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Suat Derviş’in Paramparça Anıları

Bu kitabın ilk bölümünü oluşturan, Suat Derviş’in hayatının 
ilk yıllarına dair anılarını yayına hazırlarken Rasih Nuri İleri 
“tasarladığı hatıratını bir türlü tamamlayamadı. (…) Kendisi 
iki-üç kez başladı, bebeklik dönemini aşamadı,” demektedir. 

1969’da, yani kocası Reşat Fuat ve ablası Hamiyet’i top-
rağa verdikten, şeker hastalığı yüzünden gözlerini kaybet-
meye başladıktan hemen sonra hayatını yazmaya girişmiştir 
Suat Derviş. Hem de bir değil, yine Rasih Nuri’nin ifadesine 
göre iki-üç kez başlamış ama bitirememiş, hatta bebeklik dö-
nemini dahi aşamamıştır. 

Neden hayatını yazmak konusunda daha kararlı, disip-
linli olmamış, neden anılarını yazmayı tamamlayamamış 
diye sormadan edemiyor insan. Bu sorunun cevabını hiçbir 
zaman bilemeyeceğiz. Ancak şunu biliyoruz; altmışlı yılların 
sonunda eserlerine rağbet edilmeyen, en sevdiği ve güven-
diği romanlarını bile bastırmakta zorlanan bir yazardır artık. 
1968 yılında, Behçet Necatigil’e yazdığı mektupta “1934’den 
1953’e kadar çok roman yazdım, hepsi de intişar etti ama ga-
zetelerde tefrika olarak. Bazıları satın alındı, fakat alan tâbi 
basmadı. (…) Çok korkarım ki, eserlerim tarafımdan bastırıl-
mazlarsa, ben ölmeden evvel basılmayacaktır,” demektedir. 
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Acaba Suat Derviş’in takdir görmeyen, hatta daha da kor-
kuncu görülmeyen, görülmek istenmeyen velut kalemi yıllar 
içinde tükenmiş midir? Yorulmuş mudur Derviş? Kırılmış mı-
dır? Yoksa bu sebeple mi hatıratına seçtiği başlık “Hayatımı 
Anlatıyorum: Çocukluğum, Meslek Hayatım, Çektiklerim,” 
olmuştur? 

“Çektiklerim!” Çektikleri…
Belki de çektiklerini kaydetmek, yazıp unutulmaz kılmak 

istememiştir. Çektiklerini, ona çektirilenleri unutmak… Hatta 
hiç yaşamamış olmayı diliyordur içten içe. Bu yüzden çocuk-
luğunda, Schopenhauer’in dediği gibi ömür boyu özlemle 
andığımız, dönüp dönüp baktığımız o masumiyet ve mut-
luluk döneminde, hayatın cennetinde, hayatın kayıp cenne-
tinde kalmayı seçmiş, yani bile isteye bitirmemiş olabilir mi 
hatıratını? 

Neden olmasın?
Ama bir tarafı geride bir şeyler bırakmak, her şeyi, en 

başından, satır satır anlatmak istemiş olmalı. Her şeye rağ-
men… 

O yan ağır basmadığı, şartlar daha elverişli olmadığı için 
ne kadar üzülsek az. Zira Suat Derviş, hakkında yazılan en 
kapsamlı biyografinin yazarı Liz Behmoaras’ın dediği gibi 
“Efsane Bir Kadın”dır. Ve Suat Derviş’in hayatı Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e, basın hayatından edebiyata, komünist hare-
ket tarihinden kadın özgürleşmesine pek çok açıdan son de-
rece önemlidir. 

*

Bu kitap, buruk da olsa bir teselli vesilesi. Çünkü Suat 
Derviş’in farklı yıllarda, farklı yayınlarda çıkmış anıları, gezi 
yazıları ve az sayıdaki söyleşisi ilk kez bir araya getiriliyor. 
Kitaptaki metinlerin bir kısmı Suat Derviş severler tarafın-
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dan zaten biliniyordu. Gazete yahut dergi ciltleri arasında, 
birbirine, bir bütün olmaya belki de hasret bu metinler ni-
hayet yan yana geldi. Yazarın Berlin hatıratınınsa, 1939’da 
Son Posta’da tefrika edildiği günden bugüne hiçbir kaynak-
ta adı geçmemiştir. Bu metin ve Suat Derviş’in kardeşi Ruhi 
Dervişoğlu’nun oğlu Bülend İsmail Dervişoğlu’nun kaleme 
aldığı bir “Derviş Ailesi Tarihi” bu kitap sayesinde okurla bu-
luşuyor. 

Suat Derviş bu defa paramparça, bölük pörçük de olsa 
anılarıyla, hayatıyla kendi kaleminden çıkmış şekliyle karşı-
nızda. Her zamanki gibi onu yok sayan, unutturmak isteyen, 
başarılarının ve emeğinin üstüne bir perde-i nisyan çekmeye 
yeltenenlere kendinden emin, güçlü ve mağrur bakıyor.

