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Okumayı çok severim. Ancak hatıratlar, gezi ve portre kitapları-
nı daha çok severim. Bu herhâlde insanı; zamanlar, mekânlar ve 
eşyalarla birlikte yakalama, öğrenme ve onlara dokunma, vefalı 
olma duygu ve arzularımdan kaynaklanmaktadır. Severek, etki-
lenerek ve anlatılanlardan kendi hayatım için de dersler ve tec-
rübeler çıkardığım kitaplardan biri de önemli hâtıratlardan; rah-
metli Halide Nusret Zorlutuna’nın Bir Devrin Romanı adlı eseridir. 
Bu makalemizde, söz konusu eseri temel alarak Halide Hoca Ha-
nım’ın uzun ve bereketli ömrünün hikâyesini okuyacağız birlik-
te... Önce siyasi bir kimlik olarak tarihte yerini almış olan Erzu-

DEVİRLERİN KADINI:  
Öğretmen, Şair, Yazar ve Dergici  
HALİDE NUSRET ZORLUTUNA*

* Öncelikle Halide Nusret Zorlutuna’nın fotoğrafları için ailesine ve Timaş 
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rumlu Avnullah el-Kâzımî’’yi daha sonra da Halide Hanım’ı, onun hatıra-
tının izinden hatırlamaya, hatırlatmaya çalışalım.

Halide Nusret Zorlutuna’nın Babası Avnullah Kâzımî Kimdir?

Mabeyin kâtiplerinden Hacı Hüseyin Hüsnü Beyin oğlu olarak 1868(?) 
yılında İstanbul’da doğan Mehmet Selim’in soyu Erzurumludur. Dedesi 
Zorlu Han adlı bir derebeyidir. Kaderin bir cilvesi olarak 
daha sonra siyasi sebepler yüzünden, vefat eden 
kardeşinin kimliği ile Avnullah Kâzımî olarak 
hayatını devam ettirecektir. Kardeşi Süleyman 
Tevfik Bey’le birlikte günlük Mürüvvet gaze-
tesini çıkartırlar (H 1304 / Ocak 1887). 1890 
yılındaki bir yazı yüzünden tutuklanacağını 
anlayınca kardeşiyle yurt dışına kaçar. Önce 
trenle Bulgaristan’a, ardından da Sırbistan’a 
geçmiştir. Daha sonra Yenipazar, Priştine, 
Metroviçe, Üsküp, Komanova, Köprülü ve di-
ğer uğradığı birkaç şehirde Sultan Abdülhamid 
aleyhinde çalışmalarda bulunmuştur. 

Avnullah el-Kâzımî’nin İlginç Kişiliği 
Mehmet Selim’den Avnullah Kâzımî’ye

Şimdi de sizlere, Avnullah el-Kâzımî’nin ilginç kişi-
liğini, iki kızından diğeri olan İsmet Hanım’ın ka-
leminden aktaralım. Avnullah Bey’in kızı, yazar 
ve eğitimci İsmet Kür, babasını bir yaşınday-
ken yitirdiğinden, annesinden ve ailesinden 
işittiklerini Yarısı Roman adlı eserinde anla-
tıyor bize:

“Babam çok genç bir adamken, ‘Abdülha-
mit Han Hazretlerinin!!’ hışmına uğra-
mış.. -‘hürriyetperver bir genç’ olarak..- 
Ağır bir cezaya çarptırılacağı anlaşılınca, 
arkadaşları tarafından yurtdışına kaçı-
rılmış. Bir süre Paris’te kaldıktan sonra, 
Halep’e, sürgün babasının yanına gelmiş. 
Ve bir yaşında ölmüş olan kardeşi Avnul-
lah’ın nüfus kâğıdıyla yaşamaya başlamış. 
Asıl adı Mehmet Selim imiş.”1

1 İsmet Kür, Yarısı Roman, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995, s. 112.
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İsmet (Kür) Hanım, aynı eserinde an-
nesi için de şu bilgileri vermektedir:

“İşte, on beş yaşındaki güzel kız, böyle 
bir Avnullah Bey’le, yüzünü bile gör-
meden, evlenmek üzere gönderilmiş 
Halep’e… Bin naz-ü niyaz içinde bü-
yütülmüş Nazlı, yüzünü görmediği, 
huyunu suyunu bilmediği adama ve 
İstanbul’dan günlerce uzakta, hiç bil-
mediği bir şehrin, hiç bilmediği bir 
ailesi içinde yaşamaya giderken, el-
bette çok şaşkın, korkulu ve mutsuz-
muş.”2

Avnullah Bey, babasının ve annesinin 
vefatlarının ardından genç eşi Ayşe 
Nazlı Hanım’la birlikte İstanbul’a dö-
ner. Avnullah el-Kâzımî Bey, yine po-
litikanın içindedir... Dönemin siyasi 
iktidarını kızdıracak açıktan yaptığı 
eleştirilerin dışında, hürriyet için ça-

lışan gizli bir kuruluşun da en faal üyesidir. Takvimler 1901’i gösterirken 
kızları Halide Nusret’in doğumuyla da mutlulukları katmerlenir... Fakat 
ne yazık ki bu mutlulukları pek fazla sürmez ve o yıl içinde Müşir Fuad 
Paşa olayına adı karışır.

