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YILDIZ SERTEL, 1923’te New York’ta doğdu. Arnavutköy Amerikan Kız 
Koleji’ndeki eğitiminin ardından İkinci Dünya Savaşı boyunca Londra’da 
üniversite eğitimini tamamladı. 1950 yılında annesi Sabiha Sertel ve babası 
Zekeriya Sertel’le beraber Türkiye’yi terk eden Yıldız Sertel, ailesiyle bir 
süre Av ru pa’nın çeşitli ülke ve şehirlerinde yaşadıktan sonra Sovyetler 
Birliği’ne gitti. Sabiha Sertel’in ölümünün ardından Zekeriya Sertel’le bera-
ber Paris’e yerleşti. 1971-1989 yılları arasında Paris’te öğretim görevlisi 
olarak ders verdi. 2009’da İstanbul’da öldü. 
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Bu kitabı niçin yazdım?
Annem Sabiha Sertel Kimdi? Neler Yazdı? başlıklı kitabımı 

yazdıktan sonra babam hakkında da bir kitap yazmak gerekiyordu. 
Hatta Sami Karaören, “Şimdi sıra babanda,” demişti. Zaten baba-
mın önde gelen niteliği gazetecilikti. Gazetecilik onun kişiliğinin 
ayrılmaz bir parçasıydı. Bu mesleğe daha 1911’de Selanik’te başla-
mış, 1980’de ölene kadar kalemi elinden bırakmamıştı. Bu dönem-
de yazdığı yazı ve kitaplara dayanarak bir kitap yazmaya koyul-
dum. Bu yolla hem gazeteci Zekeriya Sertel ve onun kişiliği ortaya 
çıkacak hem de Türkiye’nin siyasal, toplumsal tarihinde birtakım 
olaylar aydınlanacaktı. Sanırım ki, gazeteci Zekeriya Sertel’i anla-
tırken, bir ölçüde basın tarihini de yazmış oldum.

Zekeriya Sertel kimdi? Bu soruyu bana pek çok kişi ve hatta 
babamın dostları sormuştur. Çünkü o anlaşılmamıştı. Pek çok kim-
se, hâlâ “Sertel” dedin mi, “O komünisttir,” der. Sol görüşlü pek çok 
kimse ise onu yeterince sol bulmaz, sekterce bir yaklaşımla, “O 
sağa kaydı, Sovyetler Birliği’ni yerdi, Nâzım Hikmet’i küçülttü,” 
derler. Bu kitapta, insan Nâzım’ı yazdığı için, neden Moskova yan-
lısı solun saldırısına uğradığına dair ilginç bir bölüm bulacaksınız. 
Gerçek oydu ki, Zekeriya Sertel ne sağcıydı ne de solcu.

Kızı ve bu kitabı yazmak için, yetmiş yıl boyunca yazmış ol-
duklarını okuyan biri olarak, babamın kimliği ve fikirleri hakkında 
aşağıdaki izlenimlerimi belirtmek isterim:

1. O, daima ideolojilerin üstünde kalmayı yeğlemiş bir gaze-
teciydi. Özgürlük ve demokrasiye tapmış, bir gazeteci olarak ger-
çekleri olduğu gibi vermeyi bir görev saymıştı. O, sağ sol düşünme-
den, kamuoyuna doğruları bildirmeyi gazetecilik namusunun bir 
gereği olarak görmüş ve bundan hiçbir zaman şaşmamıştır. Bunu 
yapabilmek için de başkalarına alet olmamaya büyük bir özen gös-
termiştir. Örneğin, 12 Ağustos 1930’da kurulan Serbest Cumhuri-

Sunuş
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yet Fırkası’nı bir muhalefet partisi gereklidir görüşüyle savunmuş, 
ancak o sıralarda çıkardığı Son Posta gazetesini partinin organı ha-
line getirmemiştir. Aynı şekilde, Adnan Menderes ve Celal Bayar’la 
beraber, Demokrat Parti’nin (DP) programını hazırlamış, ancak 
başyazarı olduğu Tan gazetesini bu partinin organı haline getirme-
miştir. Büyük sermayeye hiçbir zaman yanaşmamış, çıkardığı dergi 
veya gazetelerin tam bağımsızlığına büyük bir özen göstermiştir. 
Bu büyük özgürlük zaman zaman sağı da solu da rahatsız etmiştir.