Serdar Soydan



.



Hayatımı Anlatıyorum: Çocukluğum, 
Meslek Hayatım, Çektiklerim

* Aile albümü.



.
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Anılarımı, daha doğrusu, birçoğu müşterek olan 
anılarımızı, onları yazmamı çok istemiş olan, 

ama artık hiçbir zaman okuyamayacak dostum, 
kardeşim, arkadaşım, Hamiyet ablacığıma 

armağan ediyorum.

S.D.*

Bu anlatacağım sahne, benim etraflı olarak hatırladığım ilk 
anımdır.

Mavi renkli şekillerle süslü, pembe bir halının üstünde 
oturuyordum. Kucağımda sarı saçlı, mavi gözlü, hemen he-
men benim kadar büyük bir bebek var. İçimde bir mutluluk. 
Bebeğimin dudaklarını yanağıma değdiriyorum, sonra da o 
kendiliğinden beni öpüyor, onu sevdiğim kadar o da beni se-
viyor diye seviniyorum.

Bulunduğum yer pembe abajurlu iki büyük petrol lamba-
sıyla aydınlanan geniş bir salon yahut bir sofa. Burada hepsini 
tanıdığım, sevdiğim insanlar var. Kadınlar, erkekler. Ama bu 
gece bunların nesi var? Hepsi çok heyecanlı. Kanepede, kol-
tukta oturanlar pek az. Herkes ayakta ve mütemadiyen hare-
kette.

Balkon kapısı ardına kadar açık, onlar sık sık bu kapıdan 
dışarı çıkıyorlar, sanki geceyi dinliyorlarmış gibi boyunları-
nı uzatıyorlar, sonra içeriye girip yavaş sesle birbirlerine bir 

* Suat Derviş, 1969 yılında yazmaya giriştiği özyaşam öyküsünü tamam-
layamamıştır. Elde olan, kaleme alınmış kısmı yayına hazırlayan Rasih 
Nuri İleri, “tasarladığı hatıratını bir türlü tamamlayamadı. (…) Kendisi 
iki üç kez başladı, bebeklik dönemini aşamadı,” demektedir. Okuyacağı-
nız metin Tarih ve Toplum dergisinin Mayıs ve Haziran 1986 tarihlerinde 
yayınlanan 29 ve 30. sayılarında tefrika edilmiştir –y.h.n. 
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şeyler söylüyorlar. Bu durum beni alakadar etmiyor, ben açık 
kapıdan içeriye girmiş olan beyaz kanatlı bir pervaneyi gör-
düm. Şimdi ona bakıyorum. Ne güzel şey bu pervane! Sanki 
bir mucize. Ben hayran gözlerle onun kanatlarının abajurlara 
vuruşunu seyrediyorum.

Pervane benden başka kimsenin umurunda değil, hatta 
bebeğimin de. Onu görebilmesi için yatırdığım bebek gözle-
rini kapıyor.

Bebekten, pervaneden usandım, annemi özledim. Canım 
anneciğim nerede? Sanki onu kaybetmişim gibi korkuyla ba-
kışlarım onu arıyor. Oh, ne mutluyum, işte benim taptığım o 
güzel annem orada. Beyaz bir bluz, lacivert bol bir etek giymiş. 
İncecik belinde parlak bir kemer. İçim burkuluyor birden. Ben 
annemi hiçbir zaman bu kadar solgun görmemiş olacağım. 
Hasta mı? diye korkuyorum. Benim bebeğim gibi, gözleri gibi, 
iri iri açılmış gözlerinde korku var. Yoksa babam evde yok 
mu? Ama işte babam orada, o tatlı bakışı, o tatlı gülümseyişiy-
le onun karşısında durmuş, ellerini tutmuş okşuyor.

Yok canım yanılmışım. Babam, burada olduktan sonra, bu 
evde kim korkar? Bize kim fenalık yapabilir? Babam ellerini 
tutarken, annem korkmaz, hem hasta da olmaz.

Annem kendisine baktığımı görmedi. Babam da hiç bana 
bakmıyor. Kimse benimle meşgul değil. Kendi haline bırakıl-
mışlığın keyfi içinde, bebeğimle konuşmaya başlıyorum. Ona 
“Uslu otur,” diyorum. “Kıpırdama. Şimdi matmazel gelir, bizi 
alır yıkanmaya, soymaya götürür. Sonra da yatağa.”