II. Abdülhamid’in yönetimini ve çevresindekileri açıkça eleştirmesinden 
dolayı ‘deli’ diye anılan Fuad Paşa’nın adı, Abdülhamid döneminin ünlü 
hafiyesi Fehim Paşa tarafından, padişah aleyhindeki bir örgütlenme iddi-
asına karıştırılır. Hafiye Fehim Paşa, padişah aleyhinde bir örgütlenmeye 
girişildiğini ve Fuad Paşa’nın da bu örgüt içerisinde yer aldığını öne sü-
rerek Fuad Paşa’nın evini gözetlemeye aldırır. Evi gözetleyen hafiyelerle 
Fuad Paşa’nın adamları arasında çıkan çatışma sonucunda birkaç kişi vu-
rulur. Bu olaydan sonra, devlet memurlarına karşı koyduğu gerekçesiyle 
Divan-ı Harp’te yargılanan Fuad Paşa idama mahkûm edilir; Abdülhamid, 
‘cezasını hafifleterek’ onu Şam’a sürdürür. 

İşte bu olay sırasında, Avnullah Kâzımî de yakalanır, cemiyetin öbür üyele-
ri ile birlikte tutuklanarak yargılanır. 

2 Kür, age., s. 112. 

Ayşe Nazlı Hanım, Ergün Bey, Halide Nusret
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Talebelerinden Hüseyin, Ah-
med ve Abdullah tarafından, 
Avnullah Kâzımî’nin ağzından 
çıkan her harf her söz kayde-
dilmektedir. Onun idamını 
isteyen savcının bile herkesin 
ağlamasına katıldığı ve ma-
temhane hâlini alan mahkeme 
salonunda;

“Sizden bağışlanma istemiyo-
rum, merhamet dilencisi de-

ğilim. Sizden Padişah ve millet nâmına yükümlü olduğunuz adaleti isti-
yorum. Billah benim için hava pek hoştur. Şanlı olmak alçak yaşamaktan 
yeğdir. Kulağıma hoş sesler geliyor, güya melâike-i kiram beni şehadetle 
müjdeliyor. Huriler hoş sesle beni beklemekte olduklarını bildiriyor.” diye 
müdafaasını yaptığı saatlerde Avnullah Kâzımî’nin aklından sadece sevgi-
li eşi Ayşe Nazlı Hanım ve biricik evladı Halide Nusret geçmektedir.

Avnullah Bey, bazen ayet ve hadislerle bazen de Farsça sözlerle süsleyerek 
yaptığı savunmanın sonlarında mahkeme salonunda, savcı ve hâkimler 
de dâhil olmak üzere ağlamayan kimse kalmadığı hâlde yine de suçlu gö-
rülüp ömür boyu kalebentlikle Sivas’a sürülmüş, sonra da kaçmaya teşeb-
büs ettiğinden dolayı 1908’e kadar kalacağı Sinop Hapishanesine nakledil-
miştir. 17 Eylül 1908 tarihli Hukuk-ı Umumiye gazetesinin ilk sayfasında, 
Avnullah Kâzımî’nin sürgün bulunduğu Sinop Kalesi’nde çekilmiş bir fo-
toğrafı vardır. 

Yedi yıl sonra İkinci Meşrutiyet ilan edilir; Avnullah Bey de Sinop zinda-
nından kurtulur. Son Müdafaa adlı eserini yazar. Fedekâran-ı Millet Cemi-
yeti’nin başkanı olur. Çı-
kardıkları Hukuk-ı Umu-
miye gazetesi ile İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’ne 
karşı yayın yaparlar.

31 Mart Vakası ile ilgili 
görülerek Divan-ı Harb’e 
verilirse de beraat eder 
ve Kerkük Mutasarrıf-
lığına gönderilir. Serü-
venlerinden bir kısmını 

Ankara Cebeci Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri  
(Halide Nusret soldan dördüncü)

Halide Nusret öğrencileriyle
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Divan-ı Harb-i Örfî ve Avnullah Kâzımi adlı eserinde toplar. 1914?/1916? 
yılında İstanbul’da vefat eder.

Avnullah Kâzımî’nin Kızı; Şair ve Yazar Halide Nusret Zorlutuna

Halide Hanım dört yaşında, dört aylık, dört günlük iken başlamıştır Kur’an 
eğitimine ve hocası da sevgili annesidir. Hatıratında annesi Ayşe Nazlı Ha-
nım’dan; “Moskof Harbi’nde gencecik bir yüzbaşı iken biricik yavrusunu 
kırk günlük yetim bırakmış olan merhum Mahmut Ragıp Bey’in çileli kızı, 
Sinop zindanında zincirlere bağlı bir hâlde kutsal çilesini doldurmakta 
olan müebbet kürek mahkûmu Avnullah Bey’in de bahtsız eşi” diye bah-
seder.

