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“Günler birer damlaya dönüştü. Her gün 
tek damla gibi; hiçbir şey birikmiyor. Bir yıl 

ancak yarım bardak ediyor.”

Elias Canetti, 1977
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ÖNSÖZ*

Günlük defterlerimi yayınlatmaya karar vermem hiç kolay 
olmadı. Kitap raflarımdaki, dolaplar, çekmecelerdeki yerler daral-
dıkça 40 kadar defter gözüme batmaya başlamıştı. Üstelik Halim 
ve ben artık yaşlıyız. Hayattan ayrılmadan önce kitaplarımızı işe 
yaratılabilecek bir yere teslim etme, bağışlama düşüncesine ka-
pılmış bulunmaktayız. Bizden sonra arkada kalan yakınların da 
çaresizlik içine düşmemelerini düşünmek gerek. Hele yayın dün-
yasıyla yakın ilişkileri yoksa, üstlerine kalan ‘kitaplar meselesi’ni 
nasıl halledebileceklerini bilememe azabına düşeceklerdir. Hadi 
bunu bir yana koyayım, ya günlükler ne olacak? Bu kadar kendine 
özel iç dünya kimlerin eline düşecek; günbegün notlananlara ne 
gibi anlamlar yüklenecek? Virgina Woolf ’un eşi Leonard Woolf, 
hem de yayıncılardan biri olarak ne yapmış? Yazarın günlükleri-
nin ölümünden sonra yayınlanması isteğine sadık kalarak bunla-
rı onun kaybından tam on iki yıl sonra yayınlamıştır, ama kendi 
“seçtikleriyle”… Herhalde uygun gördükleri var, görmedikleri ise 
yok. Zaten Virginia’nın “ölümümden sonra yayınlansın,” dileği 
sayfalarda adı geçen eşhasla yüz yüze gelebileceği endişesinden; 
işte bundan korkmuş olmasından değil midir? Eşi kendince ‘seç-
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meler’ yapınca, elekten geriye kalanlar, tarafından yakılacak harlı 
ateşin kıvılcımları da artık toprak altındaki yazarın ruhuna fatiha 
olacaktır.

Kısacası, günlükler eğer ille yayınlanacaksa, bunu tutanlar sağ-
ken ve notların masumiyetine ‘pek de’ dokunmadan yayınlanma-
lıdır.

Benim 40 kadar defterimin ne olacağı üstüne böyle bir fikir 
edinmiş bulundum; yine de bunları yayına hazırlama kararıvna 
varamadım. Ölünce cesedim yakılıp küllerim bir uçaktan havaya 
savrulsun gibi ta derinlerden gelme bir isteğim vardı. Hâlâ da var. 
Ancak görüldü ki, içinde yaşadığımız şu dar sınırlar içinde bu 
mümkün değil. O halde defterleri yakıp geçmek en iyisi…

