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Giriş

Artık vakit geldi... Anılar yavaş yavaş belleğimden silinmeden 
kafamın içinde taşıdığım şu dünyayı ak kâğıtlara dökmem gerek!

Anılarını yazmak isteyen kişi eğer bunda içten davranmaya-
caksa, yani her gerçeği en açık bir biçimde yazamayacaksa eline 
kalemi almamalıdır. Aslında aklı başında hiç kimse kişisel yaşa-
mını başkalarının gözü önünde sergilemek yanılgısına düşmez. 
Ama bir sanatçı, bir yazar, herhangi bir meslek adamı uğraşlarıy-
la ilgili yığınlarla konudan rahatlıkla söz edebilir sanırım.

İşte ben de, bütün içtenliğimle, kırk yılı aşan yazarlık yaşa-
mımın anılarını aktarmaya çalışacağım. Bu isteğe kapılışımdaki 
neden “anılarını yazmak” modasına uymak değil; eserlerimle 
yaşadığım dünyayı bütün gerçekleriyle okurumun gözü önüne 
sermektir. Böylece bazı olumsuz yargıların birikimi olan yan-
lışlıkları da düzeltmek imkânı bulabileceğim umudundayım. 
Yine bu arada, kısmen bilinenler dışında, hiç bilinmeyen birçok 
ayrıntı da gün ışığına çıkmış olacaktır.

1953-1954 yıllarında Yirminci Asır dergisinde yayımlanan 
“Okuyucularıma Mektuplar” başlıklı seri yazımda, yazı haya-
tımdan bazı anılara yer vermiştim. Sonradan bunun birtakım 
sakıncaları olduğunu fark ettim. Ve şöyle düşündüm: Bir roman-
cı, kaleminin yarattığı kahramanların ardına saklanmalıdır her 
zaman. Ne kadar iyi saklanabilirse, o kadar rahat hareket edebi-
lir çünkü. Doğrudan doğruya okurun karşısına çıkan yazar, her 
bakımdan korunmasız ve zayıf kalır.

Ama şimdi böyle düşünmüyorum. Bir romancı çağına tanık 
olabilecek anılarını yazarken, yarattığı kahramanların ardına 
saklanmak gereğini duymamalı, okurun karşısına doğrudan 
doğruya çıkmalı, rahat hareket etmeli, yazarlık namusuna sahip 
olmanın verdiği güvenceyle de kendini zayıf ve korunmasız 
hissetmemelidir.

Romanlarımı yazılış tarihleriyle ele alacağım. Kırk yılın, kırk 
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basamağı olan bu kitap dizisi, bir romancı olarak geçtiğim yol-
dur. Romancının Dünyası da zaten bu yoldan ibaret! Bu yoldaki 
kaderimi adım adım tekrar izleyip son aşamada vardığım yeri 
saptamak istiyorum.

Edebiyat dünyamızda kırk yıllık dönemin gerçek tablosu ola-
rak küçümsenmez bir değer taşıyacağından kuşku duymadığım 
bu kitap, birçokları için ilginç olmayabilir. Ama yine birçokları 
kadar da, gelecek kuşaklar içinden bu anıların toplumsal ve 
tarihsel niteliği üzerine eğilecekler bulunacaktır sanırım.
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Işığa Doğru

Yıl 1937, Servetifünun-Uyanış dergisinden bir çağrı alıyorum. 
Haftada birkaç gün genç yazarlar toplanıyorlarmış orada. Beni 
de tanımak ve aralarında görmek istiyorlar. Basımevinin baş-
dizgicisi Mehmet Dizman eliyle birkaç küçük yazı göndermiştim 
dergiye. Ve bunlar peş peşe yayımlanmıştı.

Pırıl pırıl aydınlık bir bahar günü Emirgân’daki evimizden 
çıkıyorum. Sevinç ve heyecanla Servetifünun-Uyanış dergisinin 
yolunu tutuyorum. Yaprakları arasından benek benek güneş 
ışınları elenen akasya ağaçları altında Bâb-ı Âli yokuşunu koşar-
casına, uçarcasına çıkıyorum.

Rahmetli Ahmet İhsan Tokgöz tarafından (kendi basım-
evinde) çıkarılan Servetifünun-Uyanış, Cağaloğlu’nda, Nuruos-
maniye’den Divanyolu’na çıkan Türbedar Sokağı’nda. Kalbim 
hızla çarparak çift kanatlı büyük demir kapıdan geçip dış avluya, 
oradan da hole giriyorum.

Bugün gibi gözümün önünde: İçerisi loş olduğu için ışıklar 
yanıyor. Hemen girişte, camlı bir bölme ardındaki masanın 
etrafında toplanmış kişiler dönüp bana bakıyorlar. Bu grupta 
kimler var? Anımsadığıma göre, Halit Fahri Ozansoy, Bâki Süha 
Ediboğlu, Ali Kemal Meram, İbrahim Hoyi, Neriman Hikmet, 
Muazzez Kaptanoğlu ve Gavsi Halit Ozansoy... (Sonraları git-
tikçe genişleyen bu kadroya birçok tanınmış isim daha katıldı.)

Derginin yazı işleri müdürü olan Halit Fahri Ozansoy’un 
yardımcısı (oğlu) Gavsi Halit Ozansoy ayağa kalkıyor ve beni 
oradakilerle tanıştırıyor.

Bu arkadaşlar arasında bugün sonsuzluğa göçmüş olanlardan 
biridir Gavsi Halit Ozansoy. Orta boylu, çelimsiz, soluk yüzlü, 
zeki bakışlı bir gençti. Benim bu yazı ailesine katılmama, onunla 
yaptığımız küçük bir polemik neden olmuştu aslında. Bir yazısın-
da meyhaneye yakıştırdığı alaturka musikiyi savunmaya kalkıp bu 
yazıyı yanıtlamış, dergiye çağrıyı da bunun üzerine almıştım.
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Muazzez Kaptanoğlu hemen beni yanına oturtuyor. Sarışın, 
yeşil gözlü, güler yüzlü güzel bir genç kız. Sıcak bir yakınlık ve 
ilgi gösteriyor bana. Bütün arkadaşlar nazik ve ilgili. O kuşakla-
rın saygı ölçüleri içinde, efendice bütün davranışları. Ne yazık 
ki, bu yazı ailesinde, güzel bir uyum içinde uzun süre beraber 
çalıştığımız bu arkadaşlardan hayatta kalanların da bugün nere-
de, ne âlemde olduklarını bilmiyorum.

İşte, yazı dünyasına attığım bu ilk adımla delicesine özledi-
ğim bir iklime kavuşmuş bulunuyordum. Çok genç yaşımdan 
bu yana kafamın içinde ve ruhumda kaynayıp coşan, sonra da 
kalemimden kâğıtlara dökülen düşünce ve duygu seli, önümde 
açılan sihirli bir kapıdan ışığa çıkıyordu. Evet, yazılarımı artık 
sergileyebilecek özgürlüğe ve olumlu bir ortama kavuşmuştum.

O günleri anarken içimi tatlı bir sızı kaplar. Yazılarımın ilk 
kez baskı makinelerinden geçmesi, o yazıların dergi sayfalarında 
çıkması; matbaa kokusu, kâğıt ve mürekkep kokusu, dünyada 
hiçbir şeyin yerini tutamayacağı bir coşku ve mutluluk verirdi 
bana. O zaman yirmi yaşlarındaydım. Nasıl olduğunu bilmeden, 
büyülenmiş bir insan gibi, ayaklarım âdeta yere basmayarak beni 
çağıran ışığa doğru koşuyordum.

Öykümün bu noktasına daha sağlam adımlarla varabilmek 
için çok daha gerilere, çocukluğuma kadar dönmem gerek!

Çocukluğumda yaz aylarını genellikle teyzelerimin Beyler-
beyi’nde, Çamlıca yolundaki köşklerinde geçirirdik. Orada aile 
arasında uzak akrabadan bir de haminnemiz vardı. Ufak tefek, 
tonton bir ihtiyarcık. Arada sırada bize -hatırlayabildiği kadar- 
masallar anlatırdı. Ama çok defa bunda nazlanırdı. Ben üzülür-
düm haminnenin masal anlatmada gösterdiği bu naza. Hatta, 
“Durmadan anlatsa ne olur sanki? Bu kadar sevdiğimizi bile bile 
nasıl böyle yapıyor?” diye şaşardım.