Takvimler, Rumi’ye göre 10 Temmuz 1324’ü, Miladi’ye göre de 23 Temmuz 
1908’i göstermektedir. İkinci Meşrutiyet ilan edilmiş ve Avnullah Kâzımî 
Bey sürgün edildiği Sinop Hapishanesinden serbest bırakılmış, eve dön-
mektedir. Halide Hanım, o günü ömrünün ilk büyük sevinci olarak anlatır.

Herkes, babasının gelişine 
hazırdır. Oturdukları bü-
yük köşkün demir kapıları 
ardına kadar açılmış, ba-
kımsız bahçe temizlenmiş, 
çift mermer merdivenler 
pırıl pırıl parlatılmıştır. 
Evin içi hısım akraba, eş 
dost ile doludur. Hatta bir 
zamanlar kapılarından 
geçmeye korkanlar bile 
oradadır. Annesine, ken-
disine ve dadısına yeşilli 
yeni elbiseler yaptırılmış-
tır. Halide Hanım’ın elbi-
sesi yeşil ipekli üzerine 
beyaz fisto geçmiş, beli 
enli kurdeleli muhteşem 
bir elbisedir. Saçlarını 
kıvırmışlar, dalga dalga 
omuzlarına dökmüşlerdir. 
Ayrıca bir de hürriyet şiiri 

Sisli Geceler Müellifi Halide Nusret Hanımefendi (Süs, S.5).



83

..Muhsin Karabay..

ŞUBAT 2020 TÜRK DİLİ

ezberletmişlerdir. Babası gelirken merdiven sahanlığına çıkıp okuyacaktır 
güya!..

Daha önce de annesi ona Namık Kemal’den hürriyet şiirleri ezberletmiştir. 
O, hürriyetin anlamını ancak o gün anlamıştır çünkü; hürriyet çıkmıştır 
ve babası geliyordur. Küçüklükten beri “hürriyet” deyince hayalinde dün-
ya güzeli bir kız canlanmıştır hep, devler eline düşmüş sırma saçlı bir sul-
tandır onun hürriyeti. İşte o şimdi devler elinden kurtulmuş zindandan 
çıkmıştır. Onun şerefine bütün mahpuslar da çıkmışlardır. Herkesin ken-
dine göre bir hürriyet anlayışı vardır ve onunki de budur. Asıl mühim olan 
da babasının geliyor olmasıdır. Küçük Halide 7 yaşındadır ve babasını ilk 
defa görecektir. Bir küçük madalyon içinde annesinin boynunda taşıdığı 
resimden biliyordur babasını... Babası çok yakışıklı bir genç adamdır, uzun 
bıyıkları, tatlı güzel gözleri vardır. İşte ona kavuşacaktır. Ömründe böyle 
bayram görmemiştir. Sokaklarda insanlar da neşeden çılgına dönmüşler-
dir. “Yaşasın Hürriyet” diye bağrışmaktadırlar. 

Fakat emekleri boşa gitmiştir. Alkışlayan, yaşasın diye bağıran bir muaz-
zam kalabalığın ortasında yeleli bir aslan gibi saçlı, sakallı, heybetli bir 
adam bahçe kapısından girmiştir. Küçük Halide merdiven sahanlığında 
şiir okumaya hazırlanıyordur. Fotoğrafından tanıdığı zarif yüzlü, uzun bı-
yıklı, yakışıklı babasını o kalabalık arasında seçmeye çalışmaktadır.

Omuz başında biri:

“İşte baban!” diyerek, siyah sakallı bir adamı gösterince şiirin bir kelimesi 
bile kalmamıştır aklında!.. Tersyüz dönüp içeriye, hanımların arasına ken-
disini dar atar… Bu hâl oradakilerin yüreklerine inmiş ve bu netice onları 
pek üzmüştür, onu azarlamaktadırlar ama ne fayda!.. O, genç ve yakışıklı 
babasının yerine saçlı sakallı yaşlı bir adam görünce bozulmuş, hatta ba-
basına bir zaman ısınamamıştır...

