
CANIM ALİYE, RUHUM FİLİZ

Sa ba hat tin Ali 25 Şu bat 1907’de Gü mül ci ne’de doğ du, 2 Ni san 
1948’de Kırk la re li’nde öl dü. İs tan bul İl köğ ret men Oku lu’nu bi ti
ren Sa ba hat tin Ali, Yoz gat’ta bir yıl öğ ret men lik ten son ra, 1928 yı
lın da Mil li Eği tim Ba kan lı ğı’nca Al man ya’ya gön de ril di. 1930’da 
dön dük ten son ra Ay dın, Kon ya ve An ka ra or ta okul la rın da Al
man ca öğ ret men li ği, Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ya yın Mü dür lü ğü’nde 
me mur luk ve Dev let Kon ser va tu va rı’nda dra ma turg luk yap tı. 
1945’te Ba kan lık em ri ne alın dı, İs tan bul’da Markopaşa ad lı mi zah 
ga ze te si ni çı kar dı. 1948’de bir ya zı sı yü zün den tu tuk lan dı, üç ay 
ka dar ha pis yat tı. Sü rek li iz len di ği için yurt dı şı na kaç mak is te di, 
an cak Kırk la re li do lay la rın da bir ka çak çı ta ra fın dan öl dü rül dü
ğü id di a edil di. İlk ya zı la rı Ba lı ke sir’de Ir mak der gi sin de çı kan 
(1925/26) Sa ba hat tin Ali, 1930’lu yıl lar da öy kü ye ger çek çi ve ye ni 
bir so luk ge tir di. Öy kü ki tap la rı: Değirmen (1935), Kağnı(1936), Ses 
(1937), YeniDünya (1943), SırçaKöşk (1947). Halk şi i rin den esin le ne
rek yaz dı ğı şi ir le ri ni DağlarveRüzgâr’da top la dı (1934). Kuyucaklı
Yu suf (1937), İçimizdekiŞeytan (1940), KürkMantoluMadonna (1943) 
ad lı ro man la rın da, okur la rın ger çek li ği da ha de rin den al gı la ma
sı nı sağ la dı. Sağ lı ğın da ya yım lan mış do kuz ki ta bı na, Varlık der
gi sin de tef ri ka edi len Esirler(1936) oyu nu da ek le nin ce on ki ta bı, 
ye di cilt lik bir kül li yat ha lin de Var lık Ya yın la rı ara sın da tek rar 
ba sıl dı (1965/66). Bütün Eserleri ön ce Bil gi Ya yı ne vi’nde, son ra 
Cem Ya yı ne vi’nde ye ni den ba sıl dı. Öy kü le ri 1997’de YKY’de Bü
tünÖyküleri adı al tın da bir ara ya ge ti ril di. KürkMantoluMadonna 
(1998), MarkopaşaYazılarıveÖtekiler (1998), İçimizdekiŞeytan (1998), 
KuyucaklıYusuf’un (1999) ye ni den ba sım la rı ya pı lır ken BütünŞiir
leri 1999’da ya yım lan dı. Öy kü le ri 2003’te ilk bas kı la rı esas alı na
rak Değirmen, YeniDünya, SırçaKöşk, KağnıSesEsirleradıy la ay rı 
ki tap lar ola rak ya yım lan dı. BütünRomanları’nın eleş ti rel ba sı mı 
ise Ocak 2004’te Del ta di zi sin den çık tı. Ay rı ca Sa ba hat tin Ali’nin 
yaz dı ğı ve ona ya zı lan mek tup la rın top lan dı ğı ki tap Hep Genç
Kalacağım 2008’de kül li ya ta ek len miş tir. 1999’da Kuyucaklı Yusuf  
(Yo us so ufletaciturne), 2007’de KürkMantoluMadonna(LaMadoneau
manteaudeFourrure), 2008’deİçimizdekiŞeytan(LeDiablequiesten
nous) Édi ti ons du Roc her ta ra fın dan ya yım lan mış tır. Sind lin ger
Burc hartz 1991’de Kağnı’yı (Ochsenkarren); Uni ons ver lag 2007’de 
İçimizdekiŞeytan’ı (DerDämoninuns); Dör le mann da 2008’de Kürk
MantoluMadonna’yı (DieMadonnaimPelzmantel) ya yım la mış tır.
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Önsöz 

CanımAliye,RuhumFiliz’de yer alan mektupların bazılarını Filiz 
Ali ve Atilla Özkırımlı’nın hazırladıkları SabahattinAli1 kitabın
dan alarak HepGençKalacağım’da2 orijinallerine yer vermeden 
yayımlamıştım. 

Geçtiğimiz aylarda, Sabahattin Ali’den geriye kalanları bir 
kez daha gözden geçirirken üzerinde “bana mektuplar” yazan 
bir zarf gördüm. Elyazısı Aliye Ali’ye aitti; mektuplar tanıdıktı, 
ancak göz atınca fark ettim ki bir kısmı bazı bölümleri kısaltıla
rak yayımlanmıştı. Böylece tüm mektupları dikkatle okumaya 
karar verdim. Aliye Ali, mektupları Osmanlıcadan çevirerek ya
yına hazırlarken Sabahattin Ali’nin nişanlı oldukları 1935 yılına 
ait mektuplarının dokuz tanesini ve 19441948 yıllarında Filiz 
Ali’ye yazdığı mektupların bir kısmını kitaba almamayı tercih 
etmiş. 