Bize masal söyleyen başkaları da vardı tabii. Ben onlara da 
asılırdım boyuna. Masallar beni öylesine sarardı ki, bütün oyun-
lar tamamen anlamsız kalırdı masal dinlerken duyduğum zevkin 
yanında. (Bugünün çocukları bizden ne kadar şanslı! Televizyon 
ve radyolardaki çocuk yayınları onların bu gereksinimlerini ne 
güzel karşılıyor!)

Daha sonraları kendim masallar anlatmaya başladım. 
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Çocuklar etrafıma toplanırlar, beni hayran hayran dinlerlerdi. 
Önceleri bildiğim masalları anlatıyordum ama giderek kendim 
masallar uydurmaya başladım. Çoğu kez, “Arkası yarın” der-
dim onlara. Böylece masallar uzar uzar, bazen günlerce sürerdi. 
Bugün hâlâ eski arkadaşlarım bana bu sürekli masallardan söz 
ederler. Ama ben artık hiçbirini hatırlayamıyorum. Keşke o 
zaman bunlar kaleme alınabilseydi, belki de güzel, bana özgü bir 
masal dizisi oluşurdu.

Bu masal tutkusu süredururken ben de on bir yaşımı sürü-
yordum. Okumayı çok seven, elinden kitap düşmeyen annem 
bendeki merakın farkındaydı. Çok daha küçük yaştayken bir 
gün okuduğu kitaba bakarak, “Anne, kitap insanla konuşur 
mu?” diye sorduğumu hatırlarım.

O da bana, “Evet yavrum, kitap insanla konuşur” demişti 
gülerek...

Daha sonraları zaman zaman okuma üzerine onunla uzun 
konuşmalar yapmaya başlamıştık. Geceleri geç yatardı annem. 
Ben de dizinin dibine oturur, okuduklarını anlatmasını bekler-
dim. Onu dinlerken de dünyayı unuturdum.

Annem bana öyküler okumamı öğütledi. O zamanlar ülke-
mizde çocuk yayımları yok denecek kadar azdı. Evimize giren 
tek gazete de Cumhuriyet’ti.

Babama başvurdum. Bana kitaplığında bulunan roman-
lardan beğendiğimi seçip okumamı söyledi. Babam tarihe 
meraklıydı. Kitaplığının büyük bir bölümünü tarih ciltleri dol-
duruyordu. Bunların arasında Monte Kristo, Pardayanlar, Lükres 
Borjia, Şeytan Mağaraları, Fantoma, Arsen Lüpen gibi detektif 
ve avantür romanlar ile Jules Verne’in “Seyahatnâmeler”i 
ve Namık Kemal’in Cezmi’sinden, Ahmet Mithat Efendi’nin 
Hasan Mellâh-Hüseyin Fellâh’ına kadar büyük ve ünlü Türk 
yazarlarının külliyatı yer alıyordu.

Bu sonuncular bana göre çok ağır kitaplardı. Bu yüzden ben 
de “Seyahatnâmeler” arasından, On beş Yaşında Bir Kaptan adlı 
küçük romanı seçtim. Böylece ilk okuma zevkini Jules Verne’in 
bu çeviri kitabında tattım.

Evet, beni roman tutkusuna iten, babamın kitaplığındaki 
bu “Seyahatnâmeler” olmuştur. Ahmet İhsan Tokgöz tarafın-



14

dan Türkçe’ye çevrilmiş bu romanlar bizim masal faslını geride 
bıraktıran son derece çekici geniş bir ufuk açmıştı önümde...

Bu çeviriler hem eski harflerle hem de benim anlamakta zor-
luk çekebileceğim ağdalı bir Osmanlıca’yla yazılıydı. Ama ben 
bu yazıyı gürül gürül okuyor, bu Türkçe’yi şaşılacak bir kolaylık-
la söküyordum. Anlayamadığım sözcüklerin anlamlarını boyuna 
büyüklerime sorup öğrenerek tabii...

Artık bir okuma humması sarmıştı beni. Gizli Ada, Kaptan 
Grant’ın Çocukları, Deniz Altında Yirmi Bin Mil, Seksen Günde 
Devriâlem, Çin’de Seyahat, Karpatlar Şatosu vb...

Millet Caddesi üzerindeki evimizden Cerrahpaşa’daki özel 
Hilâl İnas İlkokulu’na gidiyordum. Hatırladığıma göre o zaman-
lar (1925-1929) caddeler rahat, temiz; yollar güvence içindeydi. 
Barış ve huzur dolu günlerde yaşıyorduk.

Güneşli bir akşamüstü Aksaray’a inmiştim. Aksaray meyda-
nında, Valide Camii’nin karşısında bir muvakkithâne1 vardı. 
Oraya vardığım sırada annemin Beyazıt yönünden geldiğini gör-
düm. Ana-kız muvakkithânenin köşesinde karşılaştık. Annem 
çantasından orta çapta bir Lûgat Naci çıkararak, “Bak Kerime” 
dedi, “okuduğun kitaplarda anlamını bilmediğin sözcükleri bun-
dan böyle bu sözlükte bulacaksın. Kolaylık ve rahatlık sağlaya-
cak sana bu sözlük...”

Anneciğimin genç yüzünü aydınlatan şefkat ve muhabbetle 
bezenmiş o gizli heyecanı hiç unutamam. Küçük kızında olağan-
üstü nitelikler sezinlemişçesine içten içe mutlu ve gururlu bir 
hâli vardı.

Artık sorunlarımı kendi kendime çözebildiğimden kitapları 
gözlerden gizlenerek okumayı sever olmuştum. Çok defa gün-
düzleri selamlık odasına kapanır, orada yalnız başıma okumaya 
dalardım. Hatta bir gün bir de perde germiştim bu odadaki cum-
baya. Perdenin ardında, dizlerimin üzerine yerleştirdiğim kalın 
cildiyle koskoca Şeytan Mağaraları’na dalıp gitmiştim. Tepemde 
bir soluk hissederek başımı kaldırdığımda, rahmetli dayımın 
perdenin üzerinden uzanmış bana baktığını gördüm.

1 Muvakkithâne: Büyük camilerin yanında, güneşe bakarak zamanı bildiren 
muvakkit’le bu işe ait aletlerin ve saatlerin bulunduğu yer.
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“Burada ne yapıyorsun kızım” diye sordu merakla.
“Hiç dayı bey” dedim, “okuyorum.”
“Neden perde arkasına saklandın?”
“Böyle daha iyi de...”
Şair olan ve yirmi sekiz yaşında veremden ölen dayım 

Meşhut Bey, hatırladığım kadarıyla ince, zarif ve yakışıklı bir 
gençti. Bana bir öğüdünü de asla unutmam. Bir gün okuduğum 
bir kitabın yazarını sormuştu bana. Ben cevap veremeyince de, 
“Kızım” demişti, “her şeyden önce okuduğun kitabın yazarının 
kim olduğunu öğrenmelisin. Buna her zaman dikkat et!”

Ben bugüne kadar bu öğüdü sıkı sıkıya tuttum.
İlk okuduğum dergi, Sedat Simavi Bey tarafından çıka-

rılan Arkadaş dergisidir. Birkaç gram tat almak için bir 
çuval keçiboynuzu yemek gibi, okuma zevkimi ve ihtiyacımı 
“Seyahatnâmeler”in Arapça ve Farsça sözcük yığınları arasında 
doyurmaya çalıştığım sıralarda elime geçmişti bu dergi. Onda, 
çok daha rahat ve kolaylıkla anlayabildiğim bir dil ve konular 
yer alıyordu. Hele resimli sayfalarından sinema dünyasına açılan 
pencere, ruhumda filizlenmekte olan ilk gençlik duygularının o 
büyük gıdası oluvermişti. Bu dergiyi her hafta almaya başladım.

İlkokulu bitirdiğim yıl Emirgân’daki evimize taşındık. Bu 
evde benim de ufak bir kitaplığım olmuştu. Okul kitaplarımdan 
başka çok sevdiğim ve kim bilir kaç kere okuduğum dizi dizi 
romanlar da yer alıyordu bunda. Titizcesine düzene düşkün 
bir insan olduğumdan, kitaplığım ve küçük çalışma masamla 
kendime güzel bir dünya kurmuştum. Bu odada son derece mut-
luydum.
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Sihirli Parıltılar

Bebek, Saint Joseph’te, sörlerin katı baskısı altında geçen yılla-
rım okumalarımı hiç etkilememiştir. Tersine yazı yazmak isteği-
ni bu baskı içinde duydum ben.