Büyükada’da şömineli bir yerimiz olur olmaz günlükleri-
mi oraya götürdüm. Şöyle, hem de lapa lapa karın yağdığı, hiç 
değilse bol yağmurlu bir günde Vivaldi’nin Dört Mevsim’ini de 
diskçalara koyduktan sonra ille de çam kozalaklarıyla yaktığım 
ateşe bunları tek tek gömecektim. Herhalde böyle bir zamanı hiç 
bulamamış olma mazeretine sığındım da tekini bile yakamadım. 
Daha doğrusu, akıp geçen günlerin tarih bilimine katkısı üstüne 
sorumluluk duygusu hepsine baskın çıktı. Defterleri, yanacakları 
ocağın yanından geri, yine çalışma odama taşıdım. Kendime kar-
şı bu kadar mahcup düşmemde birtakım farklı kışkırtılar da var. 
1996 yazında bir ölüp bir dirildikten sonra, ikinci hayatım baş-
lar başlamaz günlükler sorunum yine ve daha da şiddetle aklıma 
düştü. Ölümü tanımak, hatta kendi cenazeni görüyor gibi olmak, 
ölümün varlığını uslu uslu kabul etmiş insanın bile hayata bakı-
şında değişimler yaratıyor. Başta Halim olmak üzere eşimin dos-
tumun, Oğlak Yayınları gibi bazı yayınevlerinin “yayınlatmalısın” 
teşviklerine neredeyse boyun eğer hale gelmişsem de, henüz değil. 
Beni asıl kışkırtan, yayın/kitap dünyamızın Sylvia Plath, Virginia 
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Woolf, Cesare Pavese, Calvino, Canetti gibi yabancı yazarların 
güncelerini alâyı valâ ile bağırlarına basmalarını, medyadaki tanı-
tımlarda sanki ellerinde ‘yerlisinden’, tanıdık bildik bir değerlen-
dirme terazisi varmış gibi övmeden geçilemediğini görmek oldu. 
Hele eğer ‘intihar etmiş’ takımından iseler! Günlüklerimin işte 
nihayet böyle bir yayınına koyamadığım 22 Temmuz 1996’dan 
sonralarına şöyle bir not düşmekten kendimi alamamışımdır: Şu 
kasıtlısından da beter trafik saldırısına uğramış bulunmam ne ka-
dar iyiymiş! Boğaz sularında çekip gitmem nasıl da şiirsel bir gi-
diş olacakmış… Keşke ikinci hayata hiç döndürülmeseymişim!.. 
Zaten yaş yetmiş/iş bitmiş. Öte dünyaya sürüne sürüne, çevreni 
yora yora, kendine acıya acıya gideceğine mis gibi silinip bitiş 
fena mı yani?...

Bunları matrağına getirip yakınlarıma da gevelemişimdir; fa-
kat aynı anda kendimden çok utanmışımdır.

Günlüklerimi yayına hazırlamam kolay olmadı. Ama asıl bü-
yük ikilem, bu karardan sonra masa başına geçmemle başladı. 
Önümdeki malzeme bolluğu bana tehditkâr işaretler yolladı. “Sa-
kinleş, sakinleş!” diye diye bir plan yaptım:

Defterleri kitaplaştırmaya, daha eskilerine oranla düzgünce 
yazmaya ve 12 Mart’ın ayak seslerini duymaya başladığım 1969 
yılıyla girecek, 1996’da trafik saldırısına uğrayıp da önünü sonu-
nu hiç hatırlamadığım, zaten yazılması dahi yarım kalmış günle 
bitirecektim.

Aşağı yukarı 30 yıllık bir döküm. Sayfaları karineyle hesaplaya-
rak DAMLA DAMLA Günler’imi 3 cilde böldüm. Her cildi aynı 
boy posta tutabildiğimi söyleyemem. II. cilt (1977-’83) geçen yıl 
yayına hazırdı, ama yine ‘günübirlik koşullar gereği’ yayınlanması 
III. (1983-’96) cildin tamamlanmasına kaldı. Okurlarımdan ba-
zılarının rastlaştığımız yerlerde: “DAMLA DAMLA’nın devamı 
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ne zaman çıkıyor?” diye sormaları bu işten vazgeçme eğilimlerimi 
engelledi. Bana verdikleri bu ‘ek güç’ için kendilerine içtenlikle 
teşekkür ediyorum. ‘Ek güç’, dedim çünkü, inanılsın inanılmasın, 
günlükleri kitaplaştırmak bana bunun bir romanı yazmaktan hem 
daha güç, hem de daha az keyifli olduğunu öğretmiştir. Roman 
yazmanın bir anlamda ne kadar daha özgürce bir yazılı anlatı yolu 
olduğunu da… Günlüklerde verili günlere, bunların körüklediği 
çağrışımlara bağımlısınız. Hem benim yapmaya çalıştığım gibi 
‘kendi zamanlarında’ yazıya dökülenlerin samimiyetine kıymaya-
cak, hem de anılar hücumunun tuzağına düşmeme gayreti gös-
tereceksiniz. Kalemle çapaçulca yazıp geçtiğiniz yabancı yer, kişi, 
şu-bu adlarının doğru yazılışlarını arayıp bulmaya kalkacak, hatta 
bazan, “canım günlük değil mi bu? Yanlışsa yanlış, varsın olduğu 
gibi kalsın,” Oblomov’luğu bile edeceksin. O kadarla kalsa iyi. Ya 
Zahar’laşırsan?...

