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Yayıncının Notu

Bu kitabı hazırlarken yazarın diline, üslubuna, kelime ter cihlerine müda-
hale etmedik; sadece imlasını günümüz kurallarına uyarladık. Artık pek kulla-
nılmayan Arapça, Farsça kelimeler için kitabın sonunda bir sözlük hazırladık. 
Yabancı kelimeleri de özgün şekilleriyle yazmaya çalıştık. Gündelik hayata ve 
döneme dair gerekli bilgiler için sayfa sonlarına dip not düştük.

Ateşten Gömlek kitap olarak ilk defa 1923’te, Teşebbüs Matbaası’nda 
basılmıştı. Elinizdeki kitap, bugüne kadar yapılmış baskılar karşılaştırılarak 
yayına hazırlanmıştır.
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Sakarya Ordusu’na...
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Yakup Kadri Bey’e açık mektup

Anadolu’nun, yalçın kayalar gibi, insanın kafasına, suratı na, 
adeta maddi bir acı ile çarpan hayatına girdiğim zaman onu yadır-
gamamıştım. Göçmüş bir harabe ile kanlar içinde doğan taze şeyi 
bu emsalsiz ve ıssız “dekor” içinde göreceğimi biliyor gibiydim. 
Bana geldi ki millet de ben de hep bu günü hazırlamak için ge-
çirdiğimiz şeyleri geçirmişiz ve mazimin hep bu günü anlayan bir 
manası varmış. Yalnız bu duyduğum şeylerin en renksiz gölgelerini 
bile sanata sokmaya ne arzum ne de kabiliyetim vardı. Dağının, 
çölünün, ovasının, mustarip insanlarının; hepsinin içindeki Ana-
dolu, damarlarımda daraban ediyordu. Sanatın teyit eden, küçük 
parçalara ayıran fırçasının, sazının, kaleminin bu sahneyi verebi-
leceğine kail değildim. Sanat idealimin burada gök ile yer kadar 
kabiliyetimden yüksek olduğunu gördüm. 

Küçük sanatımla Anadolu’yu resmetmekten feragat ettim belki 
sanat namına isabet etmiştim. Böyle bir zamanda siz Anadolu’ya 
geldiniz. Anadolu hayli buhranlı günler geçiriyordu. Anadolu ha-
rekâtının hilkat günlerindeki ruhların izdihamı, ihtilacı ve hailesi 
artık geçmiş gibiydi. Havada daha mütekâmil ve müşkül bir ihti-
lal ve harp kokusu vardı. Bununla beraber siz eski günleri sezmiş 
olacaksınız ki birdenbire bütün bu isimsiz şeyleri bir cümle içinde 
topladınız ve bana dediniz ki: 

“Ben ‘Ateşten Gömlek’ isminde bir Anadolu romanı yazacağım.”
Ben biraz sizi arkadaşça tazip için, “Ben de bir ‘Ateşten Gömlek’ 

yazacağım,” dedim. 
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Siz yarı ciddi yarı şaka! “Yapmayınız, başka roman ismi yok mu!” 
dediniz. 

Ben ondan sonra Anadolu’ya bakarken, Anadolu’yu hisseder-
ken sadece “Ateşten Gömlek” diyorum. Sizin bu kadar muvaffa-
kiyetle bulduğunuz ismi almayı düşünemeyecek kadar dürüst bir 
meslektaştım. Yalnız sizin o dam altındaki küçük odaya çekilip de 
“Ateşten Gömlek”i yazdığınız zamanlar bende bir çocuk tecessüsü 
uyanıyordu. Biliyordum ki bütün eserleriniz gibi bunu da içinize 
bakarak, içinizden yazıyorsunuz. Bütün hayatı kendi kuvvetini-
zin umkunu kazıyarak çıkarıyorsunuz. Binaenaleyh sizin “Ateşten 
Gömlek”i taşıyanlar benimkiler değildir. 