Gazete tefrikalarında ve arkadaşlar arasında elden ele dola-
şan yerli romanlarda bir türlü aradığımı bulamıyordum. Bu 
romanların bence birçok eksik yanı oluyordu. Onları kafamın 
içinde başka başka biçimlerde, ek pasajlarla geliştiriyordum. 
“Şurası şöyle yazılsaydı, sonu böyle olsaydı ya da şu şu tipler daha 
belirgin kişiliklere sahip bulunsalardı, şu şu sahneler daha açık 
biçimde anlatılsaydı...” diyordum kendi kendime...

Sonra bir gün, “Neden kendim yazmıyorum sanki?” dedim. 
“Bu bir öykü... Düpedüz bir yaşam parçası... O yaşamı kafamda 
dilediğim gibi hazırlayıp kaleme almak pekâlâ mümkün benim 
için de... Bir kere deneyeyim şunu...”

İlk kez ip üzerinde yürüyecek acemi cambaz gibi şiddetli bir 
heyecana kapılmıştım. Yıllar yılı doğanın gizlerinde ve yaşamın 
bilinmezliğinde bir ışık ararcasına için için çırpınan yüreğim 
sanki benden kopuyor; benliğim parçalara bölünüyor, sihirli 
parıltılar içinde yüzüyordum.

Evet, çevirilerden sonra yerli romanlar beni sarmamıştı. Taa 
ki Çalıkuşu’nu okudum; o zaman iş değişti. Türk yazarların seç-
kin yapıtlarını aramaya başladım.

O sıralarda İstanbul Radyosu’ndaki roman saatinde Mesut 
Cemil Tel’in her akşam bir küçük bölümünü okuduğu Yaban’ı da 
büyük bir ilgiyle izliyordum. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bu 
güçlü eseri beni âdeta büyülüyordu. Daha başka güzel romanlar da 
geçti elime. Hepsinden ayrı bir zevk, heyecan duyuyor ve okumak 
kadar, hatta ondan da fazla yazmak arzusuyla tutuşuyordum.

Ve sonunda denedim. “Yabancı” adlı küçük bir öykü yazdım. 
Bu arada birkaç şiir denemesi de yaptım. Ama ben şair olamaz-
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dım. Çünkü içimde böylesine kopan fırtınaları küçücük dizelere 
sığdırabilmek, kelebek kanadında seyahat etmek gibi bir şeydi.

“Yabancı” adlı öyküm hiçbir yerde yayımlanmadı bugüne 
dek. Yine de yayımlanacak değildir. Bu, çocukluk ile ilk genç-
lik arasındaki büyük bir heyecan birikiminin ilk patlamasıydı. 
İmajlar renkli, berrak; anlatım içten, açık ve akıcı ama konu 
aşırı hayal ürünü, tutarsız ve çocukçaydı.

Ama durmadım yine. Yazmak tutkusuna kendimi kaptırmış-
tım bir kez. Başımın içinde yeni yeni konular kaynaşıyor; önüm-
de, beni gerçek yaşamımdan koparacak güçte sayısız âlemlerin 
kapıları açılıyor; kâğıt üzerinde kalemin çıkardığı cızırtı, bütün 
bu sihrin sözcükler biçiminde satırlara akması akıl almaz, anla-
tılmaz bir zevk coşkusuyla beni sarhoş ediyordu.

“Dağ Adamı”nı daha da büyük bir coşku içinde, bir solukta 
yazdım. Ve bunu Yeşil Işıklar izledi. Bu sonuncuda kendimi öylesi-
ne bir hummayla yazıya kaptırmıştım ki, çevremde olup bitenleri 
görüp duyamaz, farkedip anlayamaz olmuştum. Artık gözüm dün-
yayı görmüyordu gerçekten. O yıl on altı yaşımı sürmekteydim.

Hemen belirtmek isterim ki, ben bu yazıları yayımlamayı o 
zamanlar aklımın ucundan bile geçirmiyordum. Sadece, yazılar 
birbirini izledikçe onları başkalarına okutmak isteği uyanıyordu 
içimde. Buna da cesaret edemiyordum bir türlü.

Sonunda, çevremde alıp yürüyen merak beni güçlendirdi. 
Yazdıklarımı yakınlarıma okudum. Kimi şaşmış, kimi dudak 
bükmüştü bu işe. Beğenisini açıklayan, hatta için için heyecan 
duyanlar da olmuştu. Bunların başında annem geliyordu. Ama 
bu uğraşta beni destekleyeceğe de pek benzemiyordu. Çünkü o 
dönemde bir kadın, ne kadar aydın olursa olsun, kızının yete-
neklerini çevrenin değer yargılarının sınırları içinde ele almak 
zorunluğundaydı.
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Ünlü Yazarlar

Sabahları yedi buçukta ta Emirgân’a uğrayan bir küçük vapur 
vardı. Kandilli’ye ve Bebek’e giden öğrencileri bu vapur 
Rumelihisarı’nda bir başka küçük vapura aktarırdı. İşte ben bu 
vapurla okula giderdim her gün.

Sabahın erken saatlerinde iskeleye indiğim zaman, bizimle 
birlikte vapur bekleyen çok temiz giyimli, kır saçlı, uzun boylu, 
oldukça yakışıklı bir erkekle karşılaşırdım. Elinde evrak çantasıyla. 
Bu adam, ünlü romancı Burhan Cahit Morkaya’ydı. Romanlarını 
büyük zevkle okuduğum ve çok sevdiğim bir yazardı Burhan 
Cahit Morkaya. Genellikle gri renkteki elbisesiyle, gerçekten bir 
morkaya gibi dikilip dururdu öyle. Etrafa yüksekten bakarcasına 
dalgın duruşunda, baktığı yeri görmez gibi bir hâl vardı.

Burhan Cahit Morkaya’dan söz açmışken, hemen ekleyeyim 
ki, bu değerli yazarın uzun yıllardan beri bir tek kitabı dahi 
piyasada mevcut değildir. Ölümünden (1949) bu yana neden 
kitaplarının yeni baskılarının yapılmadığını bilmiyorum. Oysa 
romanları o günün okurlarınca çok beğenilen, sevilen ve kitap-
lıklarda sayıca en çok kitabı bulunan romancılardan biriydi 
Burhan Cahit.

Nasıl unutulabilir Harp Dönüşü, Kızıl Serap-Ayten-Coşkun 
Gönül ve Aşk Bahçesi dörtlüsü? Cephe Gerisi, Kurşun Yarası, 
Gazi’nin Dört Atlısı, Köy Hekimi, Yüzbaşı Celâl, Gönül Yuvası, 
Gurbet Yolcusu ve daha birçoğu? Bu romanlar, bugün ödüller 
alan yeni yapıtların birçoğundan kat kat üstün değer taşır bence. 
Savaş sonrası Türk toplumunun sosyal yaşamını sergileyen ve 
seven insanın psikolojisini güzel bir anlatımla ve gerçek hatlarla 
işleyip ölümsüz portreler çizen bu usta kalem nasıl unutuldu?

Ben lacivert önlüklü bir okul öğrecisiyken hayranı olduğum 
bu romancıya başarılarından ötürü imrenir, onun mutluluğunu 
sınırsız bulurdum.

Saint Joseph’i bitirdiğim yıl, Halit Ziya Uşaklıgil, Halide 
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Edip Adıvar, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Peyami Safa ve Ömer 
Seyfettin gibi büyük Türk kalemlerinin yapıtları yanında; 
Burhan Cahit’i, Güzide Sabri’yi, Ethem İzzet Benice’yi, Esat 
Mahmut Karakurt’u da okuyordum hâlâ. O günlerde Akşam 
gazetesinde Muazzez Tahsin Berkant’ın Bahar Çiçeği romanı 
yayımlanmaya başlamıştı. Yıllar yılı okuduğum onca ağır eser-
den sonra bu romanlar bana hafif geliyordu. Ama tatlı, hoş bir 
çekicilikleri vardı.

Bir gün de bize gelen bir konuk hanım elindeki Yarımay der-
gi-sini unutup gitmişti. Bu dergiyi ilk defa görüyordum. Orada 
Cahit Uçuk ile Mükerrem Kâmil Su’yu tanıdım. Eski ünlü adla-
rın yanında yeni tanıdığım bu yazarların, yazılarındaki konular, 
duygular ve olayların anlatılışı bana, benim yazılarımdaki kadar 
doğal göründü. Bu durum bana da yazılarımı yayımlama isteği ve 
cesareti verdi. “Ben de yazılarımı yayımlayabilsem!” diye bir heve-
se kapıldım bu kez de. Fakat bu yolda bana kim yardım edecekti?
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Yazı Yazmam Yasaklanıyor

İş bu noktaya varınca ailemde ani bir tepki belirdi. Babam, 
“Kızım” dedi, “tanınmış bu kadar yazar varken, senin gibi bir 
çocuğun yazılarına kim bakar? Boşuna hayale kapılma!”