2. 1911’den beri yazmış olduğu yazılar, onun zamanının önün-
de bir düşünce mekanizmasına sahip olduğunu gösteriyor: Meşru-
tiyet Devrimi döneminde, Yeni Felsefe dergisinde kadın haklarını 
savunuyor, kadınları küçülten, beyinleri uyuşturan köhne gelenek-
leri yeriyor. Daha cumhuriyetin ilk yıllarında sansüre karşıydı. O 
gün için belki bir hayal olan sınırsız basın özgürlüğünü ve çok par-
tili demokrasiyi istiyordu. İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda, uğrun-
da savaştığı demokratik hak ve özgürlüklerin de günün koşullarının 
önünde olduğu söylenebilir. Tan gazetesi o yüzden yıktırıldığına ve 
bugün hâlâ bu haklar için mücadele edildiğine göre...

3. O, yerine ve zamanına pek de bakmadan doğruyu, düşündü-
ğünü söylemekten korkmayan, belki de biraz pervasız bir gazeteciy-
di. İnandığı şeyler için korkmadan, yılmadan savaştı. Bu yüzden ba-
şına hapis, sürgün gibi pek çok belalar geldi. Ama o hiç susmadı. O 
yüzden bazı arkadaşları ona, “susmayan adam” adını takmışlardı.

Yurtdışındaki yaşamı, sıla özlemi içinde geçti. Orada da bir 
vatandaş olarak hakkı olan pasaportu alabilmek için, 80 yaşında 
sekiz yıl savaşmaktan geri durmadı. Bu savaş (Süleyman) Demirel 
ve (Fahri) Korutürk’ten, FIEJ’e1 kadar uzandı.

Bu süre içinde yakından tanıdığı Sovyetler Birliği (oradaki ya-
şam, devrim ve bunalım), ABD, Avrupa ve Çin hakkında kitap ve 
yazılar yazdı. Bu kitapta, bu yapıtların özetlerini, Nâzım Hikmet’le 
beraber geçirdiği günleri, Aziz Nesin’le mektuplaşmasını da bulacak
sınız.

Kısacası, onun öyküsü uzun, zengin, dolu ve verimli bir yaşam 
öyküsü. Buna doğruyu söyleyen, susmayan bir gazetecinin dra mı 
da diyebilirsiniz.

İlgiyle okuyacağınızı umuyorum.

Yıldız Sertel
Göztepe, 27 Kasım 2000

1. Federation Internationele des Editeurs de Journaux et Publications: Uluslararası 
Yayıncılar ve Gazeteciler Birliği. (Y.N.)
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Önsöz

Zekeriya Sertel gibi insanların hikâyeleri genellikle bir kaza-
nımla biter. Bir ideal uğruna yaşayan, ömür boyu zorluklarla mü-
cadele edip yaşamlarını tehlikeye atan insanlardan şanslı olanları 
kendi yaşam sürelerinde, daha az şanslı olanlarıysa kendilerinden 
sonraya bir miras bırakarak başarıya kavuşurlar. Kimi zaman im
kânsız bir şeyi başarmanın, kimi zaman bir toplumsal kesimin önü-
nü açmanın, bazen de bir dönüşüme önayak olmanın gururunu 
isimlerinin önüne yazdırırlar.

Zekeriya Sertel için bu maalesef böyle olmadı. O da hayatını 
bir ideal uğruna yaşadı, fiziki ve sosyal linçler atlattı, sürgünlerde 
yaşadı. Ama vardığı yer yenilgi oldu. Zira ne onun yaşam süresinde 
ne de ölümünden neredeyse 40 yıl sonra bugün, onun uğruna sa-
vaştığı ideal hayata geçti.

