleri âni değildir; samimi bir ülfet, sıkı bir
âşinâlık ve müşâfehât-ı rûhâniye ile ancak tesirleri hissolunabilir. Lâkin evsâf-ı cismâniye
öyle mi?.. Güzeli çirkini anlamak için tabiat hamd olsun zevkimizi aklımıza büsbütün tâbi
kılmamış!. Bu hükmü hiss-i bâtınımıza havale etmiş. Bir anda sympathie hissediyoruz; zira
bu suretle tesirini ispat eden bir vücuda güzeldir diye hükmediyoruz; hem bu hükmümüz
o kadar kavîdir ki dünyanın akıllı ulemâsı bir araya gelip yüzlerce delâil ile aksini ispat
etseler, yine vicdanımızın şahâdetine karşı istidlâlleri pek zayıf kalıyor. Binâenaleyh bu
güzellik dediğimiz keyfiyeti herkes kendi için âni olarak his ve telâkki ediyor; kimsenin,
hattâ kendinin bile akıl ve muhâkemesi ve ma’lûmâtı bu hususta zevkine müdahale edemiyor ve bu histe o derece samimi ve şedîd oluyor ki ne mantık onu reddedebiliyor, ne
de akıl ve ilim!.. Hattâ bunun mahiyetini bilmek bile şart değil; çünkü hâlâ o tesir nedir
bilmiyoruz ve bize kendini o derece sür’atle hissettiriyor ki mahiyetini tedkike vakit
bırakmadan vicdanımızı zabt ve teşhir ediyor. Bende bu his kuvvetlidir. Ben, güzelliği
ile vicdanımı teshîr eden bir vücudun bende hâsıl ettiği hissi, o tesir-i latîfi en mantıkî, en
muhik efkârımdan, en metîn ma’lûmât-ı müsbitemden daha kuvvetli, daha metîn bulurum.
Onun içindir ki bir insana değil bir hayvana nazarım mün’atıf olup da biraz takarrür edecek
zaman bulsa, en evvel onda gözlerimin arayacağı evsâf sırf cismânî olanlarıdır. Ve hep
oradan başlarım ve hüsn-i cemâle kavî bir itikadım vardır ki hiçbir şeyle yıkılmaz, hiçbir
mülâhaza ile dûçâr-ı zaaf olmaz. Bu birinci sınıf şerâite mâlik olup da diğerlerinden külliyen mahrum kadınlara da tesadüf etmiş olduğumu sahâyif-i hayatımda kayd etmişimdir;
ve şurası gariptir ki kadın olmak ama âdi mânâsıyla kadın olmak itibariyle bu gibileri,
meftûn olduğum kemâlât-ı mâneviyeden mahrumiyetlerine rağmen, nazarımda hiçbir
şey kaybetmemişlerdir. Onların huzurunda her zaman mütemâdî ve şedîd bir tesir altında
bulunduğumu hissediyorum ki o tesirin san’at-ı mahsûsası daima bana erkek olduğumu
ihbâr eylemektir. Böyleleriyle samimi dost olmak benim için imkân haricindedir. Bunu
lâyıkıyla tecrübe ettim; fakat yine lâyıkıyla tecrübe ettim ki –münâsebet-i fikriye ve mâneviyemiz olmamak şartıyla– böyleleriyle samimi ve müşterek bir hayat geçirmek bence
pek mümkün!.. Hattâ evsâf-ı cismâniyece mahrum fakat zekâ ve ma’lûmâtta akrânına fâik
olan kadınlarla dost, yani âdi mânâsıyla dost ve kafadar olmak ve bir hürmet-i mütekābile
ile yek-diğerimize alâkadar bulunmak bence pek tabiî ve pek kolay olduğu halde, tûl
müddet samimi ve müşterek bir hayat geçirmek için elîm bir azaptır. Belki bu ifşâât-ı
hâlisânem çok kişilere garip görünür, fakat garip değil pek tabiîdir. Anlatayım, o vakit
anlaşılır ki herkes için hakikat budur, fakat ekser kimseler teşevvüş-i hayattan kendilerini
kurtaramadıkları için yanılırlar.
İnsanlarda bu üç sınıfa taksim ettiğim evsâf yek-diğerine muâdil ve mukābil olamaz,
birbirine de tahavvül etmez. Cümlesinin tesiri ile bizim vicdanımızda uyandırdığı aks-i
tesir dahi başkadır. Onun içindir ki derece-i aklı hüsn-i ahlâk ile, fezâil-i ahlâkiyeyi hüsn-i
cemâl ile ölçemeyiz. Ve akıllı bir adamın fazilet-i ahlâkiyeye mâlik olması da bundan
dolayı lâzım gelmez. Zekânın bize galebe-i tesiri bizde bir hiss-i istihsân, belki bir hayret
ile karışık itaat tevlîd eder. Fezâil-i ahlâkın tesiri bir itimâd-ı kavî, emniyet ile münakkah
bir hürmet uyandırır. Nitekim bize bilâ-ivaz ve garaz iyilik eden bir kimse vicdanımızda
kendi hâtırasıyla alâkadar bir hiss-i minnetdârî hâsıl eder. Fakat bu fezâil ve evsâfın hiçbiri