Annemse, o zamanki tutucu düşünceyle, “Hem neden duygula-
rın herkesin ellerinde gezsin? Böyle şey olamaz!” diye kestirip attı.

Beklediğim yardım yerine böyle bir engellemeyle karşılaş-
mak beni çok üzmüştü. Özellikle bu engellemenin ailemden 
gelmesi... İş bu kadarla da kalmadı. Büyüklerim, bundan böyle 
yazı yazmamı da yasakladılar.

Artık gizli gizli yazıyordum. Küçük kız kardeşime bir görev 
verilmişti. Yazı yazdığımı görürse hemen büyüklere bildirecekti. 
Bu nedenle, odama kapanıp çalışırken dışarıda ayak sesi işitir 
işitmez yazılarımı saklıyordum.

Ama roman okumama ve yazı yazmama engel olamayacağını 
anlayan ailem sonunda beni serbest bırakmıştı. Onlar benimle 
başa çıkamamışlardı, ben kendimle...

Böylece bir yıl daha geçti. Birçok öykü ve beş roman (Yeşil 
Işıklar, Kalp Yarası, Solmuş Çiçekler, Gönül Hırsızı ve Hıçkırık) 
çalışma masamın üzerinde müsvedde hâlinde duruyordu.

Nihayet benim üzüntüden iğne ipliğe döndüğümü gören 
büyüklerim karar değiştirerek yazılarımın yayımlanabilmesi için 
harekete geçtiler. Gel gelelim bu yolda olanaksızlıklar büyük bir 
sorundu. Yazı dünyasıyla ilişkisi olan hiç kimseyi tanımıyorduk. 
Eşe dosta soruldu. Bazıları umut verdi ama bu umutlardan hiçbir 
sonuç çıkmadı.

Bir gün bize yemeğe gelen, annemin ahbaplarından saygıde-
ğer bir hanımefendi, ünlü bir gazetecinin aile dostları arasında 
bulunduğunu söyledi. Ve onunla bu konuda görüşeceğini, hatta 
romanlarımdan birini kendisine vererek kısa zamanda olumlu 
bir cevap alabileceğini sözlerine ekledi.

Kalbim sevinçten çatlayacak sandım. Hemen odama koş-
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tum. Son romanım Hıçkırık’ın tek müsveddesini büyük bir özen-
le kâğıda sarıp kendisine teslim ettim. Böylece, âdeta canımın 
bir parçası, büyük umutlardan oluşan meçhule uğurlanmış oldu.

Aradan zaman geçti. Bir gün annemle birlikte bu hanıme-
fendiyi görkemli yalısında ziyaret ettik. Söz çeşitli konularda 
döndü dolaştı fakat bir türlü bizim romana gelmedi.

Sabırsızlanıp durduğumu bilen annem sonunda sözü kendisi 
açmak zorunda kaldı. Hanımfendi, “Ha” dedi, “ben de onu söy-
leyecektim. Romanı zevkle okuyorum. Daha doğrusu akşamları 
bizim Dilber okuyor, ben dinliyorum. Aferin kızım, ne kadar 
okunaklı, güzel ve yanlışsız yazmışsın! Sonra çok da acıklı. Artık 
bizim Dilber de iki gözü iki çeşme...”

Derken araya laf karıştı ve o gün romanım hakkında bütün 
öğrendiğimiz bundan ibaret kaldı.

Aradan bir zaman daha geçti. Umudun sabırsızlığa, sabırsız-
lığın azaba, azabın düş kırıklığına dönüştüğü uzun bir zaman. Ve 
bir gün hanımefendi ani olarak bizi onurlandırdılar. Bu ziyaretin 
bana müjde getirdiğine öylesine emindim ki, sonsuz bir heyeca-
na kapıldım.

Hanımefendi roman bahsine bu kez de bir süre hiç değin-
medi. Neden sonra, yine annemin hatırlatması üzerine, bana 
dönerek, “Ah yavrum!” dedi. “Romanı okuyup bitireli hanidir. 
Sana gönderemedim. Çünkü bizim kızlar savruktur. İçinden 
yaprak filan düşürürler diye korktum. Sen bir gün bize uğra da 
onu alıver. Doğrusu çok hoşuma gitti. Başka var mı? Eğer varsa, 
bana bir tane daha gönder. Ama o bu kadar acıklı olmasın!”

Bu kadar acıklı ne olabilirdi hanımefendi?!..
Birkaç gün sonra hanımefendinin o görkemli yalısına uğra-

dım. Merdivenlerde karşılaştığım kızı, “Ben sokağa çıkıyorum 
kardeşim, kusura bakmayın” dedi. “Annemin de misafirleri var...”

Ben çekine çekine, sadece romanımı almak için uğradığımı 
anlattım.

“Hangi romanınız?”
“Annenizde, yazdığım bir romanın müsveddeleri vardı da...”
“Bakayım, sorayım.”
Küçük hanım yukarıya seslendi, “Anne, Nadir Bey’in kızı 

gelmiş. Sende bir romanı varmış, istiyor...”
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Sıkıntımdan terler döküyordum. Hanımefendiyi rahatsız 
ettiğimden ötürü!

Hanımefendi, “Gelsin buraya!” diye emir buyurdular.
Büyük salonda hatırlı konuklarıyla oturan hanımefendi beni 

güler yüzle karşıladı, hatırımı sordu. Sonra dışarıya seslendi, 
“Dilber, sana saklattığım Hıçkırık’ları getirsene!”

Dilber, kucağında karmakarışık bir tomar kâğıtla geldi. Onları 
masanın üzerine koydu. Benim Hıçkırık’larım!.. Gerçekten bir 
hıçkırık yığını...

Sesim titreyerek, “Bunları sarmak için bir de kâğıt rica ede-
ceğim” dedim.

“Dilber, bir de eski gazete getir.”
Fakat salondan çıkmış olan Dilber bu emri duymadı. Ben, 

Hanımefendinin elini öptüm ve Hıçkırık’larımı kucaklayıp 
yalıdan çıktım.

Şiddetli bir lodos fırtınası vardı. Sahil boyunda kâğıtlar 
denize uçmasın diye onlara sıkı sıkı sarılırken, kaybettiğim bir 
servete yeniden kavuşmuş gibi, sevinçten gözlerim yaşarıyordu.
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Romanların Kaderi

Her doğan insanın bu dünyada nasıl bir kader yolu varsa, tan-
rısal bir bağış olan “esin”den doğan eserlerin de kader yolları 
var. Ve bunlar birbirinden çok farklı. Bugüne kadar yazdığım 
kırk romanın her biri başarı alanında şaşırtıcı grafikler çizmiştir. 
Mesela, en çok emek ürünü romanlarım arasında bana umdu-
ğumu vermemiş olanlar bulunduğu gibi, küçücük eserlerimden 
kitap baskısında rekor kıranlar ve iki kez filme alınma şansına 
erişenler vardır.

Her ne olursa olsun, tümüyle Romancının Dünyası’nı onlar 
yaratmış olduğundan, her birini yazılış sırasıyla ele almak ve 
serüvenlerini bütün imajlarıyla yansıtmak istiyorum.

Şansını o hazin başlangıçla deneyen Hıçkırık’tan sonra, yine 
bir aile dostu eliyle Akşam gazetesine Solmuş Çiçekler’i gönder-
dim. Bu kez daha ümitliydim durumdan. Fakat tam bir yıl bek-
lettikten sonra romanı iade ettiler. Yıpranmış, sararmış, lekelen-
miş; tütün ve kahve kokusu sinmiş defterler, anlaşılan elden ele 
gezmiş, sonra da bir çekmecenin köşesinde unutulup kalmıştı.

İkinci düş kırıklığı da beni yıldırmadı. O sıralarda bir arka-
daşımın akrabası olan Mehmet Dizman’la tanışmıştım. Başta da 
belirttiğim gibi, Ahmet İhsan basımevinde başdizgici olan bu genç, 
aynı zamanda şairdi. Yazılarımla hemen ilgilendi ve Servetifünun-
Uyanış dergisinde şiirlerimi basmak üzere benden aldı.