Yazmaya hevesli bazı gençler ellerine geçen fırsatlarda, aya-
küstü de olsa yazdıkları sayfaları bize okutmak, bunlar hakkında 
fikir vermemizi isterler. Kendi adıma ben: “Kendi terazin kendin 
ol,” demeyi öğrenebilmişimdir. Bazan da böyle gençlerin büyük-
leri kızının ya da oğlunun yazmayı çok sevdiğini, bu yolda iler-
leyebilmesi için ne yapmak gerektiğini bilmek isterler. Sanırım 
buna klasik cevabımız: “Okusun, aman mutlaka çok okusun,” 
gibisinden öğretmence bir öğüttür, “gençler daha çocukken gün-
lük tutmaya başlasalar iyi olur,” demek varken… Günlük tutmak 
zaten başlı başına okumaya bir kışkırtı değil midir? Yoo hayır, 
yayınlanmış günlükleri okumaya demek istemiyorum. Bu da iyi 
olabilir ama ancak tarihsel arşivlere, ‘hayatta geçip gitmiş dünün’ 
halini ve bunun yorumunu geleceğe aktarmaya merakı olanlar 
için. 
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Leonard Woolf gibi İngiliz yayın piyasasına o da kendi yerin-
de hâkim biri olmasa da, günlük defterlerimi yayına hazırlamam 
için beni neredeyse sırtımdan iten Halim başta olmak üzere, bazı 
yakınlarım ve okurlarıma saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. 
DAMLA DAMLA Günler’i I-II-III diyerek işte yazmış bulun-
maktan artık pişman değilim. Çünkü, tarihsel açıdan bazı gün 
ve ayların hayat içerikleriyle unutulmamasında, yorumlanma-
ya açık bırakılması bakımından kayda geçirilmesinde bir payım 
olabileceği umudu taşımaktayım. Ayrıca da, 1993’te yayınlanmış 
Karşılaşmalar deneme ve değiniler kitabımdaki bir söyleşide dile 
getirdiğim gibi: Bir yazar için yazmak eyleminden daha öğretici 
bir şey yok, görüşüm hayli pekişmiş bulunmaktadır.

İstanbul, Mart 2007

* Şimdi 5. basımı yapılmakta olan Damla Damla Günler’in bana göre 
ilk basımı yapılmakta. Aslında 2004 yılında yepyeni kurulmuş ve 
benim de yayınlarından hoşlandığım bir yayınevi tarafından tek 
cilt olarak yayınlanmıştı. Bu yayının başında Önsöz yoktur çünkü 
1969’dan başlayarak, büyük bir trafik saldırısına uğradığım 22 Tem-
muz 1996 tarihine kadar günbegün “Dert Dökme Defterleri”me 
döktürdüğüm günlüklerimden, ben yok olup gitmeden önce ‘kurtul-
mak’ isteğim başta gelmekteydi. Zaten 2004’te yayınlanan ilk cildi, 
bu ciltteki bölüm başlıklarının ilk gününün etiketi Karar Zama-
nı diye başlamaktaydı, bu cilt de böylece bitip gitmişti. İlk baskısı 
50.000 adet olan Damla Damla Günler okuyucudan büyük ilgi görüp 
kısa sürede tükenmiştir.  



