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***İLK 25 BÖLÜM***

Romanıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. 

İyi okumalar dilerim.

Abdullah BOZGEYİK

****Bu dosya romanın yahoo grubunda yayınlanmış ilk  25 bölümünü içermektedir.

Diğer bölümler de belirli aralıklarla yayınlanacaktır.****

***Yayınlanacak tüm bölümlere roman yahoo grubu files bölümünden ulaşılabilir.***

Yahoo grubundaki resim:
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Roman Ön Kapak:

Roman Arka Kapak:
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UMUTLAR BAŞKA BAHARA….
Kalmasın

2008/2009 – E-Roman ©

(Lütfen Dikkat: Bu e-romanımın “Umutlarbaskabahara” isimli Yahoo grubunda 
yayınlanacak elektronik yayın bölümleri sadece tanıtım için ve özet niteliğindedir. Tüm yayın 
hakları saklıdır. Özet yayınlar tamamlanınca piyasada satılmak üzere tam hali ile Akis kitap 
tarafından yayınlanacaktır. Basılı hali için yayın hakları anlaşması yapılmıştır. Romanın 
çeşitli dernek ve vakıflar için katkı niteliğinde ve “Sosyal sorumluluk” düşüncesiyle özel 
baskıları da yayınlanacaktır.  Roman için kaynak gösterilerek tanıtım ve iktibas yapılabilir. Bu 
e-roman herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, basılamaz, senaryolaştırılamaz ve farklı biçimlerde 
hazırlanıp herhangi bir şekilde satışa sunulamaz. 

Bu roman elektronik ortamda http://finance.groups.yahoo.com/group/umutlarbaskabahara/
Yahoo grubu ve izin verilen grup veya web siteleri hariç hiçbir şekilde tam haliyle (yani 
gruptaki tüm mesajları, bölümleri veya dosyaları içerecek şekilde) yayınlanamaz. Duyuru 
niteliğinde olmak üzere kısmi tanıtım (bilgi ve gruptaki bir mesajın kısmi yayını) istisnadır. 
Bu kapsamda yapılacak yayın ise kısa tanıtım mahiyetini geçemez. Romanın nette yayınlanan 
5er bölümlük pdf dosya halindeki içeriğinin kopyalanması, belirtilen notlar dışında kullanımı
yasaktır. Aksi davranış cezai işlemi gerektirecek olup yasal yollara başvurulacaktır. Bu yönde 
tutum ve davranış içinde olacak kişi ve kurumlar ise oluşacak ilk kararda emsal cezai şartları 
peşinen kabul etmiş olarak dikkate alınacaktır. Romana gösterdiğiniz ilginiz ve desteğiniz için 
teşekkürler.

İyi okumalar dilerim.
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Abdullah BOZGEYİK 
Bağımsız Danışman ve Öğretim Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep yerleşkesi Makine Mühendisliği’ne 1981 yılında 
giren yazar muafiyet sınavını geçmiş, ilk yaz tatilinde İngiltere’ye gitmiş, garsonluk, otel 
resepsiyon görevliliği ve rehberlik gibi işlerde çalışmasıyla “hayata bakış açısı” değişmiştir. 
1983 yılında kendi isteği ile ODTÜ’den ayrılmıştır. Sonrasında ise Anadolu Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi İngilizce Ana Bilim Dalını 1987'de Üniversite 3.üncüsü olarak bitirmiştir. 
Eğitimi süresince; fotoğrafçılık, turizm şirketinde çalışma, reklâm metin yazarlığı yapmanın 
haricinde, bir mağaza vitrini kiralayıp bakır çaydanlık ve sürahi satmıştır. 

Yazar, mezuniyeti sonrası Anadolu Bankası Gaziantep şubesinde çalışmaya başlamış, 
bankanın birleşmesi ile T. Emlak Bankası A.Ş.'de MT-Bankacılık eğitimi almış ve şube, bölge 
başkanlığı ve Özel Projeler, ATM Müşteri Hizmetleri, Sigorta Ürünleri Pazarlama, Kredi 
Kartları ve Dış ilişkiler ve Temsilcilikler müdürlüğü gibi birimlerinde çalışmıştır. Bankada 
iken bankacılık, insan kaynakları, pazarlama vb konularda kişisel gelişime yönelik sertifika 
eğitimleri almış ve İngiltere NatwestBank'ta bankacılık eğitimine katılmıştır. 1998 yılında ise 
müdür yardımcısı olarak kendi isteği ile bankadan ayrılmıştır. Banka sonrası bulunduğu 
görevler;

o 1998-2000, Ph. D İşletme Bilimleri Merkezi A.Ş., Eğitim-Yönetim Danışmanı,
o 2002 yılı Nisan-Haziran, PROG-MEN Yönetim Danışmanlığı, Müşteri Hizmetleri ve 

Bilgi Teknolojileri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’de Genel Müdür,
o 2001 Şubat - 2003 Haziran, YEDİTEPE Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 

Yüksek Lisans-YEDİTEPE MBA" programında Öğretim Görevlisi,
o 2003 Ekim-Günümüz, İstanbul BİLGİ Üniversitesi "Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 

Yüksek Lisans- BİLGİ MBA" programında  (www.bilgimba.net/mba/tr/)) Öğretim 
Görevlisi,

o 2004 Eylül-Günümüz, PRESTON Üniversitesi İstanbul Temsilci yerleşkesinde Lisans, 
Yüksek Lisans ve Uzaktan eğitim programlarında (www.prestontr.com) öğretim görevlisi,

o 2005-Günümüz, Netron firması “CIO” ve “Proje yönetimi” sertifika programları yanında 
THE UNIVERSITY OF PORTSMOUTH Yüksek Lisans programında (www.nit.com.tr) 
öğretim görevlisi,

o 2007 Haziran-Günümüz, diğer 3 üniversite derslerinin yanında BREYER STATE 
Üniversitesi İstanbul Temsilci Kampusu’nda (www.bsutr.com) uzaktan eğitim 
programında da öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.

Üniversitelerde verdiği derslerin bazıları: “Çağdaş Yönetim”, “Müşteri İlişkileri 
Yönetimi”, “Kriz Yönetimi”, “Stratejik Yönetim”, “İleri Pazarlama Yönetimi”, “İş 
etiği”, “Girişimcilik ve Küçük İşletmeler” ve “Gelecek 5 Yıl” olarak sayılabilir. Şirkete 
özel ya da genel katılıma açık olarak verdiği eğitimleri ise çeşitli eğitim ve danışmanlık 
firmalarınca duyurulmaktadır. Muhtelif yazıları çeşitli web siteleri ve dergilerde 
yayınlanmaktadır. 

Derslerine ait olmakla birlikte bilgi paylaşım odaklı ve açık platform haline gelmiş Yahoo 
grupları; 
http://groups.yahoo.com/group/CRMclass/
http://finance.groups.yahoo.com/group/EntrepreneurshipSBAclass/
http://groups.yahoo.com/group/CrisisManagementClass/
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Bu gruplara konuya ilgi duyan kişiler ve firmalar üye olabilir. Üyelik için gruplara ait linkleri 
ziyaret edebilirsiniz.