İşte, küçücük, değersiz dizelerden oluşan ilk kalem ürünlerim 
böylece bir dergi tarafından yayımlanmaya başlandı.

Evet, işte bu dönemdeydi Servetifünun-Uyanış’tan bir çağrı 
mektubu almam ve oradaki toplantıya gitmem. O günün anısı, 
zamanın solduramadığı renkli bir ıstampa gibi pırıl pırıl hâlâ 
durur belleğimde.
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Madalyonun Tersi

Ailesi tarafından el üstünde tutulan bir çocuktum. Ailemdeki 
kolektif yaşam, dürüst bir ahlak, erdem ve seviyeli bir görgü 
temeline dayanırdı. İnsanlığın anlamı sonsuz bir özveriydi 
ailemde. Birbiriyle anlaşarak ilgilenmenin sınırı yoktu. Herkes 
daima saygı, sevgi ve şefkat beslerdi birbirine karşı. Sözün kısası, 
her zaman en iyiyi, en güzeli, en doğruyu arayıp bulmak ve onu 
benimsemek şaşmaz bir kuraldı ailemde.

Bu ortam içinde büyüyen ben, bu yüzden madalyonun yalnız-
ca bir yanını görmüş, hayatın gerçek çehresini tanıyamamıştım. 
Sörlerin sıkı baskısı altında geçen öğrenim yıllarım da, yine 
bana gerçek hayat hakkında hemen hiçbir şey öğretmemişti. 
Kitaplardan öğrendiklerimse, işin nazariyatıydı sadece. Aile ve 
okul çevresi dışında dünyada olup bitenlerden haberim yoktu.

İşte ben ilk eserlerimi bu saflık ve bilgisizlik içinde yazdım; 
başlangıçta birtakım eleştirmenler tarafından sert eleştirilere 
uğrayan o küçücük, çocukça romanlarımı. “Bunlar hiç yayımlan-
mamış olsaydı keşke!” derim çoğu kez. Ama tekrar tekrar yapılan 
kitap baskılarıyla bugün hâlâ kapış kapış okunmaları elimi kolu-
mu bağlar. Kalemiyle yaşamak zorunda olan bir insanın bugünün 
yaşam koşulları içinde, çerden çöpten de olsa, birtakım desteklere 
ihtiyacı var. Bu bir mazeret sayılmasa da, bir gerçek.

O gün, o Uyanış toplantısında başka bir gezegenden gel-
mişten farksızdım. Makyajsız yüzüm ve sade giyimimle hâlâ 
sörlerin öğrencisi kimliğini taşıyor gibiydim. Belli etmemeye 
çalışarak bana tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Kim bilir ne düşünü-
yorlardı hakkımda?

Her şeye rağmen ben çok mutluydum. Bir kısmını adların-
dan tanıdığım genç Türk yazarları arasında bulunuyordum işte! 
Yarınları pespembe görüyor, sevinçten uçuyordum.

O gün, orada toplanan bu genç yazarların dergiyi kalkın-
dırmak için bir araya geldiklerini öğrenmiştim. Herkes gönüllü 
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olarak katılıyordu bu kalkınmaya. Zira sürümü yoktu derginin. 
Kendi masraflarını bile koruyamadığı söyleniyordu.

Hey koca Servetifünun!.. Uyanış’a geçmişti ama yine de böy-
lesine zavallı bir durumdaydı.

Akşam gazetesinin iade ettiği Solmuş Çiçekler’imi büyük bir 
içtenlikle Uyanış’a verdim. Roman o hafta başlayan reklamlarla 
hemen yayıma kondu. Böylece ben de ilk basılan romanımın 
gönülden alkışını tuttum.

Bütün yazar arkadaşlar en güzel yazılarını Uyanış’a vermek 
kararında birleşmişlerdi. Onların arasında bulunmaktan, ger-
çekten sonsuz bir zevk ve gurur duyuyordum.
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İlk Kazandığım Para

Bu arada -artık devamlı okuyucusu olduğum- Yarımay’a da bir 
mektup yazmış, yazılarımın dergide yayımlanmasının mümkün 
olup olmadığını sormuştum.

Resimli Ay ve Yarımay dergilerinin sahibi Mecdi N. Eren tara-
fından verilen kısa bir cevapta, yazılarımı incelemek üzere idareha-
neye göndermem bildiriliyordu. Akşam gazetesinde bir yıl boşuna 
bekleyişin acısını unutmadığımdan bu cevaba pek sevinmemiştim. 
Ama yine de büyük ümitlerle “Dağ Adamı” adlı hikâyemle, Yeşil 
Işıklar adlı küçük romanımı Mecdi Bey’e götürdüm.

Bâb-ı Âli’de tanıdığım efendi gazetecilerin başta gelenlerin-
den biri olan rahmetli Mecdi N. Eren, birkaç gün sonra idareha-
neye gittiğimde, yazılarımı Yarımay’da basacağını ve telif hakkı 
olarak da sayfa başına bana bir lira vereceğini bildirdi.

Buna çok şaştım. Vakıa yazarlara “telif hakkı” diye bir şey 
ödendiğini biliyordum. Ama ben daha o yazar değildim ki!..

Mecdi Bey bir baba tavrıyla hayretime gülümseyerek, “Evet, 
sahife başına bir lira...” diye tekrarladı. “Herkese bunu veriyoruz...”

Yazılarımdan ilk kazandığım para, “Dağ Adamı” öyküm için 
Mecdi Bey’in ödediği bu “bir lira” olmuştur. Sonraları yüz binler 
kazandım romanlarımdan. Ama yazılarımdan ilk kazandığım o 
bir liranın değeri benim için bambaşka olmuştur.

Kısa süre sonra Yeşil Işıklar, Yarımay’da yayımlanmaya baş-
ladı. O yıllarda en çok satan büyük resimli dergilerden biriydi 
Yarımay. Artık ayaklarımla yürüyerek değil, sırtımdaki görün-
mez kanatlarla uçarak iniyordum Bâb-ı Âli’ye. Kitapçı vitrinle-
rine bakarak, haftada bir-iki kere Ankara Caddesi’nden geçer-
ken cennet bağlarında geziniyor gibiydim.

Yine bu dönemde Tan gazetesinin kapıları da açıldı bana. O 
tarihte (1937) belediyede çalışan bir Zekiye Yenge’miz vardı. 
Bir iş gereği bu gazetenin yazı işleri müdürüyle tanışmış ve ona 
benden söz etmişti.
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Kararlaştırılan gün ve saatte Hıçkırık’ın müsvedde tomarını 
yine koltuğumun altına alarak bu gazetenin yolunu tuttum. 
Romanı yazı işleri müdürüne teslim ettikten birkaç gün sonra da 
bir çağrı aldım gazeteden.

Bu defa patronlarla tanıştım. Üst kattaki büyük odada, düzenli 
bir masa başında oturan M. Zekeriya Sertel bana yer gösterdi. 
Odada iki kişi daha vardı. Bunlardan biri, ufak tefek, esmer olanı 
gazetenin sahiplerinden başyazar Ahmet Emin Yalman’dı. Diğeri, 
uzun boylu, sarışın olanıysa, adını çok duyduğum fakat eserlerini 
hiç okumadığım ünlü bir şair: Nazım Hikmet.

Benimle sadece Zekeriya Bey konuştu. İlk sözü şu oldu, 
“Romanınızı beğendik. Bu adapte bir eser mi?”

“Hayır efendim. Kendim yazdım.”
“Güzel, yalnız çok büyük. Bazı bölümlerini kısaltmak lazım. 

Bunu biz yaptırırız, razı olursanız...”
“Yani basacak mısınız romanı?”
“Evet, Tan’da yayımlayacağız.”
“O hâlde ne gerekiyorsa yaptırın.”
Romanın nasıl ve ne ölçüde kısalttırılacağını sormak o 

heyecan içinde aklıma bile gelmemişti. Basımevinden çıktığım 
zaman sarhoş gibiydim. Bu sarhoşluk günlerce sürdü. Sonra 
sabırsızlık başladı. Gazeteden ses seda çıkmıyordu. Bunlar da 
romanımı bir köşeye atıp unutmuşlar mıydı yoksa?

Yeni yıl yaklaşırken Tan’da Hıçkırık’ın reklamları başladı. Baş 
sayfada, bir çerçeve içinde çıkan ilk reklam yazısı aynen şöyleydi:

Yeni edebî tefrikamız: HIÇKIRIK
Tan size iki-üç gün sonra yeni bir edebî roman sunacaktır. Bunu 

kim yazdı? Adını henüz bilmediğiniz ve belki de hiç işitmediğiniz bir 
genç, cömert hayalinde yarattığı kahramanlara bu romanı yaşatmıştır.