Hürriyet Kahramanı Avnullah Bey

Avnullah Bey sürgünden dönmüş ve hürriyet kahramanı ilan edilmiştir. 
Bazen evlerinin önünde bazen sokakta halk tarafından alkışlanır olmuş-
tur fakat o bundan hiç de memnun değildir. Artık sıkılmaya başlamıştır. 
Çünkü hürriyetin esas çilesini çekenler bir kenarda kalmış; ipten kazıktan 
kurtulmuş, herhangi bir sebeple mapushaneye girmiş çıkmış birçok insan 
hürriyet kahramanı kesilip ortada dolaşır olmuştur. Baştakilerin çoğu da 
çetecidir. O, koskoca imparatorluğun çetecilikle idare edilemeyeceğini ga-
yet iyi bilmektedir.  
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Takvimler, Ağustos 
1908’i göstermek-
tedir. Avnullah Bey 
aradan çok geçme-
den Fedakâran-ı 
Millet Cemiyeti adı 
altında siyasi bir 
parti kurar. Fedakâ-
ran-ı Millet Cemiye-
ti’nin bir de yayın 
organı vardır: Hu-
kuk-ı Umumiye. Bir 
gün Hukuk-ı Umu-
miye gazetesinde 
iktidardaki hükü-
meti eleştirmek için 
çıkan “Gayr-i Meşru 

Şeref Sokağı Hükûmet” adlı bir yazı yüzünden Avnullah Bey ve cemiyetin 
birçok azası tutuklanmışlarsa da mahkemenin beraat kararı sonrasında 
evlerine dönebilmişler ve Hukuk-ı Umumiye’yi çıkarmaya devam etmiş-
lerdir. Ancak sıkıntılar sürmektedir. 1909 Şubat’ında dönemin sadrazamı 
Hüseyin Hilmi Paşa, kendisine gönderilen ve üzerinde bazı başka cemiyet 
üyeleriyle birlikte Avnullah Bey’in de sahte imzasının bulunduğu bir teh-
ditname sebebiyle Avnullah Bey’i çağırtır. Ancak korkulan olmaz ve bel-
gedeki imzaların sahteliği Paşa tarafından anlaşılır. Hüseyin Hilmi Paşa, 
Avnullah Bey’e Kerkük Mutasarrıflığı görevini teklif eder. Başlarda buna 
sıcak bakmayan Avnullah Bey, eşinin de ısrarlarına dayanamayarak görevi 
kabul eder. 

Kerkük Mutasarrıfı Avnullah Bey’in Suikast ve Melanetlerle Dolu 
Seyahati

Takvimler 25 Mart 1320 (1909) tarihini göstermektedir. Galata rıhtımın-
da vapura binerler. Birçok sürpriz hadise ve badireler onları beklemektedir. 
Önce İzmir’e giderler. Fakat vapur Mersin’e uğrayınca, Adana’da, Türklerle 
Ermeniler arasında kanlı çatışmaların olduğu haberini alırlar. İstanbul’da 
da 31 Mart Vakası meydana gelmiştir ve kabine değişmiştir. Daha sonra 
İskenderun’da karaya çıkarlar. Orada misafir edilirler. Halide Hanım’ın 
hatıratında anlattığına göre; orada saldırıya uğrarlar ve canlarını zor kur-
tarırlar.

Sanat Sevenler Derneği Ödül Töreni,  
(Halide Nusret, oturan siyah elbiseli ve Bayan Korutürk) 1974.
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1909 Antakya Ermeni Ayaklanması olarak adlandırılan olay gerçekleş-
mektedir. Avnullah Bey ve yanındakiler, misafir olarak bulundukları ko-
nakta kendisinin Ermeni komitesi reisi ve yanındakilerin de Ermeni feda-
iler oldukları suçlamasıyla karşı karşıya kalırlar. Bu badire de bir şekilde 
atlatılır.

Tahrikçilerin Kirli Oyunları ve Halep’ten de Kaçış!

Ertesi sabah Antakya’dan kurtulup Halep yoluna düşerler. Ancak orada 
da onları kötü bir haber beklemektedir. Takvimler 11 Nisan 1320 (1909) 
tarihini göstermektedir. Hükûmete meçhul kimseler tarafından telgrafla 
ihbarda bulunulur. Avnullah Bey, bir taraftan Türklerin diğer taraftan da 
Ermenilerin hedefi durumundadır.

İstanbul’da Sultan Abdülhamid tahttan indirilmiş, yerine Sultan Reşat 
[Sultan V. Mehmet] çıkarılmıştır. O gün Halep’te yapılacak törende Av-
nullah Kâzımî de hazır bulunacaktır. Fakat dostlarının aldıkları habere 
göre Ermeni fedaileri törende Avnullah Kâzımî’yi vuracaklardır. Bunun 
üzerine Halep’i de yangından kaçarcasına terk ederler. Onca badireler at-
latıldıktan sonra nihayet Musul’a varırlar ve bir konakta misafir edilirler. 
Oradan da Kerkük yoluna düşerler. Nihayet, Halide Hanım’ın çok seveceği 
ve hâtıraları arasında çok önemli bir yer tutan Kerkük’e ulaşırlar. Halide 
Hanım daha sonra Kerkük için de çok güzel şiirler yazacaktır.

İki Çuval Pirinçle Mutasarrıfın Sakalını Ele Almak

Yazımızın burasında Halide Hanım’ın Bir Devrin Romanı’nda anlattığı çok 
önemli, ibretlik bir hatırayı anmadan geçmek olmaz. Bu hatıra, Halide Ha-
nım’ın Bir Devrin Romanı adlı hatıratını yıllar 
önce ilk okuduğumda beni çok etkilemişti. 