aşk dediğimiz o hiss-i müfrit ve şedîdi bizde peyda edemez. Bizi dîvânece fedakârlıklara
sevk edemez. Bu hissi ancak cismânî güzellikler bize ilkā edebilir.
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İşte her hangi kadın olursa olsun, hattâ güzel bir vücuda mâlik bulunsun, bana tesiri aklı
veyahut ma’lûmâtı veyahut fazilet-i mâneviyesi cihetinden galib olur da evsâf-ı cismâniyesini gölgede bırakırsa, veyahut evsâf-ı mâneviyesi galib olup da evsâf-ı cimâniyece mahrum yaratılmış ise, ben onu lâyıkı vechiyle takdîr ederim. Hürmetle yâd ederim, hakiki ve
samimi dost olurum, hayretlerle kendisini beğendiğimi iftihâr ile söylemekten zevk alırım,
fakat ona âşık olamam, ihtimali yoktur. Çünkü evvelce de tarif ettiğim gibi bu kabilden olan
evsâf-ı mâneviye ve mergûbenin hiç birisi hiçbir vakit benim vicdanımda aşk uyandırmaz.
Kadirşinâsâne bir hürmet, takdirkârâne bir meveddet uyandırabilir. Ben bir kadının huzurunda bulunup da görüştüğüm zaman, hattâ en ciddi şeylerden görüştüğüm zaman bile erkek
olduğumu unutmamalıyım ve bunu bana kendi kadınlığı, o tarife gelmeyen ince ve nâzik ve
dil-fikâr şeytâneti ihtâr etmekten bir an hâlî kalmamalıdır. Bir kadın –ne kadar güzel olursa
olsun!– beni ma’lûmât ve zekâsı ile yahut diğer fezâil-i mergûbesiyle oyalayıp da bir kadının karşısında erkek olarak bulunduğumu bana unutturacak olursa, hürmetimi, takdirâtımı
kazandığı nisbette bir şey kaybeder, o da kendisine âşık olabilmekliğim ihtimalidir.
Bir kadın –eğer hakikaten kadın ise– kadınlığın mazmûnu olan evsâftan başka bir noktaya
erkeklerin nazar-ı dikkatini celb etmeğe muvaffak olamaz. Zannolunmasın ki zekâvet ve
ma’lûmâtı kadınlığa münâfi görüp yakıştıramıyorum; bilâkis!. Burada muvaffakıyetsizliği
mûcib olan şey zekâvetin ve ma’lûmâtın artık olması değil; kadınlık tabiriyle kısaca ve fakat
pek mübhem olarak ifade etmek istediğimiz o tavır, o edânın, o hasletin eksikliğidir. Eğer
malûmâtlı bir kadında bu tarif edemediğim hasâil-i mübheme ve müessire mevcut ise zekâ
ve malûmâtı ancak bu hasâile yardım edip bizde hâsıl edeceği te’sirât-ı mahsûsaya, yani
“intibâh-ı aşk”a hizmetkâr olabilir. Binâenaleyh kadınlar ve sevilecek kadınlar malûmâtlı
olanları değilse bile ancak spirituelle ve zekâvetli olanlarıdır. Bir budala kadın ne kadar güzel olsa, bence haysiyeti –bir erkek için– bir meyveden ziyade olamaz. İşte bu mülâhazaya
mebnîdir ki beni bir kadın yalnız zekâsıyla veyahut fezâil-i mâneviyesiyle işgal etmemelidir.
Ben hakiki bir kadının durgunluğunda ve dargınlığında bile bir caresse, bir provocation
sezerim. Bu hal olmayıp da malûmat ve zekâsı olursa onu ne yapayım?.. O bence nâkıs ve
kusurlu doğmuş bir erkektir. Pek sağlam ve pek tabiî bir erkek olduğum için böylelerine aşkım
olamaz. Hürmet ve takdirâtım ile refâkat ve dostluğumla iktifâ etmelidirler, eğer benimle
alâkadar olmakta bir fâide me’mûl ediyorlar yahut bir haz duyuyorlarsa!
Vâkıa herkesin, hattâ çok kimselerin benim gibi hissedip düşünmediklerini biliyorum;
fakat o çok kimseler muhtîdirler. Hissiyât-ı mübheme-i vicdâniyelerini tahlile muvaffak
olamamışlardır; teşvîş-i ihtisâsâttan ruhlarını âzâde edememişlerdir. Malûmâtı için yahut
iyi piyano çaldığı için bir kadına âşık olanlar biliyorum; fakat bilir misiniz bunların hâlini
neye benzetiyorum?.. Tiyatroda güzel sesiyle temâyüz edip şarkı söyledikçe alkışlara mazhar
olan ve pudralı, düzgünlü çehresiyle, dektoltesiyle güzel ve genç görünmekte sahnenin
lambalarından niyâz-mendâne istimdâd eden bir kart şantöze, genç bir mektepli çocuğun
âşık olmasına benzetiyorum. Çünkü bu çocuk gibi öteki de décors’a âşık olmuştur, hakiki
bir güzelliğe değil!...”15