Fakat bu yeni yazar iki-üç gün sonra vereceğimiz ilk romaniyle 
meşhurlar arasına katılacaktır. Çünkü bu eser hakikî hayatı öyle 
câzip bir üslupla yaşatmıştır ki, sizi mutlaka saracaktır.

Hey Tanrım! Rüya mı görüyordum? Hayat ne güzeldi! Çıldıracak 
kadar mutluydum.

Yine gazetenin yolunu tuttum. Bu defa aşağı katta, evrak 
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yığınları arasındaki büyük masa başında oturan gazetenin ortak-
larından  Halil Lütfü Dördüncü’yle tanışıyordum.

 Halil Lütfü Bey orta yaşlı, hoşsohbet bir adamdı. Diğer pat-
ronlardan farklı biçimde beni uzun uzun pohpohladı. Bu iltifatın 
altında yatan amacı ben tabii bilemezdim. Meğerse  Halil Lütfü 
Dördüncü elinin sıkılığıyla nam salmış bir zatmış Bâb-ı Âli’de. 
Cimriliğinin boyutları öylesine sınırsızmış ki, hakkında (şaka-
gerçek) fıkralar düzülür, bu fıkralar “ata sözleri” hâlinde ağızdan 
ağza gezermiş!

Ben de sonradan birçoğunu dinledim. Bunlardan bir tanesi 
çok ilginçtir. Bunu Naci Sadullah’ın bir yazısında okumuştum. 
Bu yazıda  Halil Lütfü Bey’in, ayakkabısını çabuk eskitmemek 
için adımlarını çok geniş attığından (iki adım yerine bir adım) 
söz ediliyordu!

 Halil Lütfü Dördüncü gazetenin idari işlerine bakıyordu 
sanırım. Hatırladığıma göre o gün aramızda aşağı yukarı şöyle 
bir konuşma geçti:

“Romanınız için yaptığımız reklamları gördünüz mü?”
“Evet efendim, gördüm.”
“Biz bu romanı büyük masraflarla lanse ediyoruz. Siz henüz 

tanınmamış bir isimsiniz. Sizi okuyuculara biz tanıtıyoruz...”
“Çok teşekkür ederim.”
“Ayrıca bir arkadaşa da rötuşları için para ödedik. Abonenizi 

de kaydettirdik. Her gün postacı size bir Tan gazetesi getirecek. 
Yani her gün bedava bir gazete...”

“!..”
Hafifçe gülümsedi. Amacını hâlâ anlayamamış olduğumun 

farkındaydı.
“Yani...” diye o yumuşak sesiyle sözünü yürüttü. “Size tefrika-

lar için ayrıca para ödeyemeyeceğiz.”
Hemen kabul ettim.
“Peki efendim” dedim.
 Halil Lütfü Bey ince tebessümüyle yine tatlı tatlı gülümsedi. 

Çok memnun ve sevinçliydi.
“Yalnız” diye ekledim. “Romandan hangi bölümler çıkarıldı 

acaba? Müsveddeleri görebilir miyim?”
“Hay hay!”
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Zile bastı. Gelen eli yüzü kara matbaa mürekkebine bulanmış 
genç bir adama romanı getirmesini söyledi.

Roman geldi. Ben onu mavi mürekkeple yazmıştım. Rötuşlar 
kırmızı mürekkeple yapılmıştı. Birçok sayfanın kısmen ya da 
baştan başa çizildiğini görünce şaşırdım.

 Halil Lütfü Dördüncü parmaklarını birbirine geçirdi, boy-
nunu büktü. Ama kesin bir ifadeyle, “Bazı bölümler çok uzun 
tutulmuş” dedi. “Pasajlarda gereksiz ayrıntılar olduğundan onla-
ra kıymak zorunda kaldık. Bu kadar büyük bir romanı tefrikalar 
kaldırmaz. Yayımı bir yıldan fazla sürer o zaman. Okuyucuyu 
bıktırır...”

Sustuğumu ve üzüldüğümü görünce yine gülümsedi.
“Böyle şeyler olacak. Alışacaksınız. Yayın hayatı sizin istek-

lerinize uymaz. Hele başlangıçta...”
Sözün kısası, böylece beş yüz sayfalık Hıçkırık’ımın hemen 

üçte biri atılmış oluyordu. Dudaklarım titreyerek, “Kim yaptı bu 
gaddarlığı?” diye sordum.

 Halil Lütfü Bey bir an sustu. Sonra bir sır verir gibi, “Nazım 
Hikmet!” dedi.
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İlk Okuyucu Mektubu

Hıçkırık, Tan’da büyük bir patlamayla ününü yapmıştır. Romanın 
yayımlanmasıyla gazetenin tirajı birdenbire yükselmiş, gazete 
kapış kapış satılmaya başlamıştı.

Sağdan soldan bunu öğrendiğim sıralarda, bir akşamüzeri 
matbaaya uğradım. Kış mevsimi olduğundan hava kararmıştı. 
Sayın Dördüncü yine o dağınık masası başında, küçük bir ampul 
ışığında oturuyor, boşalmış mektup zarflarındaki pulları kesiyor-
du. Beni görünce, “Ooo! Buyrun...” diyerek ayağa kalktı.

Elimi sıkarken romanın çok iyi gittiğini müjdeledi ve beni 
kutladı. Bu arada önündeki pul yığınının hikmetini de açıklamak-
tan geri durmadı. Bu pulları çuvallarla biriktiriyormuş! Hayatta 
hiçbir şeyi -bir tek pulu bile- ziyan etmemek gerekirmiş! Bu yolda 
kısa bir nutuk çektikten sonra, “Size bir mektup var” dedi.

Uzattığı zarfı evirip çevirdim. Yozgat damgalıydı. Nurettin 
Üner adında bir üstteğmenden geliyordu.

“Kim bu üstteğmen?” dedim.
 Halil Lütfü Bey, bana bakarak hep öyle hafiften gülümsü-

yordu.
“Bir okuyucunuz herhalde...”
“Niçin yazmış acaba?”
“Romanınızı çok beğenmiş olacak!”
Ben o zamana kadar -belki inanılmayacak ama- yazarların 

okuyucularından mektup aldıklarını bilmiyordum.
“Bir hayranınız olmalı” diye ekledi  Halil Lütfü Bey. “Açın, 

açın okuyun...”
Heyecanlandığımı, daha doğrusu meraklandığımı görmüş, 

beni teşvik ediyordu.
Zarfı yırttım ve mektubu o hafif ışık altında okudum. Sonradan 

yüzlerce mektup aldım okuyucularımdan. Ama bu ilk mektup 
onlarla aramdaki ilk mesaj olduğundan benim için ayrı bir değer 
taşır. Bu bakımdan onu aynen anılarıma geçirmek istiyorum.
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YOZGAT - 15/1/1938

Kerime Abla,
Bilmiyorum benden büyük müsünüz? Tan’daki 

Hıçkırık’ınıza devam ederken gözümde hayaliniz, görmüş, 
hissetmiş bir abla hâlinde büyüyor. Ve bunun için size “abla” 
diye yazmaya başladım. Eğer yirmi beşten küçükseniz, ağa-
beyinizi affedin.

Hıçkırık, hepimizin hıçkırığıdır. Anadolu’nun kara renkli 
köşelerinde vatan için kendini veren askerlerin heyecandan 
titreyen yüreklerine bir su gibi akan bu Hıçkırık’ınızdır.

Hıçkırık’ı okuyan her genç subay emin olun ki, gece 
yatağında bir Nalân içliliği, bir Kenan temizliği ve hassasiyeti 
düşleyerek uyur.

Hiç lüzum ve manası yokken size bunları yazmaktan 
kendimi alamadım. Bu kadar ince ve manalı olayları birbi-
rine bağlayarak milyonlarca gencin hayallerini ve gönüllerini 
meşgul eden bir kudretin sahibine bir üstteğmen takdirinin ne 
kıymeti olabilir ki?

Sizden bir ricamız var abla. Hıçkırık’ı bir kül hâlinde 
isteriz. Meslek kitaplarımızın yanında ona layık olduğu bir 
yer ayıracağız. Gıyabi saygı ve selamlarımı kabul buyrun...