Ayşe Nazlı Hanım ve yardımcıları konağa 
yerleşme hazırlıkları içindedirler. Kerkük’e 
varışlarının üçüncü günüdür. Kapı çalınır ve 
bir katır yükü iki büyük çuval pirinç gelmiş-
tir. Bunu Mutasarrıf Paşa’nın ısmarlamış ol-
duğu söylenir ve iki çuval pirinç içeriye, kile-
re alınır fakat bundan hemen haberdar olan 
Avnullah Kâzımî Bey öfkeden deliye döner. 
Halide Hanım o anı; “Babamı bu derece öfke-
li, annemi bu derece şaşkın hiç görmemiştim, 
korkudan âdeta nefesim tutulmuştu.” diye-
rek tasvir eder. Evet, anlaşıldığı üzere ilk rüş-
vet gönderilmiştir. Yardımcı hanımlardan 
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Fatma Bacı Kerkük’e yeni gelen devlet görevlilerinin ilk günden çarşı pazar 
dolaşıp erzak düzemeyebileceğini düşünen yerli zenginlerin onlara pirinç 
ve yağ göndermelerinin bir âdet olduğunu ve bunu reddetmenin ayıp sa-
yılacağını anlatmaya çalışsa da Avnullah Bey gürler ve: “Ben böyle âdet 
bilmem, istemem... İşte koskoca Osmanlı İmparatorluğu bu sakim âdet-
ler yüzünden acınacak hâle düştü. Devlet batıyor hanım, batıyor. Devlet 
nüfuzu iki çuval pirinç, üç teneke yağ için oyuncak ediliyor. Hediye imiş. 
Hediye hısım akraba arasında, yakın ahbaplar arasında verilir alınır. Bana 
pirinç hediye eden adam kim imiş!..” diye öfkeden deliye döner ve devam 
eder: “Gördünüz mü hiç tanımadığım bir insan ilk günden iki çuval pirinç-
le mutasarrıfın sakalını ele alacak. Arkadan bir başkası yağ ‘hediye’ edecek, 
bir üçüncüsü fasulye... Bunları kabul edene sonra altınlar da gelir. Sonra 
artık bu mutasarrıf; eşrafın, ağaların kuklasıdır; arada biçare ahali ezilir, 
ne olursa millete olur, fakir fukaraya olur, şimdi anladınız mı?” der ve he-
men pirinç çuvalları gönderene iade ettirilir. Bu tavır, Avnullah Kâzımî 
Bey’in karakterini açıkça ortaya koymaktadır. 

Halide Hanım, hatıralarında kardeşi Abdülhay Hâdi dünyaya geldiği za-
man babasının, “Ey ahali kimse Paşa’nın oğluna hediye götürmeyecek, ge-
tiren olursa geri çevrilecektir. Ey ahali duyduk duymadık demeyin, Mu-
tasarrıf Paşa’nın emri budur.” şeklinde tellal bağırttığını da yazmaktadır.

Bu arada Kerkük’e gelişlerinin ilk haftasında eşkıya takibine diyerek Av-
nullah Kâzımî Bey İstanbul’a çağrılır ve Divan-ı Harb-i Örfî’de yani Sıkı-
yönetim Mahkemesinde yargılanır ve beraat edip tekrar Kerkük mutasar-
rıflığına tayin edilir. Avnullah Bey’in gelişiyle birlikte Kerkük’ün kaderi 
de güzelleşir, şehirde hırsızlık olayları kalmamıştır, herkes kapısı açık 
yatmaktadır ve herkes Avnullah Bey’e dua etmektedir. Eşkıyalık, yol kes-
meler, kervan soymalar da azalmıştır. Bir lise ve bir erkek sanat okulu ile 
bir de kız okulu açılmıştır. Kadirşinas Kerküklüler bütün bu icraatı sevinç 
ve takdirle karşılamaktadırlar. Mutasarrıflarını babaları gibi sevmekte ve 
onun için şiirler, kasideler yazmaktadırlar.

Tanpınar’dan Avnullah Kâzımî Bey

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Kerkük Hâtıraları”nda, Halide Nusret Zorlutu-
na’nın babası Kerkük Mutasarrıfı Avnullah Kâzımî Bey’den sitayişle bah-
seder. Tanpınar’ın yazdıklarıyla birlikte Halide Hanım 1954 yılında, o 
sıralarda İstanbul’daki üniversite öğrenciliğinin yanı sıra gazetecilik de 
yapmakta olan Neriman Malkoç’la (Öztürkmen) yaptığı görüşmede bize 
şu bilgiyi vermektedir: “Babamı ancak Meşrutiyet ilân edildikten sonra 
1908’de tanıdım. Babam Avnullah Kâzımî, 1909’da Kerkük’e mutasar-
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rıf olarak tayin olmuş. Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın babası da aynı zamanda 
Kerkük’te kadı idi.”3