Ben böyle konuşurken, birden arkamdan bir ses “Suat!” 
diye beni çağırıyor. Başımı çeviriyorum, karşımda koyu kes-
tane rengi saçlarında beyaz bir kurdele bağlanmış, mavi el-
biseli küçük bir kız duruyor, koyu renk gözleri öyle iri ki, 
sanki bütün yüzünü kaplamış. Bu küçük kız, benim ablam 
Hamiyet.
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Bana minicik bir el uzanıyor ve gizli işler karıştıracak 
komplocuların esrarlı tavrıyla eğiliyor ve gayet kısaca “Gel,” 
diye fısıldıyor.

Onun halinden anlıyorum. Ortada mühim bir şey var ve 
onu izlemek lehime olacak. İtirazsız ve tereddütsüz elimi 
avuçlarına bırakıyorum. Ve el ele hırsızlık yapmaya hazırla-
nan iki kedi yavrusu gibi sessizce odadan çıkıyoruz.

Kapıya doğru giderken her dakika, ismine Matmazel Ner 
dediğim o geniş, gümüşi etekliğin yanıma yaklaşacağını ve 
Hamiyet’in beni davet ettiği ve götürdüğü o esrar dolu âleme 
girmekliğime mâni olacağını düşünerek korkuyorum.

Hayır kimse bize engel olmuyor. Kimsenin bizi gördüğü 
yok. O minik el, elimi kuvvetle kavramış, beni merdivene 
doğru götürüyor. Aşağı katta rastladığımız hizmetçiler de bi-
zimle alakadar olmuyor.

Sanki iki kardeş, sihirli keçe külah giydik de gözlere gö-
rünmez olduk. Kahve ocağının kapısı önüne geldiğimiz za-
man, Hamiyet duruyor, dudaklarında gururlu bir gülümseme 
“Girelim,” diyor ve biz ilerideki mangalda yanan gaz lambası-
nın ışığında ilerliyoruz. Açtığı bir dolap içinde keşfettiklerini 
iftiharla bana gösteriyor. “Bak!” Bakıyor ve gülümsüyorum. 
İşi çaktım artık. Kontrolsüz portakal yiyebileceğiz. Portakal-
ların lezzetini biliyorum. Onları uzun sakallı, bol siyah şal-
varlı adamlar, sırtlarındaki küfelerle eve getirirler.

Evimizde her zaman bol bol portakal bulunur, ama biz 
onları ancak yemeklerin üstüne birer tane yeriz. Ben hiçbir 
zaman bu kadar bol portakalın başında serbest kalmadım, 
Hamiyet de öyle.

Hamiyet’i taklit ederek eteklerimi açıyorum. İçine alabildi-
ği kadar portakal dolduruyorum. Sonra ayaklarımızı uzatarak 
yan yana yere oturuyoruz.

Bir taraftan konuşarak, bir taraftan şarkı söyleyerek por-
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takallarımızı ellerimizle soyup yiyoruz. Özgürlüğün verdiği 
sarhoşlukla ne mutluyuz.

Ben portakal yerken, gülerken, şarkı söylerken, kilimin 
üstüne uzanmış uyumuşum.

*

Uyandığım zaman kendimi, kim olduğunu bilmediğim bir 
kadının kolunun altında buldum. Merdiven sahanlığında iki 
mum yanıyordu. Kadın koşarak merdivenden aşağı iniyordu. 
Önümüzde ve arkamızda koşuşmalar, boğuk seslerle konuş-
malar? Ellerde taşındıkları için mütemadiyen yer değiştiren 
mum ışıkları vardı.

Merdivenlerin sonunda sütninemi fark ediyorum, süt kar-
deşlerimi kucağına almış onlara sarılmış, o güzel gözleri gök-
te yüksek sesle dua ediyor.

“Allahım bizi kurtar. Ümmi sübyan hürmetine.”
Birden alçak fakat herkese hâkim bir erkek sesi, dayım 

Veysi Bey’in sesi duyuluyor.
“Gürültü yapmayın.”
Sesler kesiliyor, gene dayım ikinci bir emir veriyor.
“Hepiniz bu odaya giriniz.”
Başım aşağıya doğru olduğu için nereye gittiğimizi anlaya-

mıyorum. Fakat dayımın sesini tekrar duyuyorum.
“Yerlere yüzüstü yatınız, başlarınızı kaldırmayınız. Ço-

cuklar kıpırdamasın.”
Beni yüzüstü yere yatırıyorlar, birisi kıpırdamayayım diye 

başımı yere bastırıyor. Etraf karanlık. Korkuyorum. Ağlıyo-
rum. Bu ara karanlıkta minicik bir el elimi tutuyor ve çok 
sevdiğim bir ses, minik ablacığımın sesi fısıldıyor.