Yazarın yayınlanmış önceki kitapları: “Krizleri Fırsata Dönüştürmek”, “Girişimcilere Yol 
Haritası” ve “Rekabet Avantajı için Müşteri İlişkileri Yönetimi” Hayat Yayınlarından, 
“Plazalar Vadisi” isimli romanı Akis kitaptan, “Aynadaki Yüz” isimli romanı 
Yakamoz/sonsuz yayınlarından, “Krizlerden Yükselerek Çıkın” ve “Mutluluk Üretimi 
A.Ş.” isimli kitapları ise BAMM yayınlarından çıkmıştır. 

Yazarın “Umutlar Başka Bahara” isimli e-romanın okumakta olduğunuz bu “tanıtım için 
ve özet niteliğinde” olan bölümleri İnternet ortamında aşağıdaki romana ait Yahoo grubunda 
ve izin verilen çeşitli yahoo grupları ve web sitelerinde yayınlanmaktadır. 

http://finance.groups.yahoo.com/group/umutlarbaskabahara/

Bu gruba üye olmanız sonrası grubun files bölümünden romanın netteki son halini 
bilgisayarınıza indirerek okuyabilirsiniz. Romana yayınlanması süresince katkı vermek 
isteyen okurlar gruba üye olarak mesaj gönderebilir.

Yazar, başta danışmanlık ve yazılım firmaları olmak üzere kurumlar veya kişiler için proje 
bazlı çalışmalar yapmakta ve gerektiğinde profesyonel yönetici veya yönetici danışmanı 
olarak çalışmaktadır. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında ise çeşitli kuruluşlara fahri 
danışmanlıklar yapmaktadır. İngilizce bilen yazar 1963 Gaziantep doğumlu, evli ve 2 çocuk 
babasıdır.

Abdullah BOZGEYİK
Yazar
http://indeksiletisim.com/images/pdf/abdullahbozgeyik.pdf  (Kısa CV)

E-Posta: abozgeyik@yahoo.com
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BÖLÜMLER

1: DENEMEK VE BAŞARMAK 
2: GEÇMİŞ VE BUGÜN GELECEĞİN AYNASIDIR
3: ÜMİTSİZLİK KAYBETMEK DEMEK, MAZERET BİLE GEREKSİZ
4: İŞİNE DOĞRU HAZIRLAN VE HEDEFE ODAKLAN
5: DOSTLARI VE ÇEVRENDEKİ OLAYLARI İYİ TAKİP ET
6: BAKMAK HERZAMAN GÖRMEK DEĞİLDİR…
7: BAZI ŞEYLER GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ OLMAYABİLİR..
8: FARKINDA OL, KENDİNİ BİL, YANILGIYA DÜŞME
9: ACABA GELECEK BÖLÜMLERDE NE OLACAK?
10: NE KAVRAMSAL KARGAŞA NE ANLAMSAL SOYUTLUK..
11: GELECEK KAYGISI ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER
12: SEVİYORUM ONU DELİLER GİBİ…
13: ZAM, ZAM, ZAM HERŞEYE ZAM GELMİŞ, HOŞ GELMİŞ
14: EKMEK ASLANIN AĞZINDA İMİŞ…
15: EVLENEYİM DE KURTULAYIM…
16: BİZİM VAKIF VE BİR PROJENİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SIRLAR
17: YENİ HAYATINDA BAŞARILAR DİLERİM, EVLADIM…
18: EN KÖTÜ KARAR BİLE KARARSIZLIKTAN İYİDİR
19: GEÇMİŞTEN KAÇMAK İÇİN ÇIRPINDIKÇA BATIYORMUŞUM
20: KARARININ ARKASINDA DUR, SONUÇLARINA KATLAN
21: DEPREMDEN DERS ALAMADIK, HALA UYUYOR MUSUNUZ?
22: SEVGİLİ GÜNLÜK… BU SATIRLARLA SANA İÇİMİ DÖKERKEN…
23: ACABA BOŞA MI KÜREK ÇEKTİK BUNCA YIL?
24: KİM İKİNCİ ŞANS İSTEMEZ Kİ?
25: AŞK BU MU, HAYAT BU MU?

Diğer bölümler de belirli aralıklarla yayınlanacaktır.*
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1. BÖLÜM: 

Merhabalar, Hoş geldiniz. Hangi gazeteden geldik demiştiniz? asistanım söylemişti 

ama.. hatırlayamadım.

- Efendim biz İnternette yayın yapan “UBB” isimli bir Yahoo grubu adına sizinle 
röportaja gelmiştik. Randevu alabilmek için asistanınızı aşmamız gerekiyordu. Bunun 
için de yabancı bir gazete ismi verdik. Özür dileriz. Bildiğimiz kadarı ile pek röportaj 
yapmayı istemiyorsunuz veya basına yönelik bazı önyargı ya da kızgınlıklarınız var ki 
pek adınızla karşılaşmıyoruz basında..

- İyi de bu sizi niye bu kadar ilgilendiriyor. Hem bu benim kararım. Basın ile 
iletişimimde sorun yok ama onlarda sorun var. Akıllarına geleni yazıyorlar, benimle 
ya da firmalarımla ilgili. Bu da benim canımı sıkıyor. Anlaşılan siz de aynısını 
yapacaksınız. En iyisi sizi hemen yolcu edelim….. Kızım Melek, bakar mısın 
çocuğum.. 

Kapı açılır ve asistan içeri girer. 

- Efendim, sizin aslında ne kadar babacan bir işadamı olduğunuzu ve yanlış 
anlaşıldığınızı biliyoruz. Bunu durumu açıklığa kavuşturmak için geldik..

Biran için asistanına bakar ve eli ile tamam işareti yapar. Asistan çıkar.

- Sağ olun da.. Bunu nereden biliyorsunuz? Hem niçin böyle bir çaba içindesiniz, niçin 
benimle röportaj yapmak istiyorsunuz?

- Efendim, önce müsaadenizle kendimizi tanıtalım. Ben Cemile, arkadaşım ise Hüseyin 
birlikte çalıştığımız birkaç arkadaşımız daha var.. Bazılarımız üniversitelerin çeşitli 
bölümlerinden mezun oldu ayrıca son sınıflarda okuyan arkadaşlarımız da var.
Dolayısıyla biz genç bir ekibiz ve İnternet ortamında yayın yapıyoruz. İşin aslı henüz 
dergi çıkaracak kadar paramız yok. Öyle yakın zamanda böyle bir parayı 
kazanacağımızı da pek zannetmiyoruz. Öte yandan yayıncılığa ısınarak, daha doğrusu 
deneyerek ama çok çalışarak başarılı olmak istiyoruz..