Oysa karşımızda, hizmet etmek için can attığı bir devrimin 
önce dışladığı, sonra hapse attığı, ardından yok etmeye çalıştığı, ni
hayetinde ülkesinden uzakta bir yaşama mahkûm ettiği bir aydın-
dan fazlası var. Kurtuluş Savaşı sürerken ABD’de gazetecilik eğiti-
mi almış, açıksözlülüğü nedeniyle bürokrasiden uzaklaştırılmış, Tür
kiye’de modern gazeteciliğin ilk örneklerini sergilemiş biri... Hak-
kında yürütülen, komünist mi yoksa sosyalist mi olduğu tartışması 
bir türlü bitmeyen bir olağan şüpheli... Dünya görüşü 1920’le rin 
ABD’sine duyduğu hayranlıkla şekillenmiş, solcuların burjuva, 
sağcıların komünist saydığı bir özgürlükçü... Dergilerini, gazetele-
rini, kendi fikriyatını savunmak için değil; çok satsın, halk okusun 
diye yayımlayan bir girişimci... Siyasetten ve siyasetçilerden ümi-
dini hiç kesmeyen ama eli hep havada kalan bir iyimser...

Peki bugün hâlâ erişilememiş bir idealin peşinde yaşamını tü-
ketmiş olması onun kaybı mı? Gerçek demokrasinin, düşünce öz-
gürlüğünün bu kadar uzağında, keyfiliğin ve ceberrutluğun avucun-
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da yaşıyor olmamız onun yenilgisi mi? Sertel’inki boşuna yaşanmış 
bir hayat mı? Hiç değil! Onunki, bir mesleğin standartlarını belirle-
yen, eşit bir toplumda ve özgür bir ülkede yaşamak için adanmış bir 
hayattı. Bu uğurda mücadeleyle geçmiş, bugüne kadar uç uca ekle-
nerek yaşanmış ve hâlâ yaşanan hayatların en anlamlılarından biriy-
di. Böyle bir hayatın boşa geçtiğini söylemek mümkün mü?

Türkiye’nin yakın tarihine aşina olanlar Sertellerin sahip ol-
duğu Tan gazetesinin ve matbaasının basılması olayına da aşinadır. 
Bu, daha büyüğü 67 Eylül’de görülecek karanlık bir kışkırtmaydı 
ve sivil otorite tarafından yönlendirilmişti. Amaç Sertellerin sesini 
kısmak ve hatta onları linç etmekti. Dostları Sabahattin Ali’nin öl
dürülmesine, birlikte çalıştıkları Nâzım Hikmet’in hapis ve tecriti-
ne tanık olmuş, İstiklal Mahkemesi’nde idamla yargılanmış biri 
için şaşırtıcı olmayan bir akıbetti bu. Aynı zamanda bir başka şeyin 
göstergesiydi... Hem bir fikir gazetesi olup hem de kitlelere ulaşan, 
hem bir davayı savunup hem de sahibini varlıklı bir adam haline 
getiren Tan’ın etkinliği hakkında da fikir veriyordu. Çünkü Sertel
lerin Resimli Ay dergisi ve Tan gazetesi gibi yayınları birer siyasi 
misyon değil, gazetecilik nosyonu taşıyordu. Bunlar mizanpajından 
diline, konu seçiminden, meselelere yaklaşımına dek yenilikçi, fay-
dacı ama tutarlıydı.