Sakarya ve ordu hayatı bana roman yazmayı hayalen bile unuttur-
muş, beni almış götürmüştü. Sakarya arkadaşlarımın basit fakat ilahî 
meşakkatlerini ben de onlar kadar sade görüyor, Türk gençliğinin bu 
şaheserini, bütün güneş ve gölgesi içinde seyretmek saadetini kâfi 
addediyordum. Ankara’ya uzun bir izinle döndüğüm günlerde bir-
denbire eski zamanların roman yazmak hummasına tutuldum. Kar-
şıma birdenbire çıkan Peyamiler, İhsanlar, Ayşeler bir çocuk ısrarıyla 
hikâyelerine “Ateşten Gömlek” diyorlardı. Bu anut çocuklara bu ismi 
kullanmak doğru olamayacağını o kadar söyledim; o kadar başka 
isimler buldum; beni dinlemediler. İnsan, romanına koyduğu insan 
timsallerinin elinde esir olduğunu benim kadar siz de bilirsiniz. Biz 
onların yüzünü, ruhunu, hayatını biraz seçilir çizgilerle hazırlar ha-
zırlamaz insanın elinden çıkıyorlar, istediklerini söylüyorlar ve yapı-
yorlar. Bunlara lakırdı anlatamayınca yapılacak şey bu romanı kâğıt 
üzerine koymaktan sarfınazar etmekti. Sanat hayatının en hâkim ve 
heyecanlı bir emri bütün tabiat ve hilkat kendini ifade etmek isteyen 
kuvvetlerin inkişafından başka bir şey değil ki. Rodin’in1 en mükem-

1. Auguste Rodin (840-1917). Fransız heykeltıraş. (Y.N.)



mel mermer heykelini yaparken duyduğu güzel heyecanı, toprak-
tan bebek yoğuran çocuk da duymuyor mu? Ben de eskiden itaate 
alıştığım bu kuvvete bir daha mağlup oldum. Çocuk gibi oturdum, 
iki ay emsalsiz bir heyecan içinde esasları tunçtan olan insanları 
çamurdan yoğurdum. İhtilal ve isyan günlerinden beri koza, kurt, 
kelebek devirleri tetkik edilen mahlukat gibi Sakarya silah arkadaş-
larımın “Ateşten Gömlek”te birkaç solgun aksini İstanbul, ihtilal 
ve ordu günlerinden alıp kâğıt üstüne koymaya çalıştım. İstediğim 
gibi olmadığı için silah arkadaşlarımdan af dilemek isterdim. Bize 
onlar ilham ettiler. Daha doğrusu, Karadağ Muhaberesi’nde dağın 
ortasında ismini hiçbir zaman bilemeyeceğim yağız atlı bir zabitin 
dumanlar içinde kaybolup meydana çıkışı bana kocaman bir kalp 
hikâyesi tahayyül ettirdi. Eser Sakarya’nındır. Fena olabilir; fakat be-
nim sanatımın yapabileceği en iyi şeydir. İnsan en çok sevdiklerine 
ancak en iyi yapabileceği şeyi verebiliyor. 

Size de bu kadar Anadolu’ya yakışan ve kendi başına bir şaheser 
olan isim için teşekkür etmek ve sizden af dilemek is terim, Yakup 
Kadri Bey. İsmin kudreti eserden kavi olması benim kabahatim de-
ğildir. 

Benim Ateşten Gömlek’i eğer zaman söndürüp bir tarafa atmazsa 
Türk romanları arasında iki tane Ateşten Gömlek olacak. Belki elli 
sene sonra bir kütüphane rafında yan yana oturacak olan bu iki 
kitap Hans Andersen’in1 masallarındaki gibi belki dile gelir, birbir-
lerine geçmiş günleri söylerler. Kim bilir o uzak atide Türk gençli-
ğinin sırtındaki “Ateşten Gömlek” ne kadar bizimkilerden başka 
olacaktır... 

HALİDE EDİB

1. Hans Christian Andersen (1805-1875). Danimarkalı yazar. (Y.N.)



1
Cemal - İhsan

Hikâyemin başladığı âna kadar silik, cansız bir Hariciye1 memuru 
idim. Yazdığım hikâye benden ziyade sevdiğim insanların hayatına 
aittir. Fakat ben de onların arasında yaşıyorum ve kendi hayatım onla-
rın hikâyesiyle başlıyor. Onun için kendimi de bazen bu ateş ve kan 
hi kâyesine karıştırmaktan korkarak başlıyorum. 