- Eee, peki niye buradasınız? Reklam falan mı istiyorsunuz?
- Efendim dergimiz olsaydı iyi olurdu. Hem reklamınızı nerede yayınlayacağız diye 

sorsanız size “İnternette” desek bize para ödemezsiniz ki..
- Doğru ödemem.
- Bizim de paramız yok. Hatta bir web sitemiz bile yok şimdilik..
- Çocuklar açık sözlü olmanızı sevdim. Madem röportaj için geldiniz, sorun 

sorularınızı..
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- Yaşasın demek kabul ediyorsunuz. Hüseyin, ben sana kabul edecek Hulusi amca 
demiştim…

- Evladım yanlış kişiye mi geldiniz yoksa? Benim adım Hulusi değil..
- Biliyoruz efendim. Biz gelirken kafamızda o kadar kurduk ki konuyu. Sizi sevecen 

tavırlarınız ama biraz da çatık kaşlarınızdan dolayı Türk Sinemasının babacan patronu 
olarak sevdiğimiz Hulusi Kentmen’e benzetmiştik. Yani kendi aramızda öyle 
konuştuk.. Üstelik “denemekten ne çıkar, belki de başarırız” demiştik.. Yani yaptınız 
Hulusi amcalığınızı..

- Yahu bunu çok sevdim. Aslında hiç farkında değildim ama andırıyorum galiba. 
Rahmetli çok iyi bir patron portresi çizmişti harika oyunculuğu ile onu ben de 
severdim. Hayat filmlerdeki gibi değil ne yazık ki, ben de onun gibi genelde zor 
günler yaşadım. Defalarca işimi kaybettim. Daha kötüsü nice sevdiklerimi de 
kaybettim.. (Bu arada duygulanmıştır. Cebinden mendil çıkarır ve sanki burnunu 
siliyormuş gibi yapar) Neyse sorularınız hazır mı? Bence başlayalım.. (derken bir 
eliyle belli etmeden gözlerini siler)

- Efendim bizler gazetecilik okumadık, mesleğimiz de gazetecilik değil. Yani ne yazık 
ki hazır sorumuz da yok. Müsait olduğunuz zamanlarda, günlerde gelir sizinle sohbet 
eder ve sohbetimizi olduğu gibi yayınlarız diye düşünmüştük.

- Yani fotoroman gibi, yoksa resim de mi çekecek misiniz?
- Müsaade ederseniz çekeriz, yoksa şimdilik gerek yok. Bu arada röportajı siz 

istediğiniz aşamada bırakabiliriz sonra da yine istediğiniz gün ve saate devam 
edebiliriz. İsterseniz netten de devam edebiliriz.

- Öyle ikide bir gelmeniz zor olmayacak mı? Hem masraflı da olur.
- Siz isterseniz geliriz efendim. Biz Akbil kullanıyoruz. Şimdi de otobüsle geldik.
- Peki netten nasıl olacak.
- Efendim yazışma programları var. Ayrıca görüntülü de sohbet edebiliriz. Nasılsa 

ofisinizde bu sistemler vardır.
- Var ama özel bir durum olmazsa ben gelin isterim. Sizi sevdim. Cesaretli 

çocuklarmışsınız. 
- Efendim biraz cesaret biraz da kaybedecek bir şeyi olmama durumu. Yani diğer 

gazeteciler sizden röportaj alamadılar diye patronlarının gözünde itibar kaybedebilirler 
ama bizim deneyimimiz bile yok. En fazla bizi kovardınız..  

- Kovabilirdim sizi, hatta bir ara düşündüm de.. sonra aklıma yıllar önceki halim geldi.
- Aklınıza gelen o halinizi bize anlatır mısınız lütfen? Hem böylece röportaja soru dahi 

getirmeden başlamış oluyoruz. 
- Maşallah cin gibisiniz. Peki anlatacağım ama önce bir şeyler içelim.. Ben çay 

içeceğim.
- Biz de çay içelim efendim.
- Peki çocuklar her istediğim zaman gelecek misiniz? Bende anlatacak şey çok..
- Geliriz efendim, siz istedikten sonra… hem de koşarak pardon Akbil ile… Bizim için 

büyük bir deneyim olacak.
- Sizi anlıyorum çocuklar.

Telefonu kaldırır asistanına “kızım Melek bize üç çay gönder lütfen” der. Sonra da 
koltuğundan kalkarak çocukların karşısına oturur.

Cemile ve Hüseyin konuşmadan bir birine bakar ve gülümserler. Karşılarında koskoca 
işadamı oturuyordur. Yani röportajı kapmışlardır. Oysa yıllardır hiçbir dergi ya da gazete 
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için röportajı yayınlanmayan, yayınlanamayan bir işadamıdır o. Nice gazetecilere randevu 
dahi vermemektedir. 

Çaylar hemen gelir. İşadamı cebinden bir kutu çıkararak çayına sakarin koyar. Sonra 
onlara dönerek..
- Şeker ile yollarımızı ayırdığımız o kadar uzun zaman oldu ki, daha önce az mı yoksa 

çok şekerli mi içerdim unuttum.
- Cemile: Özür dilerim efendim. Rahatsızlık nedeniyle mi?
- Aslında hastalıktan başlamadım. Önceleri sadece kendime dikkat etmek için idi ama 

sonraki yıllarda doktor şekeri yasakladı. Neyse, size bir şey anlatacaktım.
- Evet, “yıllar önceki halim aklıma geldi” demiştiniz..
- Doğru. Uzun yıllar önce ben de sizi gibi parasız ve yeni mezundum. Ne yapacağımı 

bilmiyordum.  
- Hangi yıllardı efendim?
- 1958 yada 59 yılı idi sanırım.  Gazetelerde “Çocuklar için semtlerde spor salonları 

açılacak” haberleri vardı. Ama bunu söyleyen o zamanın İstanbul Valisi idi ve haber 
de İstanbul için idi. 

- Hüseyin: Siz hangi şehirde idiniz?
- Aferin, bakıyorum sorulara başladınız. Ben Bursa’da idim. Ama Bursa’da kalmak 

istemiyordum. Ailem Bursa’nın önde gelen ailelerinden olduğundan İstanbul’da 
üniversiteyi bitirdikten sonra dönmüştüm memlekete. Daha doğrusu babam öyle 
istemişti. Bir devlet dairesine girmemi ve bir süre sonra da aile şirketinde çalışmaya 
başlamamı istordu.  Bense yeniden İstanbul’a gitmek ve iş hayatına atılmak 
istiyordum. Memur olmak aklımdan dahi geçmiyordu. ►
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2. BÖLÜM: 

İnsan ne yaparsa yapsın hatta ne kadar da zorlarsa zorlasın hayat ona çizdiği yolda ilerleme 

yolundan başka seçenek vermiyor galiba... Belki bana katılmayabilirsiniz ama benim 
düşüncem bu. Niçin mi böyle düşünüyorum? Yok, canım hemen öyle kolay pes edenlerden 
değilim. Başarılı olmak ya da salt para kazanmak değil sorun. Her şey için o kadar çok 
uğraştım ki anlatamam. Kaderin önüne geçmek mümkün değilmiş.. öyle derlerdi... Evet 
öyleymiş... Sakın benim salt ümitsizliğe düştüğümü falan da düşünmeyin. Çünkü eğer öyle 
yaparsanız size anlatacaklarım ilginize çekmeyecektir. Merak etmeyin klasik hayat hikayemle 
sizi sıkmayacağım

Yaşadığım onca sıkıntıya rağmen asla ümitsizliğe düşmedim. İş konusunda, örneğin bir 
firmamda ya da yapılan bir projede kaybettiğim anlarda, yani çok ciddi zararlarım olduğunda 
dahi dürüst olmaktan taviz vermedim. Para kaybettim ama itibarımı asla harcamadım. Şartlar 
ne kadar zor olursa olsun hep canla başla çalıştım. Her işim, girişimim öncesi ciddi araştırma 
yaptım. Profesyonellerle çalıştım ama klasik patronluk da yapmadım. 