 Kazadan ötürü, ta 2000’lerde ayağa kalkabildikten sonra, hâlâ süre-
giden bitkinliğime, müthiş bir alışkanlığım olan yürüyüşlerimi artık 
yapamıyor olmama, yetmedi bir de mecbur bırakıldığım şu yeni ‘yazı 
makinesi’ bilgisayarla dostluk kurma çabalarıma karşın, ilk ciltten 
doğma bir kışkırtıyla II-III. ciltlerini yazabilmem 2007 yılını bul-
muştu. Çok hoşuma giden ve ilk cildi yayınlayan, beni maddi manevi 
yüksek bir saygıyla bağrına basmış bulunan yayınevim kapanmıştı.

 Derken diğer “yayınevim” tarafından, Damla Damla Günler’in II. ve 
III. ciltleri benim için talihsiz sayılacak bir şekilde yayınlandı. Öyle 
ki, kitapçılarda arayıp sormama rağmen tek bir cildini bile bulama-
mıştım.  

 Eh o zaman o ciltlerdeki bu Önsöz de, okurlarım açısından ‘yokmuş 
gibi’ olup çıkmıştır. Şimdi yeniden, üstelik III değil IV cilt olarak 
yayınlanacak Damla Damla Günler’e bu ESKİ Önsöz’ün konması 
büsbütün doğru olacaktır kanaatindeyim. 

 Everest Yayınları’nın bu ciltleri yeniden yayınlaması, bana günlükle-
rimin hep birlikte ilk defa yayınlanışı duygusu vermekte. 

İstanbul, Haziran 2015 



DAMLA DAMLA 

Günler

 I 
(1969-1976)
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1969

Ocak - Aralık

Karar Zamanı

Ankara, 29 Ocak 1969

(...)
Geçen yazın sonunda başladığım elyazması roman sayfalarına 

bakıyorum. Öğrencilik yıllarımdan bu yana, neredeyse 25 yıl son-
ra bir roman yazma isteği... İlk sayfalar: Geçmişle şimdinin seyre-
deni kesilmiş şu kadın. Hareketsiz. Put gibi oturuyor. Karşısında 
durmadan kendi düşüncelerinden söz açan, fikirlerini anlatan bir 
adam. Kadının iç gezisinden habersiz. Zaten bunu merak etmek 
gibi bir eğilimi yok. (...) Elle yazdığım sayfalar böyle durum sergi-
lemesi gibi bir şey. Sonra 50 sayfa kadar yazı makinesinde yazmış, 
bırakmışım. Hem TRT’deki işlerim zaman bırakmadığı için, hem 
de herhalde bir romanın –bence– çok gerekli çokboyutluluğuna 
dalmaya yüreklenemediğim için. Kaç sahne oyunundan sonra bu 
heves... Son yıllarda romanlarımız birbirini tekrarlıyor. Anlatım 
biçimleri de sıkmakta beni. Bugünün romanı alışılmışın dışında 
bir şey olmalı. Cumhuriyet’in ilk, ikinci kuşakları, bir ideolojinin 
emirerleri... Anlatı türleri... Hepsi bir arada... Güç iş.

50 sayfayı katlayıp eski büyük bir zarfa tıktım bugün. Tasa-
rımla ilgili bir yığın notu da kâğıt sepetime attım. Geçen yıllar 
tuttuğum “Dert Dökme Defterleri”me burun kıvırdım. Günlük 
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tutma mı, dert dökme mi, anı mı bunlar? (Bazı sayfalarını ayır-
dım.) Lise Defteri denen defterleri hep böyle boş yere kullandım 
durdum. Yırtmaya hazırlandığım birinin son sayfalarına şöyle bir 
not yazmışım:

“İnsanlık sürecekse ben yine geleceğim. İnsansızlık ve vur-
dumduymazlık sürecekse ben yine böyle öleceğim; silinip gide-
ceğim.”

İğrendirdi bu satırlarım beni. İşimden, iş çevremden soğumu-
şum. Bir mide bulantısı... Hiç memur olamadım ki... Kurallarını 
öğrenemedim; çünkü öğrenme isteğim olamadı. 1951’den beri 
inişli çıkışlı yayın hayatı. Ayrılmalıyım oradan, buradan ya da her 
şeyden... Yine d.d.d.’lere başladım; çok kötü. Çok açık. Romanı 
unut: O kadar patırtı arasında yazdığın Sınırlarda Aşk-Kış-Barış 
oyununu da...