“Suat korkma, ben buradayım.”
Sonradan bu minik el, bu öpülesi el, her ne zaman ben 

çaresiz kaldım, korktum mu, elimi kavradı. Ve her zaman o 
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tatlı, o kutsal ses bana “Suat korkma, ben buradayım,” dedi. 
Ve bu el, beni, tutacak bir ele ihtiyacım olduğu her zaman, 
bana uzatıldı ve ben kendi kendime çaresizlik içinde kaldı-
ğım zaman o tatlı ses, benim canımdan çok sevdiğim, beni 
canından çok seven, minik ablacığımın sesi “Suat korkma, 
ben buradayım,” dedi. Biz iki kız kardeş ellerimizi her za-
man kenetledik. Ölüm onu benden koparıp alıncaya kadar, 
el ele durduk. Bu eller misk kokuyordu ve benim çocuklu-
ğumda tanıdığım gibi miniktiler. O öldü, ben o elleri avuç-
larımın içinde saatlerce ısıtmak ümidi ile tuttum, öptüm on-
ları saatlerce. Bir gün, iki gün! Bilmiyorum kaç gün sonra 
o elleri benim ellerimden koparıp aldılar. O minik eller ki, 
daha benim hatırlamadığım bir yaşta iken, beni bir merdi-
ven tırabzanından aşağıya düşmemem için eteklerimden ya-
kalamış, minicik parmaklarının kuvveti bitip, tırnakları ters 
dönüp kanayıncaya kadar, beni kurtarmak istemişti. Ve beni 
taşların üstüne düşüp ölmekten yahut da bütün bir ömür 
sakat kalmaktan kurtarmıştı. Ve gene o minik eller, bir gün 
benim için müreffeh hayatını itmiş ve elimi avucunun içine 
almış, “Korkma Suat, ben buradayım,” demişti. Ben o elle-
ri, onun ölümünden sonra saatlerce, belki bir, belki iki gün 
avuçlarımda tutum. O, uğrunda kurban olunası elleri... Mi-
nik ablamın, en vefalı dostumun o en insan kadının elleri-
ni… Ben ağlar, isyan ederken, o elleri zorla avuçlarımdan 
aldılar. Ne yazık ki ben o elin bir daha elimi tutabileceğine 
inanmıyorum.

*

Evet, Hamiyet’in sesi, bana “Korkma Suat, ben buradayım,” de-
mişti. Eli elimi tutuyordu. Ben daha sakinleşmiştim. Elim abla-
mın avucunda idi. Ne de olsa, bu bana emniyet veren bir şeydi.

Fakat ben gene de “Anne... Anneciğim!” diye hıçkırıyor-
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dum. Gene Hamiyet’in sesi “Annem burada, yanımda,” dedi. 
Beyaz leylak kokan bir el, o anda başımı okşadı. “Kıpırdama 
cicim,” diyordu. Onu dinledim, kıpırdamadım. Neydi bu ses-
ler, bu tok sesler? Ben böyle ses hiç duymamıştım. Sanki birta-
kım kuvvetli eller tahtalar üzerinde iri taşlar atıyordu. Geceyi 
tak tak diye sesler dolduruyordu. Evin içinde bir cam, bir cam 
daha kırıldı. Hamiyet’in eli titriyordu. Ağlayan sesine emniyet 
telkin etmek isteyen bir ton vermeye çabalayarak tekrarladı. 

“Korkma Suat, ben buradayım!”
Ama ben gene korkuyordum. Ne oluyordu?
Bu korku ve sonradan silah sesleri olduğunu öğrendiğim 

bu sesler ne kadar sürdü bilmiyorum.
Bir ara babamın sesini duymak bana daha da kuvvet ver-

di, anneme “Hesna,” diyordu, “Kıpırdama, kaplamalara ateş 
ediyorlar.” Sonra dua eden ihtiyar kadınların sesini de duyu-
yordum, elim ablamın elinde idi. O abla olduğu için, üstüne 
mühim bir vazife almıştı. Beni korkutan ve muhakkak kendi-
sinin de ne olduğunu kestiremediği bir tehlikeden korumak 
için kendi korkusunu unutmuş, küçük Suat’ına cesaret ver-
mek için temkinli ve cesur duruyordu.

Bu silah sesleri ne kadar sürdü bilmiyorum. Birdenbire 
müthiş bir sessizlik oldu. Biz bir süre daha yerde yattık.

Sonra herkes biraz kıpırdadı, sönen mumlar tek tük ya-
kıldı. Büyükler gittiler, geldiler, sonra Hamiyet’le beni büyük 
bir şalın içine koydular, şalın dört köşesini tutup bizi komşu 
bahçesiyle bizim bahçe arasındaki duvarın üstünden komşu 
bahçeye sarkıttılar. Biz iki kız için korku bitmiş, oyun başla-
mıştı. Ne macera idi bu. Arkamızdan bütün ev halkı da duvar-
dan komşu evine geçti.