Mektupları eksiklerini gidererek yayımlamaya karar ver
dim. 

CanımAliye,RuhumFiliz’de yayımlanan bu mektup ve kart
lar Sabahattin Ali’yi nişanlı, eş ve baba olarak tanımamızı sağ
ladığı gibi, onun aşkı, evliliği ve aile hayatını nasıl yaşadığını da 
gösteriyor: coşkulu bir âşık, sorumlu bir eş, sevecen bir baba... 

Mektupları gönderen kişilerin soyadları da –biliniyorsa– 
adların geçtiği ilk yere köşeli parantez içinde eklenmiş, kişiler 

1 Filiz Ali LasloAtilla Özkırımlı, SabahattinAli, de Yayınları, İstanbul 1986
2  Sabahattin Ali, Hep Genç Kalacağım (Haz. Sevengül Sönmez), YKY, İstanbul 

Mart 2013 
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hakkında kısa açıklamalar adlarının geçtiği ilk yerde dipnotla 
yapılmıştır. Kitabın sonundaki Açıklamalı Dizin de bu nedenle 
adlara göre yapılmıştır.  

Kitabın sonunda yer alan Açıklamalı Dizin’de özel adlar, yer 
ve eser adlarına yer verilmiştir. Kişilerin Sabahattin Ali ile ya
kınlıkları ve eserlerin sahipleri de parantez içinde açıklanmıştır. 

CanımAliye,RuhumFiliz ‘Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali’nin 
benimle paylaştığı belge ve bilgiyle oluşturulmuş bir kitaptır. 
Kendisine teşekkürlerim sonsuzdur.

SevengülSönmez
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15 Şubat 1935

Sevgili Nişanlım Aliye,

Bayramdan birkaç gün evvel bir kitabımı göndermiştim. 
Oradaki hikâyeleri okuyup nasıl bulduğunu bana yazarsan çok 
sevinirim. Bundan evvel çıkan DağlarveRüzgâr diye bir de şiir 
kitabım vardı, fakat ben de hiç mevcudu olmadığı için göndere
medim. Tedarik eder etmez yollarım.

Göndermiş olduğun resim fevkalade idi. Yengeme1 gelen 
renkli resmi de gördüm. Bana bir tane de renkli resim yollarsan 
şimdiden teşekkür ederim.

Nikâh muamelesini ben burada yaptırmak fikrindeyim. 
Sizin Kadıköy’e gidip gelmenizin güç olacağını düşündüm. Bir 
buçuk ay kadar sonra İstanbul’a geldiğim zaman her şey itmam 
edilmiş olur.

Annene, babana, kardeşine ve sana hürmetlerimi yollar, 
uzun mektubunu beklerim.

Sabahattin Ali

Adresim:
Sabahattin Ali
Maarif Vekâleti Neşriyat Mümeyyizliği
                            Ankara

1 Salih Başotaç’ın eşi Hayrünnisa Başotaç.
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28 Şubat 1935

Herkeslerden Sevgili Aliye,

İnsanların hepsi bir değildir. Senin anlattığın Selma’nın 
nikâhlısı gibi insanlar da bulunur, “Viyolonsel”1 hikâyesindeki 
gibi insanlar da... Ben kendim iyi insan olmayı isterim, fakat kötü 
olanlara da hayretle bakmam. Hatta kızmam bile, ancak kötü
lükleri bana taalluk ederse kendimi müdafaa ederim. Şunu esas 
olarak kabul etmeliyiz ki insanların hemen ekserisi yalnız ken
dilerini düşünürler. Dünyadaki bütün felaketlerin, uygunsuz
lukların, bayağılıkların sebebi işte bu her şeyden evvel kendini 
düşünmek illetidir. İlk bakışta insana bir kurnazlık ve akıllılık 
gibi görünen bu hal hakikatte aptallıktır. Çünkü dünyada bir 
insanın başka bir insanın yardım ve alakasına muhtaç olmadan 
yaşaması mümkün olamayacağına, hatta en kötü hayvanlarda 
bile birbirlerine yardım hissi mevcut bulunduğuna göre, sadece 
kendini düşünmek ve başkalarının da böyle yapmasını istemek 
kendi kendisinin kuyusunu kazmaktır. İnsan başkalarına yar
dım ettiği, başkalarını sevdiği kadar yükselir. Dünyada hayatın 
bir tek manası varsa o da sevmektir. Hatta mukabele edilmesini 
bile beklemeden sadece sevmek. Başka bir insanı bahtiyar ede
bilmek, kendini bahtiyar edebilmekten daha güç fakat daha in
sancadır. Bugün böyle düşünenlere saf, hatta enayi derler. Fakat 
ne derlerse desinler, biz kalbimizin ve kafamızın doğru bulduğu 
şeyleri etrafın ne dediğine bakmadan yapmalıyız. Hayatta en bü
yük vazife ve saadet olarak şunu almak lazımdır: bize yakın ve 
uzak bütün insanlara yardım etmek, bütün insanların iyiliğine 