Zekeriya Sertel modern bir adamdı. Onunki oturup kalkma-
sıyla, söylediği sözlerle kendini gösteren bir modernlik değildi. Ha-
yatını nasıl yaşayacağına dair kararı ve işini yapma biçimiyle ortaya 
çıkıyordu. Eve kapanacak ve onun eline bakacak birini değil, haya-
tı onunla yaşayacak bir kadınla evlenmek istemesi ve hayatının her 
iniş çıkışını Sabiha Sertel’le yan yana yaşaması bunun ilk gösterge-
siydi. Diğer gösterge ise işini yaparken sergilediği dünyaya açıklık, 
siyasetçilerle kurduğu temasmesafe dengesiydi. 

Bu yönüyle Zekeriya Sertel’i günümüz gazeteciliğinde bir eko
le ismini veren Abdi İpekçi’yle karşılaştırmak mümkün. Her ikisi-
nin de dış dünyaya açıklığı, gazeteciliği hayatın her alanına yayma 
gayretleri, siyasetçilerle samimi ama mesleğin gereklerini öne çıka-
ran ilişkiler kurmaları paralellik taşıyor. Sertel’in İkinci Dünya Sa-
vaşı sırasında İngiliz hükümet üyeleriyle kurduğu temaslar, dış ge-
zilerde görüştüğü isimler, yine savaş sırasında ABD’deki gözlemleri 
o sırada Türk basınında fazla rastlanmayan bir dışa açıklık örneği. 
Zekeriya Sertel’in sürgün sırasında yaşamını kazanmak ve zamanı-
nı anlamlı bir şekilde doldurmak için yaptığı işler de öyle...

Sabiha ve Zekeriya Sertel’in hayatlarının sıra dışılığını gösteren 
çok örnek var. Geçmişleri, çevreleri, ABD’de birlikte gelişmeleri, 
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ya yıncılıkları, göze aldıkları... Bir de bunların 1920’lerin, 30’ların, 
40’ların zemininde gerçekleştiğini düşünün. Yeni bir Türkiye’nin ve 
yeni bir dünyanın kurulduğu dönemlerde hayat ve gazetecilik işta-
hıyla, etkili olmak; gazeteciliği, siyaseti, toplumu dönüştürmek iste-
yen bir çift... Sonra canlarını kurtarmak için kaçmaları, oradan ora-
ya sürüklenmeleri, Sabiha Sertel’in Bakü’de ölümü... Zekeriya Ser
tel’in ülkesine dönebilmek için çırpınışları...

Yukarıda, Zekeriya Sertel’inki boşa yaşanmış bir hayat mı 
d iye sormuştum, cevabını da vermiştim. Tan Matbaası’nın basıl-
masından 70 yıl, Sertel’in ölümünden 38 yıl sonra bugün diyebili-
rim ki boşa harcanmış bir zaman varsa, o da Türkiye’nin zamanıdır. 
Bu gün gazeteleri boğan, gazetecileri nefessiz bırakan, tıpkı Sertel-
lere yapıldığı gibi keyfî kararlarla gazetecileri süren, pasaportsuz 
bırakan, hapse kapatan o ruh, onca yılın nasıl boşa yaşandığını gös-
teriyor bize. Belki başka bir ülkede olsak, Sertel kitabının bugün 
yeniden yayımlanması, onca yılı geride bıraktıktan sonra nereden 
nereye geldiğimizi gösterirdi ve ibret verici olabilirdi. Bizim içinse 
onca yılın nasıl boşa harcandığının, nasıl yerimizde saydığımızın, 
dönüp dolaşıp aynı dertlere çare aradığımızın kanıtı.

Galiba Sertel’den bir alıntıyı koymak için de en uygun yer 
burası. İlerleyen sayfalarda nasıl bir hayatla karşılaşacağınızı gör-
meniz, biraz da bugünü düşünmek için...

“Gazetecilik iyi bir meslektir, hürriyet içinde çalışabilmek şar-
tıyla. Hürriyet olmayan, geri kalmış memleketlerde gazetecilik 
zevkli ama tehlikelidir. Zevklidir çünkü hayatınız bitmeyen bir sa-
vaş içinde geçer. Tehlikelidir çünkü her an başınızın üstünde De
mokles’in kılıcı sallanır. Ölüm, hapis, her türlü işkence sizi bekler. 
Ben böyle bir dönemde gazetecilik yaptım.”