Avnullah Bey’in Kerkük’ten Ayrılışı

Halide Nusret Zorlutuna, Bir Devrin Ro-
manı adlı hatıratında, babası Avnullah 
Bey, annesi ve yardımcıları ile birlikte 
Kerkük’ten hazin ayrılışlarını çok canlı, 
mükemmel tasvirler ve acı hislerle an-
latmaktadır. Halide Hanım o gün için 
Kerküklülerin ne kadar kıymet bilen 
insanlar olduğundan, babasının orada-
ki dört yıllık vazifesi boyunca sancağın 
görülmemiş bir asayişe, refaha ve ma-
murluğa kavuştuğundan bahsederek 
hatırat kaleme aldığı güne göre 60 yıl 
önce bile orada telefon olduğunu yaz-
maktadır. Babasının Kerkük’ten ayrı-
lacağını duyan Kerküklüler büyük bir 
yas içindedirler. Zengin, fakir, ihtiyar, 
genç, kadın, erkek, atlı ve yaya binler-
ce Kerküklü yollara dökülerek onları 
uğurlamıştır. Fakat küçük Halide bu 
ayrılıktan çok muzdariptir ve belki de 
en çok üzülenlerden biri de odur. Hün-
gür hüngür ağlayarak bütün sevdikle-
rini “Ey sabâvet cennetim ruh-ı revânım Kerkük’üm” diye andığı rüyalar 
masallar ülkesinde bırakarak “bütün hayâllerini göz kapaklarının altında” 
götürmüştür.

Avnullah Kâzımî’nin Vefatı 
Halide Nusret Zorlutuna, Babasının Vefatını Anlatıyor

Birinci Cihan Harbi devam etmektedir ve bütün Anadolu gençleri İstan-
bul’un okul sıralarından toplanmış aydın çocuklar cepheye gönderilmek-
tedir. İstanbul’da yiyecek ve ekmek sıkıntısı başlamıştır. Aileler evlerin-
deki eşyaları satarak geçinmektedirler. Bu sırada Avnullah Bey de yanlış 
teşhis sebebiyle tedavi süreci uzayan zatülcenp ile mücadele etmektedir. 

3 Neriman Malkoç Öztürkmen, Edibeler Sefireler Hanımefendiler, Reyo Matbaacılık, 1999,  
s. 50.

Halide Nusret Zorlutuna’nın bir karikatürü
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Bozulan maddi durum ile Av-
nullah Bey’in kuvvetli gıda ve 
pahalı ilaç kullanımını gerek-
tiren tedavisi, onları dededen 
kalma mücevherlerini satmaya 
ve daha ucuz bir köşke taşınma-
ya zorlamıştır. Avnullah Bey’i 
üzen bir başka konu da harbin 
kötüye giden seyridir. Özellikle 
Çanakkale Boğazı İstanbul’un 
münevver gençliğini mütema-
diyen yutmaktadır.

Bu dönemde, Halide Hanım’ın 
da belirttiği gibi, İstanbul’da 
yepyeni bir sosyete türeme-
ye başlamıştır. Yerin altından 
fışkırırcasına yükseliveren 
yeni bir zengin zümresi vardır. 
Artık vagon ticareti, şeker ti-
careti gibi birtakım sözler do-
laşmaktadır ortalıkta. Topal 
İsmail Hakkı, Kara Kemâl gibi 
birtakım isimler halkın dilinde 
dolaşmaktadır ve bunlar Eren-
köy’den Beyoğlu’na inerek İs-

tanbul’a yayılmış bulunan Alman subayları ile ahbaplık kurmakta, yiyip 
içip eğlenmektedirler. Bu zenginler, Batılı artistlerin yataklarına çarşaf ye-
rine banknotlar sermekte, sigaralarını banknotlarla yakmaktadırlar. Öte 
yanda fakir halk, dullar, yetimler gıdasızlıktan kırılmakta, şekersizlikten 
uyuz olmakta, sabunsuzluktan bitlenmekte, gazsızlıktan gece karanlıkta 
oturmaktadırlar. Tabii aynı durum Halide Hanımların evi için de geçerli-
dir. Tek idare kandili ile aydınlanmaya çalışmaktadırlar ve bu ışıkta ders 
çalışmaktadır. Harbi kazanma ümitleri onları ayakta tutmaktadır fakat 
sonunda o umudu da kaybetmişlerdir.

Bu arada Halide Hanım’ın babası Avnullah Kâzımî de vefat etmiştir. 
(1914?/1916?) Halide Hanım, babasını 49 yaşında toprağa verdiklerini 
belirterek sözlerine şöyle devam etmektedir:

“Ben aslında annemi pek çok sever, babamı çok sevmediğimi zannederdim. 
Onu ne kadar sevdiğimi ancak kaybettikten sonra anladım. Acısı beni ta 

Talebe Defteri
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derinlerden sarstı. Hele hastalığı esnasında uzun karanlık kış gecelerinde 
sık sık tekrarladığı bir beyit vardı ki, hatırladıkça hâlâ içim yanar ve göz-
lerim ıslanır…”

Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir? 
Mübtelâ-yı gama sor kim, geceler kaç saat!