Çocuklarımı salt kendi işlerim için değil, kendilerinin de gelecek planlarını dikkate alarak 
yetiştirdim. Hem ciddi eğitimler aldılar, en iyi okullara gittiler. Bırakın benim çocuklarım 
oldukları için özel muamele görmelerini sanki hiç özellikleri yokmuş gibi firmalarımızda ve 
sektörde çekirdekten yetiştiler. Bunu bilinçli olarak yaptım. Sakın bazı patronların yaptığı gibi 
çocuklarımı kendi firmalarıma belirli pozisyonlara yerleştirdiğimi ya da onlara altın kafes ya 
da fanus içinde işler yaptırdığımı düşünemeyin. Böyle yapmadım.. Yaptığım yöntemi 
kimsenin değil yaptığını düşündüğünü dahi zannetmiyorum. Bunun için özel bir yetiştirme 
programı hazırlanıldı. Aslında bu danışmanımın önerisi ile oldu.. Bu program bir çeşit MT 
yani Yönetici Yetiştirme programı gibi idi. Çocuklarım çeşitli eğitimler aldıktan sonra 
sektörden ve ilişkisel sektörlerden çeşitli firmalarda işlere müracaat ettiler, kazandılar ve 
çalıştılar. Bu işe girişlerde benim adımdan bahsedilmediği gibi eğer soran olursa da soy isim 
benzerliği denildi. Direk iş ilişkisi içinde olduğum hiçbir firmada çalışmadılar rakiplerin 
firmalarında da çalışmadılar. Ama satın almayı düşündüğüm bazı firmalarda çalıştılar. Rakip 
firmalar konusunda tek istisna eğer rakip firmayı satın almak istiyorsam bazı durumlarda o 
firmada da çalıştılar ama satın alma işlemi gerçekleşene kadar.

Çocuklarım bu program kapsamında yerli ve yabancı çeşitli sertifika programlarına da devam 
ettiler. Her birisi seçtiği alana özgü derinlemesine bilgi ve deneyim kazanmak için ciddi 
çalışmalar yaptı. Ben çocuklarımı mevcut işleri zamanı geldiğinde devralacak şekilde 
yetiştirmedim. Gerektiğinde mevcut işleri farklılaştıracak, geliştirecek veya yeni iş alanları 
açacak şekilde hazırladım. Tüm bunları yaparken tabii ki mevcut firmalarımı ve yatırımlarımı 
düşündüm ama daha çok çocuklarımın geleceğine yatırım yaptım.
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Bu aşamada klasik gibi gelecek ama çalışanlarımı hep sevdim ve katkıda bulunmaya çalıştım. 
Kimisine abi, kimisine babalık yaptım ama bunu genelde geri planda yaptım ki ne adaletsizlik 
olsun ne de birilerini kayırdığımı düşünsünler istedim. Öte yandan yetenekli olanların elinden 
tuttuğumu söylemeliyim. Bence, firmaların en büyük zenginliği insan kaynağıdır. Bu nedenle 
firmalarımda  “İnsan Kaynakları” müdürlüklerine konuya hakim kişileri aldım. Personel ve 
işe alım müdürlüklerine insanı seven ve değer veren yöneticileri koydum.

Tüm bunları bir günde öğrenmedim ve doğal olarak da bir günde de karar verip yapmadım. 
Öncelikle kendimi hep geliştirmeye çalıştım ve çalışıyorum. Öğrenmenin yaşının olmadığına 
inananlardanım. Ticarette çok sıkıntılar yaşadım. Bazen öyle günlerim oldu ki sadece 
kazandıklarımı değil, ailemin mal varlığını bile harcadım, kullandım. Ne yazık ki bazı işlerde 
başarılı olamadım ve aile mal varlığını yaşanan krizlerde büyük ölçüde yitirdim. Sonra ise 
oyunun kurallarını öğrendim ve her defasında batan, iflas eden şirketimi yeniden 
canlandırdım. Çünkü iflasım sonrası artık işi yapmak kadar nasıl yapılmamasını gerektiğini de 
öğrenmiştim. Beni diğer, en azından çoğu patrondan farklı kılan şey sanırım sadece 
çekirdekten yetişmiş bir patron olmam bile değil… Beni farklı kılan sürekli gelişmemin 
yanında araştırma yapmam, ciddi networkler – bağlantılar kurmam ve inancımı asla yitirmem 
sanırım..

Size soruyorum “Kaybetmek mi, yoksa ümitsizlik mi daha kötü ?” ►
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3. BÖLÜM: 

Size soruyorum “Kaybetmek mi, yoksa ümitsizlik mi daha kötü ?”

Sizi bilmem ama benim için ümitsizlik çok daha kötü. Özellikle iş konularında kaybettiğim 
zamanlar oldu. Ama asla ümidimi kaybetmedim. Hep çıkış yolları aradım. Şimdi çocuklar 
klasik gazeteci olmadığınız için detayı atlıyorsunuz. Hadi yardımcı olayım; söylediklerim 
üzerine  “Nasıl oluyor da böyle bir işadamı kaybettiğim zamanlar oldu” diyebiliyor diye 
düşünebilirsiniz.

Cemile – Efendim aslında ben soracaktım ama o kadar akıcı anlatıyorsunuz ki araya girmek 
istemedim.

Hüseyin- Ben de daha çok ümidini kaybetmeme konusuna odaklanmıştım. Çünkü önemli olan 
kayıplarınızı telafi etmiş olmanız ve ümidinizi yitirmemeniz, değil mi? Sayın Yıldırım İnan...

- Bakıyorum, röportaja ısındınız… Siz yine de en iyisi bana Yıldırım amca deyin olur mu 
çocuklar … Bence böyle daha iyi.

Cemile ve Hüseyin birbirine bakarak gülümsediler ve birlikte “Peki, Yıldırım amca” dediler.