*

Rıza Tevfik’le bu ilk karşılaşma ve tanışmayı Halide Edib ise şu şekilde nakleder:
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Bu ifadelerden bu yazının burada bitmediği anlaşılmaktadır, ancak nedense Rıza Tevfik yazıya devam
etmemiş ve arkasını getirmemiş veya getirememiştir.
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“Hayatımın en ilginç yıllarından biri Yakacık’ta Nuri Bey’in evinde geçirdiğim günlerdir.
Bu, Üsküdar Amerikan Koleji’nde yeniden öğrenciliğe başladığımın ertesi yılıydı. Nuri
Bey, Reşat Paşa ve onlar gibi aynı zihniyette birkaç kişiye samimi bir dostlukla çok çabuk
bağlandım. Benim için bu dostluk ilişkisi bir ayrıcalıktır. Ben sadece on beş yaşındaydım
ve Nuri Bey altmışından fazlaydı. Bizim samimi dostluğumuz için bu yaş farkı bir engel
teşkil etmiyordu. Sanırım büyük hayat tecrübesi ve temiz kalbi ben yaştaki bir çocuğun
hayatında bir daha rastlayamayacağı en yakın dostu olmasını sağlamıştı.” (...) “Nuri
Bey’den sonra orada, aynı yıl, etkisinde kaldığım başka birini daha tanıdım. Fikirlerime
bir şekil veren bu genç adam, ruhumda Nuri Bey’den daha etkili oldu, daha sonra bana
ders verdi. Uzun saçlı bir şair ve feylesoftu. Nuri Bey’den daha genç olmasına rağmen yine
de aramızda yaş farkı vardı. Muhtemelen üzerimdeki büyük tesir bu yaş farkından ileri
gelmektedir.16 Ama yine de entelektüel düzeydeki ilişkilerde yaş farkının rol oynamadığı
bir gerçek. Bu, arkadaş ruhunun samimiyetiyle, hayal gücü, şiiri ve fikirleriyle kendini
bana tanıttı. Elimden tuttu ve Abdülhak Hâmid’in büyük feryatlarını bana duyurmak için,
İranlı büyük şairleri tanıtmak için, beni şiirin en yüksek noktasına çıkardı. Ayrıca bana
kendi hayal gücünün ufkunu da açtı; ruhunun bütün kapasitesini ve tutkusunu, varlığına
coşku veren şiiri gösterdi. Hâmid’in Makber ve Ölü şiirlerini azametli jestlerle okurken,
Boğaz’ın sularına karşı çamların gölgesi altında onu dinlerdim. Bu iyi hoca bana en güzel
şiirlerin zevkini tattırmakla kalmadı, en samimi felsefî görüşlerini de açıkladı; kendisinin
zengin bilgi hazinesini benim hizmetime sundu. Bende muharrirlik mizacını o uyandırdı.
Benim için vermiş olduğu hizmeti asla unutamam; ilk acemi denemelerimi tashih eden
odur. ‘Bu çocuğun olağanüstü bir kabiliyeti var!’ diyerek, yazdıklarımın gerçek mânâsını
ilk defa keşfeden ve beni cesaretlendiren de o oldu. Beni desteklemeseydi ve bana güç
vermeseydi, bilmiyorum, yazmaya hiç cesaretim olur muydu? Hocam olmuş bu saygıdeğer Feylesof’a bana yaptığı iyilikleri için çok şey borçluyum. Her ne kadar hayatımda
iz bırakan diğer âmiller gibi onu da mâzide bıraktım ve doğuştan kabiliyetlerimin bütün
gücüyle hep önde olmaya gayret ettimse de, ona karşı kalbimin derinliklerinde hissettiğim
sonsuz minnettarlık duygularını hiçbir zaman gizleyemedim...”17