Daire2 ve sararmış kâğıt kokan hüviyetimi bu sıcak, kırmızı kanlarla 
yıkadım ve artık ona tâbi olmam zannediyorum. Muvaffak olur mu-
yum? Bilmem. Şunu da itiraf ederim ki kalbimin dertlerini, talihsiz 

başımın sergüzeştlerini anlatmak için yanıyorum. Fakat bu romanda 
ben, yeryüzündekileri alakadar edecek insanlardan bahsedeceğim. 
Ben daha daimi bir dert ortağı istiyorum. Benim dünya seyahatim ar-
tık fazla uzamayacak, vasıl olacağım yerde kendimden bahsedecek 
bir ruh bulmak isterdim. Ahrete ve ahrette ruhlar olduğuna inanan 
basit bir adamım. Elbet, mezar hudutlarından ötede, mütekabilen 
dertlerini anlatacak benim gibi safdil bir varlık vardır. 

Şimdi Ankara Cebeci Hastanesi’nin küçük bir odasından dışarı-
ya bakıyorum. Uzun, sarı toprak yığınları yükselerek, alçalarak ni-
hayetsiz uzanıyor. Fakat arkasında öyle kızıl bir gök var ki... Her şey 
acayip bir surette kızıl, galiba onun kanı! A... bunu böyle düşünme-
mek lazım. Doktor ne dedi? Başımdaki kurşun bende hayalât yapı-
yormuş. “Çıkarırız!” diyorum. Beyaz gömleğinin kol larına cid-

1. Dışişleri bakanlığı (Y.N.)
2. Belirli devlet işlerinin görüldüğü kuruluşlardan her biri. (Y.N.)21
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di ciddi bakıyor. Bacaklarımı keseli daha kaç ay oldu? Yatağımın alt 
tarafı gülünç bir surette boş. Kurşun çıkarsa kafam da boşalır diye mi 
çıkarmıyorlar, ne bileyim... Belki başımdakileri çıkarıp beni yalnız bı-
rakmamak için kafamdaki kurşuna dokunmuyorlar. Bazen başım çok 
ağrırsa doktor, “Bir ay sonra ameliyat yaparım,” diyor. “Şimdi İstan-
bul’a, ailene yaz,” diye ısrar ediyor. Ne yazayım? İstanbul’dakileri 
unutmuş gibiyim. Orada esmer, ince yüzlü, saçları gergin, bir türlü 
ihtiyar olmayan bir anam var. O da beni bu sergüzeşte atılırken red-
detti. Sergüzeşt mi dedim? O halde başımdan geçenlerin hepsi doğru. 
Belki de bazıları değil; fakat ne zararı var? Belki de bu hikâyenin orta-
sında başım bunalacak; ben buradan başka bir dünyaya göçeceğim, 
onun da zararı yok. 

Başlamak istiyorum. Başlamak için yanıyorum. Fakat nereden? Ye-
mek yemeden yemiş yemek isteyen çocuklar gibi hep sonunu söyle-
mek istiyorum. Ya başım boşalırsa?

Cemal’in geldiği gün, annemin, “Bulgarlar mütareke yaptılar!”1 de-
diği gün, hikâyenin ilk satırı teressüm etti. Bu beni neden bu kadar 
rahatsız etti; Bulgar Mütarekesi niçin beni bu kadar sızlandırdı, bilmi-
yorum. Yalnız annemin alafranga salonunda eşyanın yerini bozacak 
kadar yerimi değiştirdim, dolaştım. Annem bundan başka da bir şey 
söylemek istiyordu, dinlemedim. Hoş... mütareke, sulh istemiyor de-
ğilim. Esasen bütün milletlerin kudurmuş gibi, boğaz boğaza, mil-
yonlarca insanı parçalamalarını manasız buluyordum. Hele bizim har-
be girmemiz bütün bütün canımı sıkmıştı. Fakat uzun harp seneleri 
bende yeni bir his yapmadı. Birkaç defa resmî işler için Almanya’ya 
gittim, geldim. Harp, siyasi kâğıt yığınlarını çoğalttı o kadar, hayli se-
falet, açlık filan da oldu. Fakat biz bunu duymadık. Annem, İzmirli 
zengin bir ailenin İstanbul’da bü

1. 29 Eylül 1918, Selanik Ateşkes Antlaşması. Bulgaristan, müttefikler arasında I. Dünya Savaşı’ndan çe-
kilen ilk devlet olmuştu. (Y.N.)