Çocuklar önce unutmadan şu kaybetme konusunu anlatayım. Kaybetmek iş dünyasında doğal, 
eğer riskleri yönetemezseniz, fırsatları değerlendiremezseniz, çevrenizi iyi incelemez ve 
başkalarının yaptıkları hatalardan bile ders almazsanız yaptığınız işte başarısız olabilir ve 
kaybedebilirsiniz. Öte yandan tüm bu saydıklarımı yapsanız hatta neredeyse her şey 
bildiğinizi bile düşüncesiniz Türkiye gibi bir ülkede bazı sürprizlerle karşılaşabilir ve 
kaybedebilirsiniz. 

Öncelikle iş yaptığınız işadamlarına koşulsuz güvendiğinizde nasıl kandırıldığınızı dahi 
anlamadan ciddi zararlara uğrayabilirsiniz, sektör dernek ve oluşumlarına aynı şekilde 
güvenirseniz bir bakarsınız ki diğerleri işleri, ihaleleri alırken sizin firmanızın gittikçe zor 
duruma düşüyor, hükümetlere aynı şekilde güvenirseniz bugün ak dediklerine yarın kara 
derler bir günde bile iflas edebilirsiniz. Birileri için özel kararnameler çıkarırlar, yandaşlarına 
ihaleleri verirler, hesap soracağız derler ama ülkeyi soyup soğana bile çevirmeye kalkarlar. 
Kısaca iş dünyasında sürekli kontrollü ve şüpheci olmak gerekiyor. Çünkü kimlerin geri 
planda kimlerle çıkar anlamları yaptıklarını bilemezsin. Benim başıma gelen kayıplar da zaten 
çoğunlukla bu nedenlerden oldu. 
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Gelelim kazançlarıma; en büyük kazançlarım, sağlığım, çocuklarım ve iyi, birbirine 
kenetlenmiş bir ailemin olmasıdır. Bence en önemli kazanç da zaten budur..

Hüseyin ve Cemile birlikte- Yıldırım amca kazançlarınızı sayarken hiç firmalardan, 
fabrikalardan mal varlığınızdan falan bahsetmediniz?

- Buraya kadar bahsettiğim tüm diğer kazançlar maddi ve geçicidir. Önemli olan manevi ve 
bahsettiğim tür kalıcı kazançlardır. İş adamı olarak tabii ki maddi kazanç peşinde de oldum ve 
kazandım da.. ama altını çizmek istediğim şey şu. Eğer bahsettiğim kazançlarım olmasaydı. 
Maddi kazançlarım anlamsız olurdu. Sağlıksız, zenginliğin, hayırsız evladın ve birbirine 
sırtını çevirmiş ailenin kime ne yararı olabilir? Tabii ki yararı olmaz. Önemli bir kazancımı 
söylemeyi unutmuşum…

Cemile- Sanırım hayır işlerinizle ilgili bir şey. Yüzlerce öğrenciyi okuttuğunuzu, ihtiyacı 
olanlara yardım ettiğinizi bilmeyen yok. 

- Evet, o konu Cemile. Bir küçük farkla uzun yıllar önce bir vakıf kurmuştum. O vakıf 
üzerinden bunları yapıyorum. Ne kendi adıma ne de firmalarım adına özellikle bir şey 
yapmıyorum ki yanlış anlaşılmasın. Bir de yapmaya çalıştığımız hayır yerine ulaşsın.. değil 
mi? Vakıf konusu çok detaylı bir ara yine gelin o zaman anlatayım. Hem vakfın mevcut halini 
çok geliştireceğim. Zaten sadece bir işi iyi yapmak yeterli değil, geliştirmek de gerekiyor, 
değil mi?

Hüseyin ve Cemile – Kesinlikle haklısınız. 

-Bakın size ne diyeceğim; röportaja bugünlük bu kadar diyelim. Sizlere bir görev veriyorum. 
“Piyasaya bir bakın, sektörden firmalarla görüşün ve kim yani hangi firma sosyal sorumluluk 
kapsamında bir şeyler yapıyor öğrenin.” Bu konuda dernekler ve vakıflarla da 
görüşebilirsiniz. Bakın bakalım yeni projeleri var mı? Yalnız sakın ha bu araştırmayı benim 
adıma yaptığınızı da söylemeyin. Şimdilik böyle kalsın. Sonra bulduklarınızı bana 
önerilerinizle birlikte getirin. Öyle sohbetimize devam edelim. Hem bunu düşündüğüm gibi 
yapabilirseniz size bir sürprizim de olacak.. 

Cemile- Tabi araştırırız.

Hüseyin – Bu konuda önerilere pek ihtiyacınızın olmadığını düşünüyorum ama elimizden 
geleni yapacağız. 

- Peki çocuklar böylece anlaşmış olduk. Hem de sizden sonraki toplantım öncesi hazırlık 
yapacağım kadar zamanım kaldı. Siz araştırmanızı yapınca asistanıma telefon edin. Size bir 
gün ayarlasın yeniden görüşelim.

Cemile ve Hüseyin- Elimizden gelenin en iyisini yapacağız Yıldırım amca.

- Aferin çocuklar hadi sizi göreyim. ►
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4. BÖLÜM: 

Cemile ve Hüseyin çıkar çıkmaz Yıldırım bey asistanına seslenir.

- Kızım Melek, benim büyük oğlanı ara da konuşayım.
- Peki efendim hemen bağlıyorum. 

Kısa bir süre sonra Yıldırım beyin telefonu çalar.
- Efendim Erdem bey hattalar..

- Evladım Erdem bugün ne yapıyorsun?
- Efendim babacığım? Şey… çalışıyorum??
- Tabii ki çalışacaksın, onu biliyoruz. Akşama doğru toplantın falan var mı? görüşelim..
- Ne zaman isterseniz geleyim babacığım.
- Evladım senin önemli bir toplantın varsa sonra da görüşürüz ama eğer önemli bir 

toplantın yoksa planlama yapalım.
- Baba 15:30 sonrası ciddi bir toplantım yok. Klasik firma içi değerlendirme toplantıları, 

var ama onları da genel müdür yardımcıları halleder nasılsa. Sizce de uygunsa tahmini 
16:00 gibi gelebilirim. Program nedir?

- Evladım bana gelme, ben de birazdan çıkacağım. Seninle 16:30 gibi Çamlıca tepede 
görüşelim. Hem sohbet ederiz hem de İstanbul’u seyrederiz. Hadi orada görüşürüz.

- Peki babacığım. Görüşmek üzere.

Yıldırım bey telefonu kapatınca koltuğundan kalkar çantasını alır ve kapıya yönelir. Çıkarken 
asistanına 

- Melek ben çıkıyorum. Önemli bir konu olmazsa beni cepten aramayın. Ama mesaj 
gönderebilirsin. Arada bakarım.  Bu arada işe dönmeyeceğim. Yarın görüşürüz.

- Peki efendim. Arabanız kapıda hazır. Yine siz kullanacaksınız değil mi?
- Evet. Şoför Mustafa’ya yarın sabah da ihtiyacım olmayacak.