(En uzun geceyi müneccim ne bilir, gecelerin kaç saat olduğunu sen gam-
lılara dertlilere sor!)

Evde dul bir genç kadın, mektepli bir kız, bir küçük çocuk, bir de onun da-
dısı Hatice Hanım kalmışlardır. Geçinebilmek için artık ev eşyaları, halılar, 
semaverler ve antika eşyalardan birer ikişer satmaya başlamışlardır.

İşte tam da o, en sıkıntılı, en bunalımlı, en acılı günlerde genç Halide’nin 
bütün hayatını etkilemiş olan büyük bir sevinç de yaşanmıştır.

Muallim Ahmet Halit Yaşaroğlu, Talebe Defteri adlı bir öğrenci dergisi çı-
karmaktadır. Derginin açmış olduğu edebî yarışmaya, küçük talebe Halide 
de öğretmeni Pakize Hoca’nın teşvikiyle, babasının ölümü ile ilgili “Ağla-
yan Kahkahalar” başlıklı bir yazı ile katılır ve yazısı birinci olarak derginin  
Mart 1917 yılına ait 36. sayısında yayınlanır. Okulun sevilen, çalışkan ta-
lebesi Halide’nin sevincine diyecek yoktur

“Pervane”nin Küçük Dostları 

Halide Hanım’ın Bir Devrin Romanı adlı eseri haricinde beni etkileyen bir 
diğer kitabı da Benim Küçük Dostlarım adlı, öğrencilerini anlattığı eseri-
dir. Bunu da her öğretmenin mutlaka okuması gerektiğine inanıyorum 
ve mümkünse her öğretmenimiz de bir ken-
di “Küçük Dostlar”ını millî eğitimimize, ede-
biyatımıza ve kültürümüze hediye etmelidir 
diye düşünüyorum. Halide Hoca Hanım, ilk 
gençlik dönemlerinden itibaren hele hele ilk 
öğretmenliğe başladığı andan itibaren, Al-
lah’ın kendisini öğretmen olsun diye dün-
yaya gönderdiğine inanmıştır. Ve üstelik o 
yıllarda memleketimizin içinde bulunduğu 
durum onu böyle bir ideale doğru yönlendir-
miştir.

“Hele o yıllarda sonsuz feragat, sonsuz fe-
dakârlık isteyen bu kutsi mesleğin mensup-
larına, idealist öğretmenlere ne kadar muh-
taçtık. Göğüsleri iman ve şefkat, kafaları bil-
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gi dolu, on binlerce, yüz binlerce genç öğretmenin ellerinde meşalelerle 
Anadolu’nun en karanlık köşelerine dağıldıklarını görüyordum sanki. Yü-
reğim sevinçten çatlayacakmış gibi çarpıyordu ve yarım asır sonraki yani 
aşağı yukarı şu içinde bulunduğumuz yıllardaki Türkiye’yi hayal ediyor-
dum. Her köşesi mamur, her ferdi okuryazar, rahat, mutlu, tam anlamı ile 
medeni Türkiye.”

Genç Halide, 1924 yılının ilk günlerinde Ankara’ya başvurarak öğretmen-
lik ister, üstelik İstanbul haricinde yurdun herhangi bir okulunda çalış-
mak üzere… Halide Nusret Hanım asker olan eşi Aziz Vecihi Bey ile birlik-
te, 1930’dan sonra yurdun dört bucağını dolaşmaya başlamışlardır: Kırk-
lareli, Kars, Karaman, Urfa, Maraş ve Sarıkamış… “Bu yerleri, bu yerlerin 
insanlarını yediden yetmişe yürekten seviyordum. Onlar da beni sevdiler. 
Bütün bu yurt köşelerine ait çok güzel, çok ilgi çekici hâtıraları birer birer 
anlatmayı ne kadar isterdim. İki kez şark hizmetinde bulunduk. Güney’in 
gözleri trahomlu çocuklarını sevgi ile kucakladım. Gün oldu, at sırtında 
aştık… gün oldu tezek ateşinde yemek pişirdim.” diye anlatmaktadır o yıl-
ları Yurdumun Dört Bucağı adlı kitabında. O, nesirlerinde olduğu gibi şiirle-
rinde de bütün Anadolu’yu; genç bir kız, bir öğretmen, bir sevgili, bir eş, bir 
anne, bir milliyetperver gözüyle mısra mısra anlatmaya çalışmıştır. 

Asıl Aşk Evlat Sevgisi: Hüseyin Avnullah Ergün

1930 yılı Halide Nusret için bir başka değerdedir. Zira oğulları dünyaya 
gelmiştir. Üstelik sevgili annesi ile çok sevdiği eşi bir türlü anlaşamamak-
tadırlar. Bu durumun onu çok bedbaht etmekte olduğu bir anda karanlık 
günlerin üstüne gerçek bir gün doğmuş, hayat görüşünü değiştirmiştir.