Evet, bu mektubu yüzlerce ve yüzlercesi izledi. Kadın, erkek, 
genç, yaşlı binlerce okuyucu bana izlenimlerini yazdı. Bu yazılar 
arasında öyle ilginç, o derece coşkun, hatta şaşırtıcı olanları 
vardı ki, bunlar bana yıllarca heyecan kaynağı oldular. Ama 
nedense, hiçbiri o matbaa odasında, sarımtırak ışık altında, 
taptaze heveslerle çarpan genç kız kalbimle karşılaştığım o ilk 
sürpriz kadar bende tatlı bir iz bırakmamıştır.

Sonradan bu genç subay bana gümüş saplı kırbacını gön-
dermiş ve onu, “Asker ağabeyin bir armağanı olarak” kabul 
etmemi istemişti. Kendisini hiç görmedim. Yıllar sonra uzak bir 
tanıdıktan veremden öldüğünü öğrendim. Onu her zaman hatır-
lar, rahmetle anarım. Gümüş saplı kırbacını da hâlâ saklarım. 
(Kendisinden ileride de yeri gelince söz edeceğim.)
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Yazılarımın gördüğü bu ilgi karşısında ailem sessiz duruyor-
du. Bana yıllarca olumsuz baskı yapmış olmaktan pişmanlık 
duyuyor olmalıydılar. Ünlü yazarlar bu “çocuğu” da aralarına 
almışlardı işte!

Bu yenilgiyi babamdan çok annem onur sorunu yaptı. Bir 
gün, postacının getirdiği bir deste mektubun içinden bir de 
evlenme teklifi çıkınca, aile büyüklerinden rahmetli Nuri 
Amca, “Kızım, sen roman yazmamışsın, görücüye çıkmışsın!” 
diye bir şaka yapıp ardından da başarılarıma yarınların daha 
büyük boyutlar getirmesi dileğini tekrarlayınca, içimde sakladı-
ğım gizli acıyı açığa vurmaktan kendimi alamadım.

“Ama bir zamanlar yazı yazmam yasaklanmıştı bu evde...” 
deyiverdim.

Annemin yüzü gergindi.
“Demek başarıların arttıkça biz böyle takazalar dinleyece-

ğiz?” dedi.
O günden sonra bir daha onlara asla sitem etmedim.
Bâb-ı Âli’ye hemen her inişimde koltuğumda yeni kitap-

larla dönüyordum eve. Durmadan okuyor, okuyor; durmadan 
yazıyordum.

Solmuş Çiçekler’in Uyanış’ta yayımı son bulduğundan, bu 
kez de yeni bitirdiğim Seven Ne Yapmaz’ı vermiştim dergiye. 
Seven Ne Yapmaz, okuduğum macera türü çeviri romanların 
etkisiyle yazılmış bir eserciktir. Şu işe bakın, olaylar 17. yüzyıl 
Fransa’sında geçer. Kişiler de Fransız’dır. Ama ne çeviridir ne de 
adapte bu esercik. Kitabımın baş tarafında bir notla da belirtil-
diği gibi, tamamen benim hayal gücümden ve kalemimden çık-
mıştır. (Bu esercik bugüne dek onuncu kitap baskısını yapmış, 
iki kez de filme alınmış bulunuyor.)

Uyanış’ta zaman zaman küçük manzumelerim de yayımla-
nıyordu. Bunlara “şiir” denemezdi. Aslında birtakım çocukça 
dizelerdi.

Bir akşamüzeri Uyanış toplantısından ayrılırken Burhan 
Arpad bana yaklaştı. Bir şey söylemek istediğini anladım. Alçak 
sesle, “Kerime Hanım” dedi. “Haddim olmayarak sizi bir hususta 
uyarmak istiyorum. Bir yazar hem ‘nesir’de, hem ‘nazım’da aynı 
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ölçüde başarılı olamaz. Birinden birini seçmelidir. Bana kalırsa 
siz nesirde (düz yazı) daha güçlüsünüz. Şiirden vaçgeçseniz iyi 
olur.”

“Çok haklısınız” dedim. “Ben de aynı şeyi düşünüyordum.”
Uyarısını olumlu karşılamam onu memnun etti. İhtimal beni 

kıracağını, hatta kızdıracağını sanıyordu.
O günden sonra bir daha tek dize dahi yazmadım.
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Yokuşu Tırmanıyorum

Çocukluğumda masal dinlemeye çok meraklı olduğumu söyle-
miştim. Fakat yalnız masal değil, büyüklerin anlattığı fıkraları ve 
gerçek hayat serüvenlerini de dinlemeye bayılırdım.

İşte bunlardan biri, I. Dünya Savaşı’nda Türk ordusunda 
Ruslara karşı savaşmış ve esir düşerek yıllarca Sibirya’da, garni-
zonlarda kalmış bir subay akrabamızın anlattığı esaret anılarıdır. 
Çocukluğumda büyük bir ilgiyle dinlerdim onun büyüklere 
anlattığı bu anıları. (Teyzemin damadı rahmetli Necmettin 
Enişte’dir bu zat.)

Yıllar geçip de elim kalem tutunca, bende çok derin etkiler 
bırakmış bu anıları kendisinden bir kez daha dinlemeyi ve bun-
lardan bir roman yazmayı kafama koydum.

Necmettin Enişte, hayatta tanıdığım en hoşsohbet insanlar-
dan biriydi. Onunla saatlerce konuşur da vaktin nasıl geçtiğini 
anlamazdınız.

Emekli olup İstanbul’a yerleştikten sonra bir gün, savaş ve 
esaret anılarını ayrıntılarıyla ve bir düzen içinde bana anlatma-
sını rica ettim. İsteğimi büyük memnunlukla kabul etti. Ama bu 
işi gerçekleştirmek kolay olmadı. Zira rahmetli enişte bey evde 
oturmazdı pek. O yaz Beylerbeyi’ndeki köşkte, aile kalabalığı 
arasında müsait vakit bulup da konuşabilmemiz sorun oldu.

Ama peşini bırakmadım. Elimde kâğıt-kalemle onu her yerde 
izledim. Sonunda on beş-yirmi sayfalık bir özet elde edebildim. 
Bu da tasarladığım konuyla roman yapısı kurabilmek için yeterli 
bir harç oldu. İşte, Günah Bende mi?’yi bu suretle kaleme aldım.

Bu romanı yazarken Tan’da Hıçkırık’ın tefrikaları son bulmak 
üzereydi. Kitabını hemen bastırmak istiyordum. Fakat başvur-
duğum bütün yayıncılardan olumsuz cevap aldım. Hepsi bin 
dereden su getirdi. Yayımlanacak o kadar çok kitap varmış ki 
ellerinde!..

Sonunda, babamın tanıdığı Kemal Bey adında bir matbaacı 
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bu işi bizim hesabımıza üzerine aldı. Kitapların dağıtımı için ne 
yapılacağı sonra düşünülecekti.

Heyecandan ve sabırsızlıktan kabıma sığamıyordum. Kemal 
Bey Matbaası’nın yolunu aşındırıyor, baskıyı yakından izliyor-
dum. Kapak klişesi, forma adedi, tashihler, mücellit... Artık 
bunlardan başka söz etmek istemiyordum hiç!

Kitap on iki forma tutmuştu. Kapak kâğıdı, romandaki ley-
lakların bir sembolü olarak, eflatun renkteydi.

İlk kitabımı elime aldığım zaman bir tuhaf oldum; gözlerim 
doldu. Bu büyük olayı(!) herkesin bilmesini istiyordum.

İşte o gün, Bâb-ı Âli yokuşundan inerken İnkılâp Kitabevi’n-
den fırlayan gençten bir adam yolumu kesti. Bu, kitabevinin 
sahibi Garbis Fikri Bey’di. Büyük bir nezaketle beni dükkâna 
davet etti. Karşı karşıya oturduğumuzda ilk sözü Tan’da yayımla-
nan Hıçkırık adındaki romanımı kitap hâlinde basmak isteği oldu.

Bir ay kadar önce kendisine bu kitap için başvurduğum 
zaman, ellerinde başka işler bulunduğunu söyleyenlerden biriydi 
sayın Garbis Fikri. Bunu kendisine hatırlatınca gülerek başını 
salladı. İyilik dolu gözleriyle bana dostça bakıyordu. Kitabı ken-
dimiz bastırdığımızı söyledim.