Der ve hızla çıkar. Şirketten özellikle erken çıkmıştır. Yolda önce danışmanlarından İlhan 
beyi arar.

- İlhan bey, gönderdiğin raporu inceledim. Yoldayım aracı ben kullanıyorum onun için 
kısa konuşacağım. Rapordaki toplam rakamdan emin misin? Çünkü ona göre planlama 
yapacağım. Bak eğer emin değilsen acilen kontrolleri yap ve bana en geç bir saat için 
de kesin rakamı ver.

- Yıldırım bey, rakam %10 marjlıdır. Buna rağmen ben acilen küçük bir kontrol 
yapacağım ve sizi hemen arayacağım.
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- İlhan bey telefonum meşgul olabilir çünkü başkalarıyla da yolda konuşacağım. Sonra 
ise toplantıya gireceğim yani açamayabilirim. Eğer açamadıysam telefonum 
sessizdedir. O zaman bana rakamı mesaj olarak gönder. Gerekirse de e-posta veya faks 
gönderirsin. Görüşürüz.

- Görüşmek üzere Yıldırım bey.

Telefonu kapatır kapatmaz yeni numarayı çevirir. Bu defa aradığı bir arkadaşıdır.

- Suat ne haber nasılsın? İşler nasıl?
- Merhaba Yıldırım sağ ol iyiyim. Senin keyfin sağlığın nasıl dememe gerek yok 

anlaşılan. İyi olmalı ki direk iş konusuna girdin. Yoksa yanılıyor muyum?
- Yanılmıyorsun dostum. Her şey yolunda işler de öyle, sanırım…
- Ne demek sanırım. Benim bildiğim Yıldırım işini şansa bırakmaz…
- Suat işi sansa bırakmam ama bu defa, yani bu iş biraz farklı. Çünkü klasik anlamda iş 

değil.
- Ne peki? Yine hayır işi mi yoksa?
- Evet de bu defa biraz büyük. Üstelik bu defa benim için bile proje çok büyük.
- Şaka yapıyor olmalısın. Eğer senin için büyük bir proje ise zaten şimdiye kadar yapan 

olmamıştır. Muhtemelen düşünen de..
- Düşünen oldu mu bilemem ama yapan olmadığı kesin.
- Meraklandırdın beni, söylesene projeyi Yıldırım, çatlatma adamı..
- Söylemek kolay da anlatmak zor yoldayım çünkü. En iyisi sen bilgisayarının başında 

ol bir saat içinde sana bazı görüntüler ve dosyalar göndereceğim. Projenin üzerinde o 
zaman konuşuruz. Unutmadan, eğer Ankara’dan bir iyilik istersem halletmen 
gerekiyor. Projeyi ona göre düşünürsün.

- Yıldırım senin Ankara ile işin olmaz bu konularda bildiğim kadarıyla. Nasıl bir iyilik 
bu?

- Peki Suat. Kısaca iyilik şu bildiğin gibi kimseyle işim olmaz o konuda.. İstediğim 
gölge edilmemesi, yardımcı olunması, gerekli izinlerde kolaylık ve son olarak da 
yapılacakları siyasi propaganda da kullanmama garantisi..

- Yıldırım, hayırdır sen ne projesinden bahsediyorsun?
- Proje kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin bir vakıf çatısı altında hayata geçmesi 

diyebilirim. Bu vakıf mevcutlardan biri değil. Yeni bir oluşum olacak. Bir de kamu 
yararına çalışan vakıf statüsü konusu var. Yardımcı olunmasını istediğim konu da bu 
aslında..

- Peki Yıldırım tüm bunları düşüneceğim. Sen proje dosyalarını bir gönder. Ama bir 
araya gelelim böyle telefonla olmaz. Hem uzun süreden beri görüşemedik.

- Suat proje gelince sen üzerinde tüm akşam düşün yarın seninle öğle yemeğinde 
konuşuruz.

- Yarın şehir dışında olacağım. Bursa’ya gidiyorum. Bizim firmaların birinde sorun var.
- Öyle ise akşam yemeği ve Bursa’da görüşelim diyorum. Hem o konuda da sohbet 

ederiz eğer istersen.
- İsterim, tavsiyene ihtiyacım olabilir Yıldırım. Bizimkilere de ziyarete gitmem 

gerekiyor. Sen de gelir misin?
- Gelirim sanırım ama bunu yarın konuşalım. Görüntüleri ve dosyaları göndereceğim 

sana. Hadi iyi günler, görüşürüz.
- Görüşürüz.
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Telefonu kapatan Yıldırım bey önce Valilikten, Belediye’den ve birkaç vakıftan birileri ile 
peş peşe kısaca konuştu. Telefon konuşmaları tam bitmişti ki İlhan beyden cep telefonuna 
mesaj geldi. Mesaj kısaca “Rakamda değişiklik yok ama küçük bir önlem açısından marjı 
%15 yapalım” yazıyordu.

Bu arada Çamlıca tepesine gelmişti. Restoran kısmına girmeden çantasından çıkardığı kamera 
ile İstanbul kaydı yaptı. Sonra içeri girerek çayını içerken gelen mesaja göre düzenlemeyi 
proje dosyasında yaptı. Görüntüleri dizüstü bilgisayarından Suat’a mesaj ekinde gönderdi. 
Mesajın ekinde ayrıca önceden hazırlanmış çeşitli dosyalar vardı. ►
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5. BÖLÜM: 

Yıldırım bey oğlunu beklerken telefonu çaldı. Arayan asker arkadaşı Mehmet idi.

- Hayırdır tertip, nereden esti de aradın?
- Ne o tertip, sıkıldın mı asker arkadaşından yoksa?
- Olur mu hiç öyle şey. Pek aramazsın da merak ettim.
- Haklısın pek telefonla konuşmayı sevmem ama Yıldırım, bugünkü gelişmeyi duydun 

mu? Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Uluslararası Müteahhitler Birliği (UMB) 
yönetim kurulları, ortak toplantı yapmışlar. Sonra da hükümete çağrıda bulunarak, 
doğalgaz boru, enerji santrali, otoyol ve sulama projelerinden oluşan 50 projelik 
listenin, öncelik ve acillik sırasına göre yeniden ele alınmasını istemişler.

- İyi de bundan sana ne? Sen tüccarsın, bunca yıllık kurt toptancısın, sana bir şey 
olmaz..

- Olmaz dememek lazım. Bak bankalara, ihracatçılara..
- Ne olmuş ihracatçılara?
- Ne olacak adamlar kan ağlıyormuş. Geçen gazetede “Krizin acı fotoğrafı dış ticarette 

çıktı” yazıyordu. Geçen Salı günü ayın 25’i gazetesindeydi galiba..
- Tamam o haberi ben de okumuştum. Müteahhitler konusu bence daha önemli.
- Haklısın Yıldırım çünkü 13.3 milyar dolarlık 50 projeden söz ediyorlar..
- Rakam hiç fena değilmiş..
- Yıldırım ben havayı iyi koklarım biliyorsun. Bu açıklamaların peşi gelecektir. Ben 

hazır olmak lazım diye düşünüyorum.
- Peki de nereden çıktı şimdi bu çıkış? Yoksa hükümetle ilgili sorun mu var bildiğin, 

hani daha başlamadan mı işler karıştı.
- Bildiğim kadarı ile yok, en azından şimdilik böyle bir şey konuşulmuyor. Bu hükümet 

öncekilerden daha güçlü olacak. Toplumsal mutabakat olacak diyorlar.
- Bak Mehmet, haklısın işler yoluna giriyor. Bak terör de bitecek gibi görünüyor. 