Orada her zaman “Doktor amca,” dediğimiz Doktor Man-
dil Paşa vardı. İki güzel kızı, büyük oğlu ve küçük oğlu oyun 
arkadaşımız Selim. Daha sabah olmamıştı. Onlar hepimize 
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çay, kahvaltı veriyorlardı. Uykumuzdan vakitsiz uyanmamıza 
rağmen Hamiyet, ben, Selim halıların üstüne yuvarlanıp oy-
namaya başladık. O da biz de bu olağanüstü geceyi yaşamak-
tan mesuttuk.

*

Ortalık ağarırken birden gazete müvezziin sesi duyuldu. Bü-
yükler ciddi bir yüz takınıp gazetecinin sesini dinlemeye baş-
ladılar ki, biz de biraz bozulduk, yan yana uslu uslu oturduk.

Hiç unutmam, yüzü dudaklarına kadar solan annem, ba-
bama döndü: “Serbesti,” diye fısıldadı. Babam onun iki elini 
avucuna aldı, dudaklarına götürdü: “Üzme kendini Hesna,” 
dedi. Ama annem solgundu, belli ki üzüntülü idi. Hamiyet 
elimi tuttu, büyüğümüz olduğu için gene fena bir şeyin ol-
duğunu anlamıştı, beni vazifeye davet etti. El ele annemizin 
yanına gittik, yere oturduk eteklerinin ucuna. O dünyadaki 
gözlerin en tatlı bakışıyla bize baktı, sonra bir eliyle benim, 
bir eliyle de Hamiyet’in başını tuttu. İki dizi üstüne yanakla-
rımızı dayadı ve öteki yanaklarımızı okşadı. Annem bizi hiç 
şımartmazdı, durmaksızın okşamazdı, öpmezdi. Bu sevgi gös-
terisi bizi cennete götürdü. Okşanmış kediler gibi, hor hor 
diye sesler çıkarmaya başlayacaktık neredeyse.

Ben çok mutlu idim. Babam karşımızda, annemin elleri 
başımızda ve ikimiz el ele.

Sonra da duvardan aşağıya, bir şal içinde, komşu bahçesi-
ne sarkıtılıp indirilmiştik. Bu, her gün oynayabileceğimiz bir 
oyun değildi.

*

Odaya bir gazete getirdiler, okuyorlardı, sonra alçak sesle ga-
zeteyi okuyanın etrafına toplanmış olanlar başlarını sallaya-
rak çok alçak sesle aralarında bir şeyler söyleşiyorlardı.
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Birden kapıda dadım Nihal’i gördüm. Hamiyet’in dadısı 
Felekter’le beraber kapının önünde duruyorlardı. Annemle 
aşağı yukarı akran olan bu iki Çerkez kızı ona uzaktan bir 
işaret verdiler, annem yerinden kalktı, kapıya doğru giderken 
biz, Hamiyet’le ben, iki kedi yavrusu gibi, onun peşinden git-
tik. Annem kapıya yaklaşınca ikisi birden anneme “Denkler 
hazır,” dediler.

Biraz sonra, bütün ev halkı kapının önüne getirilmiş uzun 
arabalara bindik. Büyük denkler bir başka arabaya yerleşti-
rildi. Biz iki kardeş, ortamızda Matmazel Ner, Nihal benim, 
Felekter Hamiyet’in yanında, çok uykucu olan ve bütün bu 
hadiselerden haberi olmadan hâlâ uyuyan kardeşliğimiz Nes-
rin bir başka kadının ve henüz süt çocuğu olan erkek kar-
deşimiz Feridun, sütninesinin kucağında arabalara yerleştik. 
Dünyada en çok sevdiklerimden biri olan Nihal’e yavaş sesle 
sordum.

“Nereye gidiyoruz?”
“Köşke, Çamlıca’ya.”
Kalbim sevinçle doldu, başımı dadımın dizine koydum, 

mürebbiyem ince elleriyle saçlarımı okşarken ve Nihal’in dizi 
üstünde, Hamiyet’in eli benim elimi sımsıkı tutarken gözleri-
mi yumdum ve huzur içinde uyudum.

*

Senelerden sonra, Hamiyet’le benim, kendimize bir portakal 
ziyafeti çektiğimiz, korktuğumuz, sonra şallar içinde bahçe-
den bahçeye indirildiğimiz o olağanüstülük ile bize korku, 
fakat ondan fazla da mutluluk vermiş olan o gecenin Türk 
yakın tarihinde 31 Mart Vakası diye anılan, meşhur gerici 
ayaklanma gecesi olduğunu öğrendik.