Mirgün Cabas





I. BÖLÜM

İmparatorluğun Yıkılış Döneminde 
Bir Genç Gazeteci
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Zekeriya Sertel’in Çocukluğu ve Gençliği

“Annem öldüğü vakit ben sekiz yaşındaydım. Sen anne-
siz büyümenin ne demek olduğunu bilmezsin.”

Babam bu sözleri bana birkaç defa tekrarlamıştı. Her se-
ferinde gözleri dolardı. Gerçekten de çok zor ve acı bir çocuk-
luğu vardı. Annesinin ölümünden kısa bir süre sonra, babası 
teyzesinin kızıyla evlenmişti. Üvey anne genç ve güzeldi. Ne 
var ki, çocukları sevmiyor, onlarla ilgilenmiyordu. Zikri1, ken-
dinden küçük üç kardeşiyle kendisini bir karanlıkta bulmuştu. 
Babası zengindi. Selanik’e yakın Usturumca diye adlan dırılan 
kasabada bağları, bahçeleri vardı. Ama üvey anne cimri davra-
nıyor, çocukları pek çok şeyden mahrum ediyordu.

“Zengin kiraz bahçelerimiz olduğu halde, üvey annem 
kirazları bize çekirdekleriyle yedirirdi. Böylece çabuk doya-
cağımızı düşünürdü,” diyerek üvey annesini bana bir nevi 
şikâyet ederdi, babam. Kuşkusuz değişik olaylar onda Hatice 
diye adlandırılan üvey annesine karşı nefret uyandırmıştı. 
Küçük kız kardeşleri Zehra ile Rukiye’nin, bebek sayılacak 
yaştaki Yusuf’un, fakir çocukları gibi mahrumiyet içinde bü-
yümeleri ona fena halde dokunuyordu. Bütün bunlar anne-
sinin yokluğunu daha da çok hissettiriyordu.

1. Zekeriya Sertel’in asıl adı Zikri idi. Yazı yazmaya başlayınca, imzasını M. (Meh-
met) Zekeriya olarak atmış ve bu ismi benimsemiştir.
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Zikri, üç yıllık iptidaiyi ve gene üç yıllık rüştiyeyi, yani 
al tı yıllık ilkokulu bitirdiği vakit kendisi 14, üvey annesi 20 
ya şındaydı. Okulda yediği dayaklar da onu dünyaya küstür-
müştü. Değişik olaylar üvey annesine karşı husumetini büs-
bütün arttırmıştı. Nihayet bir gün, üvey annesini dövmeye 
kalkınca ortalık karıştı. Babası onu evden uzaklaştırmaya ka
rar verdi.

Kendisi olayı şöyle anlatıyor:
“Bir gün, babam beni yanına çağırdı, ‘Oğlum Zikri,’ de

di, ‘seni okumak için Edirne’ye, halanın yanına göndermeyi 
düşünüyorum.”1

Çok geçmeden Zikri, torbasını alıp Edirne’nin yolunu 
tutar. Edirne İdadisi’nde (lisesinde) bir yıl okuduktan sonra, 
buradan Selanik İdadisi’ne geçer. Artık, okumanın zevkini 
almıştır. Ne var ki, idadinin ikinci sınıfını bitirdiği sırada ba-
basının ölümü gibi bir faciayla karşılaşır. Henüz 16 yaşında-
dır. Usturumca’ya döndüğünde evi bomboş bulur. Üvey 
anne, yeni doğmuş bebeği Belkıs’ı alıp annesinin yanına kaç-
mıştır. 13 yaşından küçük üç kardeşi açıktadır.