Hükümet rahatlar. Biz de işimize bakarız.
- Ben de onu diyorum.
- Ne diyorsun?
- İşimize bakalım diyorum Yıldırım. Ama bu iş beni aşar. Yani müteahhitlerin 

çözemediğini ben nasıl çözeyim? Adamlar Libor + 15 diyorlar. Bu oran herkesi batırır. 
Uzak durmak lazım öyle projelerden ama yararlanmak da lazım olacaklardan..

- Anladım ne demek istediğini Mehmet. Peki, korktuğun kadar bizi yani işadamlarını da 
etkileyecek mi, ne dersin?

- Yıldırım bu işler çorap söküğü gibidir. Neyse ki şimdilik bizim sektörlerimizde bir şey 
yok. Aslında pek olacağını da sanmıyorum. Benim demem olacaklardan yararlanmak 
lazım.

- Mehmet biz işimizi kurtarırsak yeter. Merak etme müteahhitler işlerini hep bilirler.
Hele Karadeniz’li hemşerilerin artık kaybetmez..
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- Yıldırım bak bu konuda haklısın…
- Haklıyım tabi, hem ben asker arkadaşımı tanımaz mıyım? Sana da bir şey olmaz, bana 

da bir şey olmaz.. Moral bozmayalım..
- Haklısın biz işimize bakalım. İyi oldu bu vesile ile sohbet ettik hiç değilse.
- Bir ara öğle yemeğine gel de hem sohbet edelim hem iş konuşalım.
- İş mi? Hemen konuşalım. Yine büyük iş yakaladın galiba. Bak bu defa beni unutma.
- Unutmam Mehmet merak etme. Hem bu defa iş seninle de ilgili. Bolca mal alacağız 

piyasadan, inşaat işleri falan da olacak.
- Mal alma işi kolay, bastırırız parayı üç otuz kuruşa alırız istediğimizi. İnşaat 

konusunda benim amcaoğlu var, müteahhit…
- Mehmet bakıyorum hemen bağlantıyı kurdun ama iş senin amcaoğlunu aşar. 
- O zaman diğer amcaoğlunu da devreye sokarız, yine yetmez dersen bizim memlekette 

müteahhit çok merak etme. Madem inşaat işi var ben stok yapmaya başlayayım. Bak 
beni ortada bırakma malları aldıktan sonra. Yoksa tümünü sana piyasa fiyatından 
satarım. Arkadaşının iflas etmesini istemezsin, değil mi?

- Mehmet anladım merak etme. Hele o aşamaya gelelim, konuşuruz etraflıca. O zaman 
ben seni ararım. Şimdi kapatmam lazım. Konuşacağız merak etme…

- Konuşuruz tabii, insanın asker arkadaşından daha yakını olur mu bu işlerde? Bak, 
telefonunu bekliyorum. Hadi görüşürüz.

- Görüşürüz.

Yıldırım bey telefonu kapattıktan sonra hemen asistanını arar.

- Kızım Melek bugün çıkan tüm gazetelerin ekonomi sayfalarına bak bakalım. 
Müteahhitler ile ilgili bir haber varmış. Haberi bulunca Onur’a haber ver akşam 
gelirken o sayfayı eve getirsin.

- Peki, Yıldırım bey söylerim efendim.

Telefonu kapatan Yıldırım bey kendi kendine “Mehmet beni kolay kolay aramaz. Demek ki 
bir şeyler olacak. Haziran iyi başlamadı galiba. Hemen önlem almalıyım. Yoksa kötü olabilir” 
diye mırıldanırken oğlu Erdem restorana girer. ►
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6. BÖLÜM: 

Babacığım,

Bazen geçmişi hatırlamak için gazeteleri karıştırmak işe yarıyor. Bu özellikle gerekli çünkü 
yazılı hafızamız yok. Her şeyi o kadar kolay unutuyoruz ki, bu kadarına ancak pes denir. Eğer 
uzun dönem planları yapamıyorsak hiç değilse 10 yıllık planlar yapalım diyorum. Şimdilik 
beni pek dinleyen yok. Malum ailenin küçük üyesiyim. Yurtdışında okuyor olmam ülkemden 
uzaklaştığım anlamına gelmiyor. Gündemi öylesine yakından takip ediyorum ki
inanamazsınız. Örneğin gazeteleri hallaç pamuğu gibi atıyor, dikkatle inceliyorum. Çıkan her 
habere güvenmemeyi, çapraz kontroller yapmayı ve özellikle dış bakış açısını dikkate almayı 
“Pazarlama araştırmaları” dersi hocamdan öğrendim. Bakalım ödevimi iyi yapmış mıyım? 

Şu sıralar yeni hükümet nedeniyle bolca haber var ama ben bazılarını seçtim. Özellikle siyaset 
odaklı olanlardan da uzak durdum.

Sevgili babacığım Yıldırım İnan, gazetelerden derlediğim haberler şöyle:

 Maliye, ‘seçmece’ yerine toptan denetime başlıyor
 Zorlu: Yüksek faiz, ucuz ihracat kârımızı götürdü
 Bankalar Kanunu'nun kapsamı genişliyor
 Tekstilci derdini Ata'ya anlatacak
 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT): Haziranda ekonomi canlanır
 ANKARA Ticaret Odası (ATO) durgunluk araştırması yaptı
 Otomobildeki kriz cirolara da yansıdı
 10 işkoluna yoğun denetim
 İlk dönemi zararla kapatan turizmciler yaza yeni planlarla başladı.
 Tekstilci Anıtkabir'e yürüyor
 Krizin acı fotoğrafı dış ticarette çıktı
 İTO: İsrail'le işbirliği Türkiye'ye her kapıyı açar
 Umutlar Haziran'da
 Dünya Bankası umut saçtı: Krizin yaraları çabuk sarılıyor
 Eşref Cerrahoğlu denizciliğin krizden etkilendiğini belirterek "22 yük gemisi, 4 tanker 