Hürriyet’in ilanından daha çok evvel, Jön Türkler’den 
olan babam, hürriyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki 
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Fırkası’nda üye imiş. 31 Mart günü de Kadıköy Talimhane 
meydanındaki –şimdiki Askerlik Şubesi’nin bulunduğu yerde 
olan– karakolun komutanı, askerleri ayaklanmaya katılmak 
isteyince, onlarla konuşup onları ikna etsin diye babamı ça-
ğırtmış. Babam karakola gitmiş, askerlerle konuşmuş, asker-
ler de ona karşıya gitmeyeceklerine dair söz vermişler. Fakat 
babam eve geldikten sonra karşı tarafın propagandacıları gel-
miş ve askerleri harekete iştirak etmeye kandırmışlar. Onlar 
da subaylarını bağlayıp, çıkıp gitmişler. Gidip subayı kurta-
ran babam, tabii hadiseyi biliyormuş ve bizim evdeki telaş bu 
yüzdenmiş. Balkona çıkanlar İstanbul tarafından gelen silah 
seslerini dinlerlermiş. Gericilere uymuş askerler; sabaha karşı 
bir vapurla Kadıköy’e gelmişler. Vapur düdüğünü duyan ve 
esasen uyumayan ev halkı, hemen paniğe kapılmış, biz aşağı 
kata inmişiz. Yalnız bir tarafı Doktor Mandil Paşa’nın bahçe-
sine bakan üç tarafı açık olan evimiz, şehirden dönen askerler 
tarafından sarılmış. Fakat daha fazla korkutmak için olmalı. 
Onlar kâh havaya, kâh ahşap köşkün cephe ve pencerelerine 
silah sıkmışlar.

Böyle bir gecede, çok tanınmış bir hekim olan ve Musevi 
ekalliyetinden bulunan Doktor Mandil Paşa’nın ve hanımının 
bizi bütün ev halkıyla birlikte evlerine kabulleri de o günün 
şartlarına göre herhalde büyük bir kahramanlıktı.

Dadım bana “Kalk,” diyordu. Ve galiba kollarıyla beni sa-
rıyordu. “Cici baban geliyor.”

Bir saraylı olan anneannem, saray terbiyesine göre, kendi-
lerine, büyükanne ve büyükbaba yerine “cici anne” ve “cici 
baba” dedirtmişti. Cici baba, yani büyükbaba, o zamanki ço-
cuklar tarafından çok sevilen, çok sayılan bir varlıktı.

Uyku sersemi olduğum halde, cici babamı gördüm. Bizim 
gittiğimiz yönden, bize doğru bir seyisle beraber bindiği bir 
brik arabayı kendi kullanarak geliyordu.



22

Ve büyükbabamın üstünde –sonradan makferlan olduğu-
nu öğrendiğim– pelerinli bir palto vardı.

Büyükbabam kumral sakallı, açık yeşil ve çok güzel gözlü 
bir erkekti ve yaşlı görünmüyordu.

Onu pek çok sevdiğim ve özlediğim için –bütün ömrüm 
boyunca çok uykucu olduğum halde– birdenbire uyandırıl-
mış olduğum halde çok sevindim.

Mabeyinci Kâmil Beyefendi olan cici babam, bizim kafileyi 
görünce arabasını durdurdu, bizden de öyle yaptılar. Annem-
le babamın, dayımla yengemin, arabadan indiklerini gördüm. 
Ben de inmek istedim elini öpmek için, fakat benim şeker 
Nihal’im, canım dadım, sert bir hareketle beni tuttu. Hamiyet 
ki, cici babamızın en değerli torunu olduğu halde, o da cici 
babaya doğru koşamadı.

Cici baba, evlatları ve onların eşleriyle görüştü. Fakat ca-
nım benim, gene de bu halde bile dayanamadı, evvela her-
kesten çok sevdiği Hamiyet’le benim bulunduğumuz arabaya 
geldi. Onu bir süre şımarttıktan sonra, beni göğsüne basarak 
öptü, öptü.

Ve sonra o da bizim kafileyle birlikte Çamlıca’ya döndü. 
Çok sonradan öğrendiğime göre o da hadiseyi öğrenmiş, biz-
leri merak ediyormuş.

Arabadan en büyüğümüz olan kardeşliğimiz Nesrin başta 
olmak üzere Hamiyet ve ben çıkar çıkmaz bağın alt kapısın-
dan içeriye deliler gibi daldık. Hamiyet’le Nesrin yere eğil-
diler, toprağı öptüler, ben de onlar gibi yaptım ama, herhal-
de ben bunu birinci defa yapmıyordum. Belki de bu, ablam 
Hamiyet’in icat ettiği bir yasa idi. Benden bir parçacık büyük 
olduğu için, doğduğumuz yerin toprağına kapanıp öpmesini 
o icat etmişti. Onun büyüğü olan Nesrin bu yasaya uymuştu. 
Ben ise bunu yürekten gelen bir içgüdüyle yapmıştım. Biz, 
yaşlı kadınlar olduğumuz zamanda bile, senede en aşağı iki 
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kere doğduğumuz o güzel yeri, dünyanın en güzel noktasını 
ziyaret ettik. Ve kıpkırmızı, fakat burcu burcu kekik kokan 
topraklarını her gidişimizde öptük.