“Onu öylece biz alırız” dedi. “Kaç adet bastırdınız?”
“Bin...”
Ellerini açarak güldü.
“Bin ne ki? Su gibi satacak bu kitap. Hemen ikinci baskıya 

başlayacağız...”
Sonunda anlaştık. Gerçekten romanın hemen ikinci baskısı 

yapıldı ve ardından üçüncü, dördüncü... Hıçkırık -kâğıt sıkıntısı 
ve daha başka nedenlerle uzun yıllar baskı aksaklığına uğramasına 
rağmen- bugün yirmi beşinci baskısını yapmış bulunuyor. Eğer bu 
şansı sürüp giderse, daha birçok baskılar yapacaktır sanırım.

Çoğunluğun beğenisini kazanan bu roman hakkında birçok 
yazılar çıktı basında. Bazı kimselerin eleştirisine de uğradı. Bunlar 
doğaldır. Hepsinden söz edeceğim. Ben şimdi, tarafsız bir gözlemci 
olması bakımından rahmetli M. Turhan Tan’ın Tan’daki “Köşe 
Penceresinden” adlı sütununda çıkan ilk yazıyı olduğu gibi buraya 
almak istiyorum. Ayrıca bu yazı, bir eserimin basında ilk çıkan 
eleştirisi olması bakımından da benim için değerlidir.
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Hıçkırık

Bu, bir romandır. İlkin adıyla, sonra da yazarının kadın oluşuyla 
dikkatimi çekti. İsim üzerinde duruşumun sebebi çocukluğuma, 
ilk tahsil çağıma ait bir hatırayı zihnimde kımıldatmasıdır. Şimdi 
hafıza kuvvetimin bile güçlükle izlerini seçebildiği o uzak günlerde 
hocam bir gün hıçkırığın yanlış olduğunu ve bu kelimenin inç-kırmak 
aslından geldiğine göre “inçkırık” olarak telaffuz olunacağını söyle-
mişti. Halbuki aynı hoca bize, o pek meşhur ve pek de güzel olan 
ahenk kaidesini öğretmiş, hafif heceyle başlayan kelimelerin gene 
hafif heceyle, ağır heceyle başlayan kelimelerin de gene ağır heceyle 
biteceğini belletmişti. Onun bu dersi inkâr edercesine davranması, 
“i” ile başlar bir kelimeyi kalın heceyle yürütüp bitirmesi tuhafıma 
gittiği gibi, hepimizin yadırgamadan kullanageldiğimiz hıçkırığa yanlış 
demesi de hayretimi çekmişti.

Çocukluk bu ya, itiraz ettim ve hıçkırığı -fakat hi hecesini hı yapa-
rak- savunmaya yeltendim. Hocam bu cür’etime kızdı. Çağatayca’da 
inçkırmak şeklinde ve için için ağlamak manasına gelen kelimenin 
batı Türkleri lehçesinde de inçkırmak biçimini aldığını, “hicabi 
hâcizin” sıkışıp büzülmesinden ileri gelen ses manasını ifade ettiğini 
söyledi. Sonunda da: “Sen ey cahil çocuk, ne cesaretle hocanın söz-
lerine itiraz edersin, utanmaz mısın?” dediğinden bana hıçkıra hıçkıra 
ağlamak düştü. Bununla beraber bu hadiseden gene faydalanmıştım 
ve eve dönüşte lugata bakıp “hicabi hâciz”in, “göğsü karından ayıran 
zar” demek olduğunu öğrenmiştim.

İşte bu hatıranın zihnimde kımıldamasiyle Hıçkırık romanına 
karşı içimde uyanan ilgiyi, o eserin “Kerime Nadir” adında bir bayan 
tarafından yazılmış olması katmerlendirdiğinden kitabı okumaya 
karar verdim; elli kuruşu feda ederek bir tane aldım. Orta çapta yüz 
yetmiş beş sahife tutan romanı bir çırpıda gözden geçirdim.

Bir çırpıda diyorum, çünkü adını henüz duyduğum Bayan 
Kerime Nadir, benim gibi bin bir roman okumuş eski bir yazarı bile 
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üslubuna, tahkiye [anlatı] tarzındaki cazibeye bağlamakta hiç güçlük 
çekmeyecek kadar usta bir yazar. Onun başarısını, hiç şüphe yok ki, 
konudaki yenilik de kolaylaştırıyor.

Konu sorununda biraz durmak isterim: Bugünün romanları bir 
kıymet tebarüz [belirme] ettirebilmek için, umumi hayatın en kıvrak 
ve en nazik safhalarına temas etmiş olmak zorundadır. İçinde yaşa-
dığımız toplumsal hadiselerin rengini, sesini ve -tabir caizse- tadını 
aksettirmekle beraber, o hadiselerden doğacak geleceği de sezdiren 
roman tamamiyle başarılı olmuş bir eser demektir. Felsefe, nükte 
ve tahlil, eserin pek tabii malzemeleridir. Lakin bunların eserdeki 
yerleri, benim kanaatime göre, biraz esirî (esîr, eter’den, çok hafif, 
uçacak gibi) olmak gerekir: Sezilmeli, içilmeli fakat madde oldukları 
anlaşılmamalı!

Hıçkırık’ta tasalluf [kendi gücü dışında görünerek övünme] 
olmadığı gibi tefelsüf [feylesoflaşma] de yok. Fakat berrak su gibi 
revan [akan] bir tasvir var. İnsan bu güzel eseri okurken bir tatlı ve 
mufassal beste dinler gibi oluyor ki, yazarın kudretini de işte bu hâlet 
belli ediyor...

Romanı okuyacakların zevkini kırmamak için konuyu açıkla-
mak istemiyordum. Lakin takdir duygularımın pek haklı olduğunu 
göstermek için kısaca söyliyeyim ki, bu romanda genç bir kızın irsî 
denebilecek bir aşkla kalbini bir erkeğe verişi anlatılmıştır. Fakat bu 
sonuca gelinceye kadar eserde neler ve neler var!

Bayan Kerime Nadir’i candan tebrik ederim.

Ne yazık ki, M. Turhan Tan’la tanışmam kısmet olmadı. Ama 
yazılarımın ilk kritiği onun kaleminden çıkmış ve bu yolda 
bana ilk heyecanı o tattırmış olduğundan her zaman kendisini 
rahmetle anarım.

Tan gazetesinde daha yayımlar devam ederken, La République 
gazetesinin yazı işleri müdüründen de bir mektup almıştım. Tan’da 
çıkan romanım hakkında benimle görüşme yapmak istiyordu.

Bilindiği gibi La République, Cumhuriyet gazetesinin Fransızca 
nüshasıydı. Gazeteye gittim. Yazı işleri müdürü Hüseyin Şakar 
Bey’le görüştüm. Bana şunları söyledi:

“Bu kadar genç olmanız beni şaşırttı. Romanınızı büyük bir 
ilgiyle okuyorum. Daha ilk satırlarından hayranlık duydum. 
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Şimdi size bir teklifim var. Bu romanı ben Fransızca’ya adapte 
etmek istiyorum. Kitap Fransa’da yayımlanacak ve eminim ki 
büyük sükse yapacak. Buna ne dersiniz?”

“Düşüneyim” dedim.
O akşam babamla konuştum. Hüseyin Şakar Bey bir şart koş-

muştu. Benim adımla beraber kendi adı da yazılacaktı kitaba. Bu 
şart bizi düşündürdü. Uzun süre kararsız kaldık. Sonunda teklifi 
reddettik.

Bu arada, kabul etmediğim bir teklif daha almıştım. Tan 
gazetesinde röportaj yazarı olarak çalışmamı istiyorlardı. Hem de 
ısrarla. Ama ben bu iş için yaratılmış bir insan değildim.

Hıçkırık faslını artık kapatmak istiyorsam da, bu romanla 
ilgili söyleyeceklerim daha bitmedi. Genellikle bir yazarın 
eserleri arasında ünde ötekileri aşmış, hatta bazen yazara başlı 
başına ün sağlamış olan bir tanesi vardır. İşte benim Hıçkırık’ım 
da böyle bir şansla doğmuş olacak! Aynı zamanda bu roman, 
yazı hayatımdaki acayip olaylara en çok adı karışan eserimdir. 
O kadar ki, 1953 yılında, Yirminci Asır dergisinde yayımlanan 
“Okuyucularıma Mektuplar” dizisinin “Yazı Hayatımdaki Acaip 
Olaylar” bölümüne “Hıçkırık’ın Başıma Getirdikleri” adı altında 
bir küçük seri de katmıştım. Bu seriden birkaç parçayı kitabıma 
almayı yararlı görüyorum.


