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Tezin öyküsü

Bu çalışmanın Halide Edib külliyatı içinde öneminin ne 
olacağını bilemem ama benim kişisel tarihim içinde çok büyük 
bir önemi var. Anlatmaya çalışayım:

Üniversiteden mezun olmamın önündeki tek engel yeni 
Türk edebiyatı alanında yapacağım tez çalışmasıydı. Profesör 
Ömer Faruk Akün (doçentti o zaman) Halide Edib’in gazete 
ve dergilerdeki yazılarını toplamamı istedi. Ama öncesi var. İlk 
önerdiği isim Ali Kemal’di. Ali Kemal’in tümü eski yazılı, İk-
dam, Peyam gibi gazetelerdeki yazılarının listesini çıkarmak 
için günlerce, haftalarca kütüphanelerden çıkmadım. Ne ka-
dar uzun süre uğraştığımı anımsamıyorum ama elimde koca-
man bir listeyle tez hocamın karşısına çıktığımda beni bir 
sürpriz bekliyordu. “Ali Kemal’in vatan haini diye bilinmesi 
başımıza iş açar,” diyordu hoca. Beni Ali Kemal konusunda ça-
lıştırmaktan vazgeçirmişti. Halide Edib, önerilen ikinci ad ol
du. Bu kez onun gazete ve dergilerdeki yazılarının listesini çı-
karmam gerekecekti. Çıkardım. Ama Tanin’den başlayarak 
Tan, Akşam, Vakit, İkdam... o kadar çok gazetede yazmıştı ki 
Halide Edib, bu yazıların tümünü toplamak yıllar sürebilirdi. 
Listeden seçilen üç yayın organında karar kılındı. Büyük Mec-
mua, Yedigün dergisi ve Tan gazetesindeki yazılarını toplaya-
caktım Halide Edib’in. 1970 yılındayız. Bütün sınavlarım bit-
miş. Tezimi bitirip mezuniyet sınavına gireceğim. Ama nasıl 
bitecek bu tez? Fotokopi makinesi diye bir şey henüz icat edil-
memiş. Sabahtan kütüphaneye gidiliyor, 1919 tarihli eski yazı 

Sunuş
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Büyük Mecmua açılıyor ve sözcük sözcük kâğıda geçiriliyor. Ar-
dından Yedigün’deki yazılar; sonra Tan’daki Hindistan izlenimle-
ri. Sonra o yazıların daktilo edilmesi, yorumlanması, değerlendi-
rilmesi derken tam bir yıl sürdü tezi bitirip teslim etmem. O 
yüzden 1970’te değil, 1971’de mezun olabildim ancak. 

Kitabın öyküsü

Üstünde bu kadar uzun süre çalıştığım tezi yayımlamak 
ise kırk yıl boyunca hiç mi hiç aklıma gelmedi. 2011’de bir 
arkadaşımın ısrarıyla bendeki nüshayı sakladığım dolap içle-
rinden bulup çıkardım. Kendime sonuncu kopyayı ayırmışım. 
Altı nüsha çıkarması için zorladığım yazı makinemin gücü al-
tıncı nüshaya kadar ulaşamamış. Yazılar silik, okunmuyor. O 
zamanlar Everest Yayınları’nın genel yayın yönetmeni olan 
Sırma Köksal’la konuştum. O da yüreklendirince silik yazılar 
onun desteğiyle bilgisayara geçirildi. Ama ne çok yanlışla... 
Bilgisayara geçiren, yazıları okuyamayınca gördüğüne en yakın 
sözcüğü yazmış. Bilgisayar çıktısı olarak gelen yazıları düzelt-
mek o kadar bıktırıcıydı ki... İlk torunumun doğumu için git-
tiğim ABD’de bütün yazı o yazılarla boğuşarak geçirdim. O 
düzeltmeler yapıldı geldi ama yine pek çok yanlışla. Yeniden 
girişecek gücü mü bulamadım; acil işler öne geçti, onlara ayı-
racak zaman mı kalmadı; ne olduysa yine vazgeçildi. Halide 
Edib dosyası bir kez daha unutulmaya terk edildi. 