Ve kardeşimle ben 1953’ten sonra yurt dışındaki bir nevi 
gönüllü sürgün hayatı geçirdiğimiz senelerde de her zaman, 
“Nerde benim kekik kokan dağlarım Gurbet elde hasret çe-
ker ağlarım,” diye hem söyledik hem ağladık Çamlıca’mızı 
düşünerek.

Oraya vardıktan sonra, torunlarının en sevgilisi olduğum 
cici annemin kucağında küçük bir kedi yavrusu gibi mutluy-
dum.

Biz çocuklar, bu 31 Mart Vakasını en mutlu günler gibi 
geçirdik. Büyükler bizimle meşgul değillerdi. Biz bir sürü 
halinde bağda, bahçede, bostanda, meyve ağaçları arasında 
dolaşıp duruyorduk. Bizim bu hürriyetimize çeşni katan, o 
sırada bizimle beraber olan köylü çocukları idi. Benim iki 
sütkardeşim, dadım Nihal’in ağabeyinin oğlu, küçük Mecit, 
gene Nihal’in yakın akrabasından olan Melek ve şimdi kimler 
olduğunu hatırlayamadığım daha başka çocuklar. Mesela be-
nim için eve alınmış yaban abatlı Zerrin. Hep beraber, bağda, 
bostanda, bahçede, meyveliklerde çete halinde dolaşıyorduk, 
astığımız astık kestiğimiz kestikti.

Köy çocukları, Hamiyet’le bana ve annemle babam evlenir 
evlenmez, evlat sahibi olmayı beklemeden, evlat edindikleri 
ablamız –Bartınlı bir köy kızı olan– Nesrin’e ballıbaba ve di-
ğer otları yiyip onlardan istifade etmesini öğretiyorlardı.

Hayatımız, sonsuz bir hürriyet içinde geçiyordu. Zaten, 
hayatım bu kadar büyük bir mutluluk içinde başlamamış ol-
saydı, ben ondan sonra başıma gelenlere karşı, bu kadar da-
yanıklı olamazdım.

*
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Biz çocuklar, hürriyeti seçtiğimiz sırada, köşkte büyük bir 
korku ve sessizlik hüküm sürüyordu. Dayım Şekip Bey, 
yengem Fatma Hanım ve kuzinim Behire Ablam evdeki 
hizmetkârlarıyla birlikte şehirden kaçmış, köşke sığınmışlar-
dı. Cici babam dahil, evdeki bütün erkekler, kadınlar içinde 
de silahtan korkmayanlar, bahçede silah atma talimi yapıyor-
lar ve bu talimleri yaparlarken bizi oralardan uzaklaştırıyor-
lardı.

Biz bir şey anlamıyorduk, mutluyduk ama, akşamları kır-
lardan dönüp evdeki yetişkin kadınları gördüğümüz zaman, 
onların yüzlerinin solgunluğu, gözlerindeki korku, gene de 
biz çocuklara ürkeklik yeriyordu. Öteki çocukları bilmem 
ama gündüzleri benim mutluluğum sonsuzdu.

Canım babam hep köşkte kalmıştı. Eğer eksilmişse de ben 
bunun farkına varmamıştım. Babam oldu mu, ben kendimi 
daha güçlü hissederdim. Binlerce insan bize karşı gelse, ba-
bam hepsini tuzla buz eder zannederdim. Babama o kadar 
güvenim vardı. Babama, o ilk anılarımda, nasıl güvendiğimi, 
nasıl taptığımı hatırlıyorum. Babam çoktan öldü, ama ona gü-
venimi kaybetmedim. Terbiyesi, ilerici, mütefekkir ve bilgin 
insan, Profesör Doktor İsmail Derviş. Hocam, babam, baba-
cığım, bana bu satırları yazdığım yıla kadar rehber ve destek 
oldu. Ben ondan öğrendiklerime dayanarak yaşadım.

Babam, hocam, öleceğim güne kadar her gün, senin o 
mübarek ellerini öperim. Dünyanın en tatlı, en faziletli, en 
fedakâr insanı olan annemle sen, bana o kadar iyi şeyler öğ-
rettiniz, beni öyle iyi yetiştirdiniz ki, size ömrüm tükeninceye 
kadar yollayacağım şükranlar az kalır. Düşünüyorum da ben 
sizin evladınız olmasaydım, bu insan olabilir miydim diyo-
rum. Anne, baba; artık sesimi size duyuramam ama gene tek-
rarlıyorum: Ben, her zaman sizin kadar faziletli, sizin kadar 
insancıl, sizin kadar feragatli olmaya çalıştım. Kısacası; siz 
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hayatta olsaydınız benden utanmanızı değil, benimle iftihar 
etmenizi istedim ve benden ne istediniz, bana ne öğrettinizse 
ben onları yaptım.