2 Şubat

Kırk derece ateş. Bel ve sırt ağrıları. Yatıp kaldım. Halim Chi-
cago’daki Karayolları Makineleri Fuarı’na, bu expo’ya çağrılmış, 
ne yanıt vereceğini bilememekte. Bu yeni yılda kısmetimiz açıldı 
sanki. Beni de Fransız Kültür Ataşeliği Paris’e çağırmıştı. Kültür 
ataşesi Le Bihan’a: “Bu çağrınız benim TRT’deki görevimle il-
gili ise, lütfen çağrınızı geri alınız,” diye bir şeyler gevelemiştim. 
“Çünkü artık bu kurumda kalmak düşüncesinde değilim, ayrı-
labilirim.” Le Bihan, kendisi de oyun yazarıymış. “Biz sizi bü-
rokrat olarak değil, yazar kimliğinizle çağırıyoruz,” demesin mi? 
Ah tabii canım, öyle ya, ülkesinin oyun yazarlarından Armand 
Salacrou’nun Durand Bulvarı’nı çevirmiştim, AST’ta da mükem-
mel oynandı ya? Tevekkeli Le Bihan habire provalara gelip otu-
ruyordu... Oyunun büyük yankısı oldu. Doğrusu Güner ve Asaf 
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da çok iyi yönettiler; iyi oynandı. Geçen yılı da Anayasa yürüyüşü 
ve benzeri muhalif hareketlerle pek ateşli geçirdik, hâlâ öyle. Ya 
Paris’te olanlar? Durand Bulvarı gibi işçi hakları üstüne bir oyun 
tam da zamanında sahnelendi bizde. Asaf aklıyla bin yaşasın. O 
istemişti oyunu çevirmemi... Kültürlerine hassas Fransa’nın elçi-
liği de, yazarlarını bu kadar olumlu sergileyen bizlere bir ‘teşekkür 
borcu’ duyuyor herhalde...

(...)
TRT özerkliği elden gitmekte. İktidar bir yanda, biz bir yan-

da; boğuşup duruyoruz. Ateşim düşmüyor. Bazı arkadaşlarım te-
lefonda ‘cunta’nın yeni bazı oyunlarından söz ettiler. Biz, hazırlat-
tığımız programlarda doğruluğu kontrol etme ve kalite düzeyini 
gözetme yerine ‘polis denetimi’, yani sansür mekanizmasını işlet-
memizi isteyenlere ‘cunta’ adını taktık da...

4 Şubat

Ateşim düşmüyor. Yine de Paris çağrısını kabul etmeye karar 
verdim. ‘Yeni hayatıma’ adım atmadan önce, bir geçiş talimi ol-
sun bari. Halim de expo’ya gidecek. (...) Sartre Küba’yı Anlatıyor 
kitabının ‘Kitap Saati’nde tanıtımına izin verdim diye, TRT ve 
savcı el ele, kol kola beni mahkemeye sevk etmişlerdi. Bunda bi-
rinin aracılığı, ne bileyim işte ‘cunta’ ahlakı şart. Avukatım Halit 
Çelenk. Aylar sonra mahkeme, programda konuşanlarla benim 
‘suçsuzluğumuza’ karar vermiş olmasına rağmen, TRT bana peşi-
nen verdiği ‘unvan indirimi’ cezasını geri almıyor. Yargı üstü yar-
gı, yasalar üstü yasa... Velhasıl, TRT yargı organının da üstünde 
bir kurum olup çıktı. Faşizmin pis kokusu. Ne kokusu, ta kendi-
si... Mahkeme sürerken, “Yayından tek başına ben sorumluysam, 
buna eşit yetkim nerde? Yapılan bir program tek başına benim 