1 Meşale dergisinin 1 Ekim 1928 tarihli 7. sayısında yayımlandıktan sonra Değir-
men ’de yer almıştır.
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çalışmak... Aliye, benim altın kalpli Aliye’ciğim, bu hususlarda 
ne kadar beraber olduğumuzu bilerek sana bunları yazıyorum. 
Mektupların senin göğsünde ne kadar temiz ve insan bir kalbin 
çarptığını bana gösteriyor, bu kalp bundan böyle benimki ile be
raber çarpacağı için dünyanın en bahtiyar insanıyım.

Mektubunu bekler, güzel gözlerinden hasretle öperim.

Sabahattin Ali
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Ankara, 20. III. 1935

Çok Sevgili Aliye, 

Uzunca mektubunu aldım. Hikâyelerimin seni bu kadar 
bana yakınlaştırabildiğini görünce onları daha çok sever oldum. 
Bu sefer bir de şiir kitabı gönderiyorum. İçindeki yazılar kısmen 
felaket zamanlarımın mahsulüdür, kısmen de onu takip eden 
heyecanlı devreleri yâd ettirir. Bundan sonra, senin tatlı arka
daşlığının bana daha az meyus, daha neşeli yazılar yazdıraca
ğını sanıyorum.

İlk samimi mektubu yazan sen olduğun için hem utanıyor, 
hem seni kıskanıyorum. Bu ben olmak isterdim. Sen daha açık 
ve güzel hareket ettin. Satırların arasında kendini gösteren sa
mimi heyecan beni çok mütehassis etti ve mektubunu belki on 
defa tekrar tekrar okudum. Hakikaten anlaşmak gayet mühim 
meseledir ve sen, ihtimal, içinde gizli bir anlaşmamak korku
suyla üzülüyorken, bu hikâyeler sana benim içimi gösterip an
laşabileceğimizi, yakın olduğumuzu ispat edince derhal kale
me sarıldın, bütün teklif ve merasimi, bütün suni nezaketleri 
bir tarafa bırakıp bana içini döktün. Bunun için sana ne kadar 
çok teşekkür etsem, ne kadar minnettar olsam azdır. Senden 
hikâyelerim hakkında teker teker fikirlerini yazmanı isterim. Şi
irleri nasıl bulduğunu da yaz. Sonra bana kendinden, her günkü 
hayatından, hislerinden bahseden uzun mektuplar yaz. Hemen 
yaz.

Gözlerinden binlerce defa hasretle öperim sevgili Aliye’ci
ğim.

Sabahattin Ali 
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25 Mart 1935

Benim Sevgili Aliye’m,

Mektubunu aldım. “Ben fena kız değilim, senin meyus ol
mayıp saadetin için hayatımı şimdi fedaya hazırım!” diyorsun. 
Aliye, bana böyle şeyler yazma... Sonra ben sana deli gibi âşık 
olurum. Senin ne iyi kız olduğunu biliyorum. Muhakkak ki 
hayatımda yaptığım ve yapabileceğim en iyi iş seninle hayatı
mı birleştirmek oldu. Bundan sonra ne diye kederli ve üzüntü
lü şeyler yazalım... İkimiz de yalnız neşeden ibaret mektuplar 
yazmalıyız. Mektubundaki “Beni istediğim kadar sevmezsen 
ölürüm” cümlesini belki elli defa okudum. Ah Aliye, seni iste
yebileceğinden çok seveceğim. Benim nasıl sevebileceğimi gö
receksin... İçim şimdiden İstanbul’a gelmek, seni görmek iştiya
kıyla dolu... Şiir kitabının sonlarındaki yazıları kıskanma. Hiçbir 
zaman dolmamış olan boş gönlümün sesleridir onlar. Sen benim 
bütün kafamı ve ruhumu doldurduğun zaman bak neler yaza
cağım. Sana bu mektupla beraber bir şiir gönderiyorum. Bu şiir 
bütün mazim ile alakamı kestiğime alâmettir. Yeni bir hayata, 
aydınlık, sevgi ve fedakârlık dolu bir hayata atılmak üzere ol
duğumu biliyorum. Asıl senin için fedakârlık yapmak bana en 
büyük saadeti verecektir. Yalnız senin için yaşamak, hayatım
dan senden başka her şeyi silip atmak istiyorum. Fikirlerimi, 
gayeleri seninle paylaşmak, doğru bulduğumuz şeylere beraber 
inanmak istiyorum.

Etrafın seni sıktığı zaman kitap oku... Ben şimdiye kadar 
her şeyden çok kitaplarımı severdim. Bundan sonra her şeyden 
çok seni seveceğim ve kitapları beraber seveceğiz. İnsan muhi
tin bayağı, manasız, soğuk tesirlerinden kurtulmak istediği za
man yalnız okumak fayda verir. Bana en felaketli günlerimde 