Rıza Tevfik de “Bir Pré-Raphaelite: Halide Edib” adlı incelemesinin başında
Halide Edib’i şu şekilde takdim eder:
“Hâlide Hanım’ın, onunla aynı yıllarda yaşayan diğer kadın edebiyatçılar arasında hususi
bir yeri vardır. Onun titiz edebiyat eğitimi, dil üzerine bildikleri, İngiliz edebiyatındaki
engin bilgisi ve özellikle zengin hayal gücü ile yeni Türk edebiyatında Şinasi tarafından
başlatılan yeni dönemden günümüze kadar tanıdığımız bütün kadın muharrirlerden daha
üstündür. Bu edebî şahsiyetin teşekkülünde büyük rol oynadığını zannettiğim bazı özel
şartları ve biyografik ayrıntıları kat’îleştirmek için, bazı ayrıntıları vermekte kendimi
mazur görüyorum. Çünkü daha çocukken onu tanıyan, bu kadar ince ve bu kadar şahsî bir
zekânın gelişmesine şahit ve müşahit olan müellif için bunları açıklamak bir mutluluktur.”18
16
17
18

Bu sırada Halide Edib on beş, Rıza Tevfik ise otuz yaşlarındadır.
Abdullah Uçman, “Rıza Tevfik’in Kaleminden Fecr-i Âtî Akımı”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XXX, İstanbul, 2003, s. 578-579.
a.g.y., s. 574.
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Rıza Tevfik, daha sonraki yıllarda da talebesi Halide Edib’in yazı faaliyetlerini
yakından takip ve takdir etmiş, hattâ en güzel lirik şiirlerinden biri kabul edilen ve
devrinde akisler uyandıran “Harâb Mâbed” adlı şiirini de “Harâb Mâbedler Muharriresi
Hâlide Edib Hanım”a ithafıyla yayımlamıştır.19
Ancak 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak basmasıyla Millî
Mücadele hareketi Anadolu’da fiilen başladığı zaman, Rıza Tevfik bu hareketi yine
İttihatçıların bir oyunu olarak gördüğü için, gerek yazıları gerekse hal ve hareketleriyle Millî Mücadele’ye açıkça muhalefet eder. Halide Edib ise, gerek İstanbul’un
işgali üzerine 23 Mayıs 1920’de düzenlenen meşhur Sultanahmet Mitingi’nde yaptığı
konuşması, gerekse bir süre sonra eşi Dr. Adnan Bey’le (Adıvar) gizlice İstanbul’u
terk edip Anadolu’ya geçerek Millî Mücadele’ye fiilen katılmasıyla, birbirlerine ters
düştükleri gibi zıt saflarda yer alırlar.
Halide Edib İngilizce hâtıralarında, Rıza Tevfik’in siyasî görüşlerinin zaman
içinde nasıl değiştiğini; İttihatçılara duyduğu öfke, nefret ve kızgınlık dolayısıyla 1918
yılında nasıl Hürriyet ve İtilâf Fırkası saflarına katıldığını; İttihatçıların düşmanı Damat
Ferit Paşa ve onun başında bulunduğu hükümetle işbirliği içinde, Osmanlı Devleti’nin
bir tür idam fermanı olan Sevr Antlaşması’nı imzalayan heyette nasıl yer aldığını da
ayrıntılı bir şekilde anlatır.20

