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Bakırköyü camisine getirilen na’şın etraFında toplanan büyük kalabalık bu pek
tabiî hali çok canlı surette tebarüz ettiri
yordu.
Sahne acıklı idi. İsimlerini edebiyat ve
san’at tarihine kabul ettirmiş dizi dizi
seçkin insanların felâketzede aziz üstadın
önünde eğilmeleri, onun gözlerinden dö
külen matem yaşlarından birkaç katresini
kendi yüreklerine geçirip bir köşeye çe
kilmeleri eşine nadir tesadüf olunur bir
samimî teessür manzarası teşkil ediyor du.
Ü stad ağlıyordu, cenazede bulunanlar
da ağlıyordu. Fakat şurası da muhakkak
tır ki bu ağlayışa halikım matemde gören
«Aşkı Memnu» 1ar, «M ai ve Siyah» 1ar,
«Kırık H ayatlar» ve bütün bir edebiyat
devri de iştirak ediyordu,

***

Cenaze merasimine tam saat birde baş
landı. Edebiyat ve san’at âleminde te meyyüz eden, H alid Ziyanın Türk irfa
nına yaptığı büyük hizmetleri takdir ey liyen yüzlerce insan Bakırköy camisinde
toplanmıştı. Muayyen olan vakit gelince
tezkiye yapıldı, önde çelenkler olmak ü zere tabut omuzlar üzerinde hareket etti
rildi ve hazin dualar terennüm oluna olu
na mezarlığa varıldı.
Matemli baba oğlunu ahiretin eşiğine
kadar teşyi etmekte ısrar ettiğinden bit kin halile tabutun ardında ve ağlıya ağ
lıya yürüyordu. ' - 1 - - •> v
Bu teşyi çok hazindi. Lâkin ebedî ya
tağına bırakılarak üstü toprak yorganla
örtülen gene ölüden ayrılmak daha hazin
oldu ve bu felâketi yetmiş yaşındayken omuzlarına alan baba ile beraber bütün ce
maat bir daha ağladı.
Söylenecek söz yok.
En sevmediğin maraz cihanda
En sevdiğini alır bir anda

Diyen şairin hakkı var. Tanrı büyük
üstada tahammül versin, Vedada Allah
rahmet etsin.
Merhum Vedadm kabri Arnavudluk
vis konsülü, Yunus Nadi ailesi, Parti B a 
kırköy idare heyeti, Parti Yeşilköy idare
heyeti, Hilmi Gülgân, Salâhaddin R e
fik, Diyakon ailesi, Antalya Nakliyat
Şirketi, M ajik sinema şirketi, Tramvay,
Tünel,
Elektrik,
Satiye,
Havagazi ve Teşebbüsatı Sınaiye Şirketleri namı
na gönderilen çelenklerle bezenmişti.

Uşaklıgil ailesinin
teşekkürü
Türlü uzun emekler neticesile şahsın
da memlekete birçok hizmetler ifa ede
bilecek kabiliyetler vücude getirilmiş
olan sevgili oğlumuz Sefaret Başkâtiblerinden Halil Vedad kara bir talih dar
besinin kurbanı olarak vefat etmiştir.
Matemimize iştirak eden birçok iyi
kalbli insanlardan nevi nevi muhabbet
ve merhamet nişaneleri aldık. Mektublar ve telgraflarla taziyetimize şıtab edenlerden başka birçok dostlarımız
şahsan evimize kadar geldiler ve birçok
ları da zavallı yavrumuzun ebediyete
teşyii rasimesine iştirak etmek zahme
tini ihtiyar ettiler. Bu teselli kaynağı
çok samimî alâkalara mecruh yürekle
rimizin teşekkürlerini takdim ederken
kimseye böyle acı göstermemesi için
Allaha dualar ediyoruz.
Kardeşleri ve bütün aile namına
Anası
Babası
Fatma Memnune
Halid Ziya
Uşaklıgil
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Taha Toros Arşivi