2015 sonlarında ya da 2016 başlarında, tarihten yüksek 
lisans çalışması yapan bir genç kız, tezimden yararlanmak iste-
diğini, buna izin verip vermeyeceğimi soruncaya kadar... El-
bette yararlanabilirdi de tez neredeydi acaba? Aramadığım yer 
kalmadı. O kadar iyi saklamıştım ki bir türlü bulamıyordum. 
Yaza doğru en göz önündeki dolapların birinden çıktı. Bu ara-
da o genç kızın ihtiyacı kalmamıştı artık. Ama ben yeniden ele 
almak konusunda bu kez kesin karar vermiştim. Halide Edib 
külliyatını yayımlayan Can Yayınları arasında çıkmış olan bir 
kitabı da o sırada fark ettim: Hindistan’a Dair. Tezimin yarıya 
yakın bölümünü oluşturan Tan gazetesindeki Hindistan izle-
nimleri bu kitapta yerini bulmuşsa, tezin geri kalan bölümü-
nün de bir an önce yayımlanması gerektiğini bu kez derinden 
kavradım. 1930’lu yıllarda yayımlanan Yedigün dergisine ulaş-
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mak da zordu ama benim ulaşmak için çabaladığım ve asla 
başaramadığım Büyük Mecmua’daki yazılara insanlar nasıl ula-
şabilirlerdi? Yedigün dergisine ulaşılsa oradaki yazılar aracısız 
okunabilirdi ama Büyük Mecmua’dakileri yeni yazıya çevir-
mek için kimse zahmet etmezdi bir daha. 

Sırma Köksal düzeltme yaptığım o dosyanın kaydını bu-
labilir miydi acaba? Bu arada o da yayınevi değiştirmiş, Can 
Yayınları’na geçmişti. Yanıt olumsuzdu. Öyle bir kayıt çoktan 
silinip gitmişti; beş yıl önce yazan kişinin bilgisayarından. En 
baştan başlayacaktık. Bendeki dosya yeniden gitti. Bir kez 
daha ve yeni baştan yazıldı. Yine pek çok yanlışla geri geldi. 

2011 yazı gibi, 2016 yazını da Halide Edib’le baş başa 
geçirdik. Bilgisayardan gelen metni bendeki aslına göre sil baş-
tan düzelttim ama bununla iş bitmedi. Ya “aslı” dediğim ben-
deki nüshada yanlış varsa? Öyle ya, 20’li yaşların başındaydım 
o zaman. Osmanlıcaya ne kadar hâkimdim? Yanlış ya da eksik 
okuduğum yerler olmuşsa... Bu dergilerin kendilerine ulaş-
mam şarttı. Yarım yüzyıla yakın bir süre önce yapılmış çalış-
mayı denetlemeden nasıl yayımlardım? Bunun ne kadar yerin-
de bir kaygı olduğunu kanıtlayan bir örneği de yaşadım zaten. 
Dergilerin asıllarına ulaştığımda Halide Edib’in tezime alma-
dığım bir yazısını buldum: “Balalayka Çalan Adamın Sergüzeş-
ti”. Nasıl da atlamışım o yazıyı tez çalışması sırasında! 

Denetlemek şarttı ama çok zordu. Büyük Mecmua’ya bir 
türlü ulaşamadım. Bakmadığım kütüphane kalmadı. Atatürk 
Kitaplığı’nda vardı ama dergilere ulaşmam yine mümkün ola-
madı. Asla elime verilemezmiş. Dijital ortamda yararlanabilir-
mişim ancak. O da güzel, hatta daha güzel ama o ne? Bütün 
sayılar yok ki dijital ortamda. Üstelik eksik sayılar tam da Ha-
lide Edib’in yazısının bulunduğu sayılar.