Annelik takınca gönlüme kanat 
Gözlerime doldu göklerin kat kat

diye seslenir Tanrı’sına… “Oğlumu seviyordum… ama nasıl?.. Tarife hatta 
mantığa asla sığmaz, delice bir aşkla… Asıl aşkın evlat sevgisi olduğunu da 
bana oğlum öğretti.”

Halide Nusret Zorlutuna oğlu Hüseyin Avnullah Ergün’e olan hislerini 
mısralarına da dökmüştür:

Aldın beni derdin, gamın dışına, 
Sesin bülbül oldu ömrün kışına, 
Parlak gözlerinin bir bakışına 
Ergün’üm, bin canla kurbandır anan!
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Işın Kızım Emine

1938 yılında kızı Emine Işınsu şark hizmetinde bulundukları sırada dün-
yaya gelir ve onun doğumunu; “Kars’ın sonsuz karlı günleri, geceleri üs-
tünde ışıl ışıl parladı.. Hayatım onunla bir kez daha ışıdı..” diye ifade et-
mektedir:

Işın kızım sana oyuncak diye 
Gökten yıldızları deresim gelir. 
Güneşleri verip sana hediye, 
Baharı yoluna seresim gelir.

Ayşe Nazlı “Hanımefendi” ve Kızları

Halide Nusret Zorlutuna’nın kardeşi İsmet Kür’ün kızı yazar Pınar Kür, an-
neannesi Ayşe Nazlı Hanım’ı anlatmak için “Nazlı Hanım ve Kızları” adı-
nı verdiği bir roman yazma girişiminde bulunursa da, İsmet Hanım’ın bu 
konudaki iki ikazı onu zaman içinde bu çalışmasından alıkoyar. Bunlar-
dan biri şudur: Pınar Kür, romanında anneannesi için “Ayşe Nazlı Hanım” 
ifadesini kullanmıştır fakat İsmet Hanım yani annesi, buna karşı çıkar 
ve hiç kimsenin ona “Hanım” demediğini daima, “Hanımefendi” ifadesi-
ni kullandığını belirtir. İkinci husus da; çok kültürlü bir hanım olan Ayşe 
Nazlı Hanım’ın, romanda, son zamanlarında kulakları işitmediğinden se-
sini fazla yükseltmiş olarak avaz avaz konuşturulmasının İsmet Hanım 
tarafından önemli bir kişilik çarpıtılması olarak görülmesidir. Ona göre 
annesi her zaman gayet alçak sesle konuşan biri olmuştur. İsmet Hanım 
bunlara takılınca Pınar Hanım da romanını yazmaktan vazgeçmiştir.

Halide Hocahanım annesi için yazdığı bir şiirde onun bütün özelliklerini 
dile getirmektedir: Annesi ela gözleri ile bahar bahar gülümsemektedir… 
Bembeyaz elleri bir kuş gibidir. Hürriyet için zincire vurulmuş olan baba-
sını birlikte beklemekte ve birlikte ağlamaktadırlar. O, hem annesi hem 
babasıdır, tutunduğu tek dal, kardeşi ve öğretmenidir… Küçük yaşına rağ-
men o da anneciğinin hem yavrusu hem yoldaşı hem de hâldaşıdır…

Aradan geçen yıllar elbette ondan da birçok şeyi alıp götürmüştür. 

Şimdi ne elâ gözlerinde parıltılar, 
Ne sesinde o güzelim ahenk, 
Ne de ellerinde o yumuşak beyazlık vardır… 
Zâlim yıllar almış götürmüş hepsini 
Şimdi ihtiyarsın anam, çok ihtiyar… 
Gene de en güzel varlıksın içimde… 
Azizsin anacığım, anavatan kadar.
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Ve Takvim yaprağında Halide Hoca Hanım’ın Ufulü Yazılıdır!

10 Haziran 1984 gecesi İstanbul’da hayatını kaybeden Halide Nusret Zor-
lutuna, 12 Haziran günü Ankara’da, Hacıbayram Camisi’nde kılınan ce-
naze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir. 
(Ada: 185A, Parsel: 302) Sevgili eşi Aziz Vecihi Bey’le kabirlerindeki gibi 
öte âlemde de beraberdirler inşallah. Onları ve her türlü zorluğu aşarak 
büyük fedakârlıklarla bu aziz memleketi, bu necip milleti yüceltmeye ça-
lışmış hademesinden profesörüne, erinden komutanına, memurundan 
amirine, işçisinden mühendisine ve esnafından tüccarına kadar “kendi 
gök kubbemiz altından” gelip geçmiş olanlara minnet ve şükranlarımla 
rahmetler diliyorum. Âmin.

Halide N. Zorlutuna’nın cenaze namazı töreni