Evet, onlar hâlâ yaşasaydılar, benim yaptıklarımdan mem-
nun olacaklarına eminim. Zaten yaşadıkları sürece, annem de 
babam da benden hoşnuttular. Ne mutlu bana.

Küçük Çamlıca’da geçen bu serazat günler; Hamiyet, Nes-
rin ve bana olağanüstü ve çok güzel geliyordu, ama köşkte 
hava hiç de iyi değildi. Annem ve yengelerim, ağır hasta imiş-
ler gibi sapsarı bir benizle dolaşıyorlardı. Kafkaslı benliğini 
hiç kaybetmemiş olan büyükannem Perensaz Hanımefendi 
kendi gururuna yakışan bir tutum içinde hiç de telaşlı gö-
rünmüyordu. Ve tıpkı eskisi gibi zaman zaman beni alıyor, 
okşuyor, seviyordu. O bu sevgiyi yalnız bana gösterirdi.

Bilmiyorum, kaç gün bizim için böyle keyif, böyle neşe 
içinde, böyle azade geçti? Anneciğim çok sevdiğim halde, 
ben birkaç gün babamın köşkten çıkarak Mesudiye zırhlısına, 
donanmayı bu isyana karıştırmamak için propaganda ve gö-
rüşme yapmaya gittiğini ve annemin bu işi bile bile babama 
mâni olmadığım çok sonra öğrendim. Annem bana, “Baba-
mızın köşkten çıkıp köşke döndüğü zaman bana sanki altı 
ay gibi uzun gelmişti,” dedi. Anneciğim, babamın oradan sağ 
dönmeyeceğini zannediyormuş, ama ona mâni olmak aklın-
dan geçmemiş. Canım annem benim.

“Ona nasıl mâni olurdum?” demişti annem bana. “Mem-
leket meselesiydi. O kadar senelerden sonra, nihayet mem-
leketimiz hürriyete kavuşmuştu, onu korumak için bütün 
fedakârlıklar lazımdı.”

Annem bunu bana hemen hemen onunla akran olduğum 
bir yaşta söyledi. Yani, belki ben otuz yaşında iken, annem 
kırk sekiz.

“Sizleri de kendimi de feda ettim o gün,” diyordu.
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Yaptığından memnun, gülümsedi ve “Acaba mâni olmak 
isteseydim, o beni dinler miydi?” dedi.

Benim bütün mutluluğum böyle bir anne ve böyle bir ba-
banın çocuğu olmamdandır.

Ben küçük olduğum için, kaç gün geçtiğini tahmin ede-
miyorum, bir gün İstanbul tarafından top sesleri duyulmaya 
başladı. Genç ve yaramaz bir kız olan Behire Ablam köşkün 
önündeki kırlara çıkıyor ve “Patla, patla,” diyordu, “düşma-
nını karşısında bulamıyor da kara topraklara atıyor.”

Vatan yahut Silistre’den olduğunu ben sonradan öğrendim 
bu sözlerin.

Bu sözleri ondan dinliyor ve Çamlıca’dan İstanbul kıyısına 
doğru bütün çocuklar bağırıyorduk.

“Patla, patla, düşmanını karşısında bulamamış da kara 
topraklara atıyor.”

O gün ikindiye kadar minval üzere çok keyifli geçmişti. 
Fakat akşama doğru vaziyet değişti. Dadılar ve mürebbiyemiz 
birdenbire bize sahip çıktılar. Kırlarda ve bağdaki oyunlara 
son verildi, içeriye sokulduk. Gene bir tehlike vardı.

Bir çocuk gibi saf olan büyük yengem Fatma Hanım –meş-
hur Damat Ferit Paşa’nın küçük kız kardeşi– çocukların yanı-
na gelerek, Hamiyet’i çağırdı.

Öyle bir hali vardı ki, bana birdenbire o ve Hamiyet bir 
tehlikeye düşecek gibi geldi. Yengemi, ama ondan da daha 
kat kat fazla sevdiğim ablamı icap ederse korumak ve yahut 
yalnız bırakmamak gayretiyle ben de sessiz adımlarla köşkün 
üst katına onların arkasından çıktım.

Korkusunu kimseye bildirmeye cesaret edememiş ve Ha-
miyet kadar küçük bir çocuğu yanına alarak, en korktuğu 
şeyi görmeye gitmiş olan yengem Hamiyet’i elinden tutarak, 
üst kattaki Ömer Efendi Korusu’na bakan dairenin pencere-
sinin önüne gitti. Beni beraberlerine almadıkları için, ben ev-