Umudumu kesmişken, ulaşabildiğim sayılardaki yazıları 
denetleyip ulaşamadıklarımı öylece yayımlamaya karar ver-
mişken hiç ummadığım bir yerden yardım ve destek geldi. Ni-
lüfer Belediyesi’nin Yaşar Kemal Sempozyumu için Bursa’day-
dık. Yemek masasında, nasıl olduysa kafamda taşıdığım bu en 
büyük sorundan söz ettim. Meğer çare yanı başımdaymış. “Bü-
yük Mecmua mı? Bende var,” dedi Turgut Çeviker. Rastlantıyla 
yan yana düşmüştük. Tanışıklığımız bile yoktu. “Yanlış olma-
sın! Ben 1919 tarihli, eski yazılı bir dergiden söz ediyorum,” 
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dedim. İnanamamıştım çünkü. “Evet, o,” dedi Turgut Bey. Olur 
muydu gerçekten? Gökte ararken yerde mi bulmuştum! İna-
nırsam düş kırıklığımın çok daha büyük olacağından korkarak 
temkinli davranmaya çalışıyordum. Ama İstanbul’a döner 
dönmez gönderdi Turgut Bey Büyük Mecmua kayıtlarını. O da 
dijital ortama aktarmıştı; üstelik koleksiyon tam, dergiler ek-
siksizdi. 

Yeniden aylarca süren bir çalışma. Tek tek, sözcük sözcük 
kontrol ettim yazıları. O zamanki okuma becerime zaman za-
man hayran kalırken atladığım dizelere rastladım; okuyamadı-
ğım sözcükleri çözdüm; eksik ya da yanlış okuduğum yerleri 
düzelttim. Yedigün dergisinin de önemli bir bölümüne sahipti 
Turgut Bey. İstesem onları da gönderir miydi acaba? Gönderir-
di. Halide Edib’in yazılarının olduğu sayfaların tek tek fotoko-
pilerini çekip gönderdi. Koleksiyonun tamamı yoktu onda; 
peki eksik dergiler, onlara nasıl ulaşacaktım? Yeniden kütüpha-
ne kütüphane dolaşacak mıydım? Kitapta mutlaka bulunması-
nı istediğim birkaç şey vardı. Mesela El Greco’nun yaptığı bir 
kadın resminden söz ediyordu Halide Edib. Bizim kadınlarımı-
za benzediğini, Türkiye’de tanıdığı üç kişiyi anımsattığını söy-
lüyordu. Büyük olasılıkla o resmin fotoğrafına yer verilmişti 
dergide. Gerçekten bizim kadınlarımıza benziyor muydu ka-
dın? Ben merak etmişsem okur da merak eder ve görmek ister-
di. O sayıyı Basın Müzesi’nde buldum. Tahmin ettiğim gibi, 
resmin fotoğrafı bulunmaktaydı dergide. 

Bu kez de başka bir şey aklıma takıldı. Halide Edib, İbn 
Tufeyl adlı bir Arap filozofun “ilk Robenson’u” yazdığını söy-
lüyor ve bu tezini kanıtlamak için eserin bir özetini vermeyi 
vaat ediyordu. Acaba vermiş miydi o özeti? Basın Müzesi’nde-
ki dergiler bunu öğrenmeme yetmedi. Peki, o özetin verilip 
verilmediğini nasıl öğrenecektim? Kimde olabilirdi dergiler ve 
ben o sayılara nasıl ulaşabilirdim? Bu aşamada da Emin Karaca 
imdadıma yetişti. 1939 yılının Yedigün’leri ciltli olarak kendi-
sinde vardı. Verir miydi peki? Tabii ki verirdi. Halide Edib’in 
kendi köşesinde yayımladığı ve üç sayı süren özeti de aldım ve 
ait olduğu tarih aralığına yerleştirdim. İleriki sayfalarda Halide 
Edib’in “ilk Robenson” iddiasıyla ilgili eleştirimi okuyacaksı-
nız. Bu iddia ve eleştiri konusunda son kararı da böylece siz 
okurlar vermiş olacaksınız. 
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