Bu tarihten sonra Rıza Tevfik’in de Hâlide Edib’e karşı tavrı değişir; Rıza Tevfik, Dârülfünun Hadisesi’nden sonra yapılan aleyhte nümayişler ve yakın arkadaşı
Ali Kemal’in yakalanıp İzmit’te linç edilmesi üzerine hayatını tehlikede gördüğü
için Kasım 1922’de yurt dışına çıkmak zorunda kalır; 1924 yılında da 150’liklere
dahil edilir. Rıza Tevfik, bu tarihten sonra çeşitli dostlarına gönderdiği mektuplarda,
Terakkîperver Cumhuriyet Fırkası tecrübesi üzerine, muhtemelen Mustafa Kemal’le
ters düştüğü için, eşiyle birlikte kendisi gibi yurt dışına çıkmak mecburiyetinde kalan
Hâlide Edib’ten “Hâlide Onbaşı”, “Hâlide ana” gibi küçümseyici ifadelerle söz eder.
1934 yılında şiirlerini bir araya getirdiği Serâb-ı Ömrüm’de, daha önce Hâlide Edib’e
ithaf ettiği “Harâb Mâbed” adlı şiirindeki bu ithâfı kaldırır ve onun yerine “İstanbul’da
Mihrümâh Sultan Câmii İçin” ithâfını koyar.21 1939 yılında kendisini Cünye’de (Lübnan) ziyarete gelip uzunca bir röportaj yapan Feridun Kandemir’e de, Hâlide Edib’le
nasıl fikir ayrılığına düştüğünü şu şekilde açıklar:

19
20
21

Türk Yurdu, C. VIII, nr. 2, 25 Kânun-ı evvel 1330/7 Ocak 1915, s. 2431-2432.
Memoirs of Halide Edip, s. 186.
Serâb-ı Ömrüm, Lefkoşe, 1934, s. 9-10. Rıza Tevfik Serâb-ı Ömrüm’ün ikinci baskısında ise, bu şiirini
nazmen Arapça’ya tercüme eden mülgâ Dârülfünun Edebiyat-ı Arabiye hocası merhum Fehmi Bey
el-Müderris’in ruhuna ithaf eder (Serâb-ı Ömrüm, İstanbul, 1949, s. 68).
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“Hâlide Hanım’la, Meşrutiyet’ten sonra da ara sıra görüşürdük. Kendisinin politikada tuttuğu yol, hiç de benim gittiğim yol olmadığı için, şüphesiz epeyce birbirimizden
uzaklaşmıştık. Halbuki Hâlide Hanım Avrupa’da iken yazmış olduğu İngilizce bir eserde
kendi ailesinden, hususi hayatından ve pederinin aslından ve menşeinden uzun uzadıya
bahsetmiş; bu arada benden de bir iki sahife bahsederek, kendisine hocalık suretiyle hizmetimi zikretmiş, fakat kendisinin son inkılâp hükümetine muvâfık benim ise muhalif
olduğumu zannederek iltizâmen yanlış bir renk altında göstermiştir. Bu eserde daha pek
çok yanlışlıklar vardır; fakat bunların zerre kadar ehemmiyeti olmadığı için, üzerlerinde
uzun boylu durmayı mânâsız sayıyorum.”22

22

Kandemir, Kendi Ağzından Rıza Tevfik, s. 83.

RIZA TEVFİK’İN KALEMİYLE HALİDE EDİB		

229

230

ABDULLAH UÇMAN

RIZA TEVFİK’İN KALEMİYLE HALİDE EDİB		

231

232

ABDULLAH UÇMAN

RIZA TEVFİK’İN KALEMİYLE HALİDE EDİB		

233

234

ABDULLAH UÇMAN

RIZA TEVFİK’İN KALEMİYLE HALİDE EDİB		

235

236

ABDULLAH UÇMAN

RIZA TEVFİK’İN KALEMİYLE HALİDE EDİB		

237

238

ABDULLAH UÇMAN

RIZA TEVFİK’İN KALEMİYLE HALİDE EDİB		

239