Babam, bu durumda önemli bir karar almak zorunda kal-
dığını anlatırdı: kasabaya dönüp babadan kalma mal ve mül-
ke sahip çıkmak, evi bir düzene koymak ve kardeşlerine bak-
mak. İkinci şık ise bütün bunlardan vazgeçip Selanik’te kal-
mak ve tahsiline devam etmek. O, ikinci şıkkı seçmişti. Bize 
bu seçkiyi hangi düşüncelerle yaptığını şöyle anlatmıştı:

“Selanik’te okumanın zevkini tatmıştım. Okuyarak bir 
yere varacağımı biliyordum. Kasabaya dönmek, cahil bir köy 
ağası olmak demekti. Köye dönmemenin babamın bıraktığı 
servetten mahrum olma anlamına geleceğini biliyordum. 
Yakın akrabalar bu mal ve mülkü paylaşmaya başlamıştı bile. 
Ne var ki ben Selanik’te, yaşımın küçüklüğüne rağmen, ba-
şarılar göstermeye başlamış bir küçük aydındım. Oradaki 
okuma, ilerleme heyecanına, devrim havasına kendimi kap-
tırmıştım. Zengin bir ağa olmak yerine, fakir bir aydın olma-
nın bütün sıkıntılarına katlanmak zorundaydım.”

1. Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, Can Yayınları, İstanbul, 2015, s. 24.
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İşte, 16 yaşındaki Zikri, bu muhakemeyi yaptıktan son-
ra, iki kız kardeşini akrabaların yanına yerleştirir, üç yaşında-
ki Yusuf’u alıp Selanik’in yolunu tutar. O günden itibaren 
başlayan zorlukların başında, kardeşi Yusuf’u okulun yatak-
hanesine kabul ettirmek gelir. “Bereket versin müdür anla-
yışlı bir adamdı. Yusuf’un yatakhanede, benim yanımda yat-
masını kabul etti,” derdi.

Daha idadiyi bitirmeden, bir de geçim sorunuyla karşı 
karşıyadır.

Kasabadaki zengin bağ ve bahçelerden ona beş kuruş 
olsun gönderen yoktur. Cep harçlığını çıkarmak, kardeşine 
bakmak zorundadır. O zaman Zikri veya Zikri Efendi diye 
adlandırılan bu gencin ilk mesleği gazeteciliktir. Selanik’in 
bir devrim yaşadığı ve değişik fikir cereyanları içinde çalka-
landığı bu dönemde, uyanık bir genç bu ortamın dışında ka-
lamazdı. Kendisi anılarında o günleri şöyle anlatıyor:

Meşrutiyet inkılabının sarhoşluğu henüz geçmemişti. 
Se lanik hâlâ Meşrutiyet inkılabına sahne olmanın gurur ve 
şerefini taşıyor, bayram yapıyordu. Selanik birdenbire yüz-
yıllık uykusundan uyanmış, memleketin siyasal ve kültürel 
yaşamının merkezi oluvermişti. Meşrutiyet inkılabını yap-
mış olan İttihat ve Terakki Cemiyeti, genel merkezini Se
lanik’te kurmuştu. Hükümet merkezi İstanbul’daydı [...] Fa
kat memleketi yöneten gerçek kuvvet Selanik’teydi [...]

İttihat ve Terakki Cemiyeti kendi fikirlerini yayımlaya-
cak bir organa muhtaçtı. O sırada Selanik’te çıkmakta olan 
tek gazete, bu ihtiyaca cevap veremezdi [...] Bu maksatla, 
Rumeli adında bir gündelik gazete çıkarmaya başlamışlardı. 
Bu gazete küçük bir vilayet gazetesiydi ama İttihat ve Te-
rakki Cemiyeti’nin fikirlerini yayımladığı için ayrı bir önemi 
vardı. Ben gazeteciliğe ilk olarak bu küçük gazetede başla-
dım. O vakit 19 yaşında bir gençtim. Selanik’te yeni açılan 
Hukuk Fakültesi’ne devam ediyordum. Hayatımı kazanmak 
zorundaydım.1

1. Hatırladıklarım, s. 37.



22



23