yitirdik" dedi
 Kadınlara oy hakkı Kuveyt'i karıştırdı
 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK): Yimpaş'a para vermeyin
 Emlakbank kredileri durdurdu
 Cavit Çağlar: Böyle giderse tüm fabrikalar kapanır
 Kapasite kullanımı yüzde 70'e indi
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 Dünya Bankası: Hızla reform yapın
 Tahvil faizi yüzde 117
 Türbanlı memur atılabilir
 İstanbul Sanayi Odası Başkanı Hüsamettin Kavi: Devlet garantisi ile halkı soyuyorlar
 Türk Malı bilgisayar (Escort Computer) Avrupa'da vitrine çıktı.
 Kriz, bankaları otelci yapacak
 Henkel: Tehlike yok, Türkiye'ye gidin
 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yolsuzluğa bulaşmayın
 BBC: Herkes terörist Apo'nun idamını istiyor
 Tofaş imaj değiştiriyor
 Ekonominin eski patronlarından Işın Çelebi: '1999'u kaybetmek üzereyiz'
 Türbanda ısrar eden memura "işten atılma"
 İSO Başkanı Hüsamettin Kavi, Türkiye'nin bir yol ayrımına geldiğini ve rota aradığını 

belirterek, "Ekonomiyi bu şekilde sürdürme şansı kalmadı" dedi
 Devletin de teşvik etmesiyle, aşırı ve modası geçmiş yatırım yapıldığını kabul eden 

tekstilciler, "Bunun bedeli ödenecek. Krizi sağlıklı ve güçlü firmalar atlatacak" diyor
 Ekrana muhtıra
 Demirel, hükümete kriz raporu verecek
 Ulusal Tanıtım Konseyi kuralım
 Rahmi Koç'tan hükümete 2-3 yıl temennisi
 En pahalı et Türkiye'de
 99'lu yıllar, ya çok iyi ya da çok kötü geçti
 Alarko'nun Turizm Grubu Başkanı İlkbahar, "Pes etmek kolay, önemli olan 

turizmdeki krizi direnmek" diyor
 Almanya Başbakanı Gerhard Schröder: Türkiye AB'ye hızla girmeli
 Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Ersin Özince: Bankaların patronundan ‘kayıt dışı 

döviz’ isyanı
 ABD: Yabancı yatırımcılar kapınızda bekliyor
 Çiftçiler: Öldük Demirel: Örgütlenin
 Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi: 169 yaşındaki Türk basını hiç özgür olmadı
 Ekonominin amiral gemisi DSP'nin elinde
 Sakıp Sabancı, "Seçim kanununu değiştirmedikçe bu koalisyondan istikrar çıkması 

mucize olur" dedi
 Ecevit'e bile tele-kulak
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 54. Genel Kurulu'nda iş dünyasının 

sıkıntılarını dinleyen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Zorluk var, bunalım yok
 Kolları sıvayın, krizi bitirin
 İslami sermayenin Anonim Şirket oyunu
 ALMANYA İçişleri Bakanı Otto Schily: İdamı infaz etmeyin
 Durgun ekonomiye doping reçetesi
 Türk ekonomisi açılan paketlerle düzelmediği geçmiş deneyimlerden ortaya çıktı.
 Kadın iş hayatında hala ikinci sınıf
 Kriz, dünya otomobil üretimini de vurdu
 İspanya'nın dünyaca ünlü giyim markası Zara Türkiye, krize rağmen dünyada ilk beşe 

girdi
 BİRİNCİ sınıf tarım arazisi olan Trakya toprakları, şimdi can çekişiyor.
 Kriz tüm dünyada üretilen otomobil adedini de olumsuz yönde etkiledi.
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Anlayacağın oğlun İlke İnan boş durmuyor. 

Tabi yaptığım tek çalışma bu değil. Bu kapsamdaki haberleri, bunlar dahil İngilizceye 
çevirerek buradaki hocalarımla aktardım. Onların fikrini alıyorum. Çok önemli önerileri var. 
Özellikle strateji dersi hocam Mr.Greydeer  Nurhan isimli bir Türk ile evli olduğu için bize 
biraz sempati duyuyor. Ara sıra da evlerine davet ediyorlar.  Kısaca her şeyi sana dosya 
yaparak göndereceğim.

Unutmadan, bunu her hafta, haftanın her günü yapamayacağım biliyorsun. Ama elimden 
geldiği kadar dosya göndereceğim. Belki bugünlerde hemen kullanamazsınız babacığım ama 
eminim işinize yarayacak bilgiler bunlar. Belki ileride bir gün bunu da konuşuruz. 

Saygılarımla sizin ve annemin ellerinden öpüyorum.

Küçük oğlunuz İlke İnan

Dipnot: 
Söz konusu gazeteler Hürriyet 25 Mayıs 1999, Salı ve 1 Haziran 1999, Salı Hürriyet ►
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7. BÖLÜM:

Merhaba Oğlum,

Bir süreden beri ne yazabildim ne de konuşabildik. Evet, işlerim yoğun ama konu o değil. 
Geçen küçük bir spor kazası geçirdim ve sol bacağımın kasları adeta kilitlendi. Neyse artık 
daha iyiyim. Sadece birkaç gün tam olarak sol ayağımın üzerine basamadım.. Telaşa gerek 
yok.

Yazdıklarına gelince; İlke, evet ailenin en küçüğüsün ama seni hep dikkate aldık biliyorsun. 
Araştırmacı yönün, ileriye dönük düşüncelerine değer veriyorum biliyorsun evladım. Seni ve 
fikirlerini daha farklı dikkate alacağım dönem geliyor gibi sanırım. Bu senin artık daha ciddi 
fikir üretmenle ilgili değil aynı zamanda derlemendeki belirttiğin Türkiye şartları ve 
gelişmeleri ile de ilgili.

Araştırma yapmayı, çapraz kontroller yapmayı ve özellikle dış bakış açısını dikkate almayı 
“Pazarlama araştırmaları” dersi hocandan öğrendiğine memnun oldum. Bunlar zaten iş 
dünyasındaki yöneticilerin yapması gereken şeyler. Bunun üzerine de deneyim ve iç bakışı 
yani notlarına olaylardan etkilenecek kişilerin bakışını eklersen çok daha kapsamlı olacaktır. 
Biliyorum siyaseti pek sevmezsin ama siyasetten uzak durmak ama ne olacağını öngörmek 
gerek. Bunun için de gelişmeleri o cepheden de takip etmek yararlı olur, değil mi oğlum İlke 
İnan. 

Yazdığın notlarla ilgili benim düşüncelerim aşağıdaki gibi;

Kolay takip için yazdığın her başlığa notum hemen altında..

 Maliye, ‘seçmece’ yerine toptan denetime başlıyor

Yeni bir şey değil. Ne zaman sıkışsalar bunu yaparlar. Bizim için korkacak bir konu yok.

 Zorlu: Yüksek faiz, ucuz ihracat kârımızı götürdü

Yüksek faiz çok tehlikeli, ucuz ihracat ise uzun vadede bizi yok eder. İş gücü maliyetinin 
düşük olduğu ülkelerle rekabet edemeyiz. 

 Bankalar Kanunu'nun kapsamı genişliyor

Bankacı değilim ama bence kapsam kadar yöntemler ve çalışma sistemi de önemli. Örnek 
olarak Avrupa ve Amerika bankalarına bakmalıyız.
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 Tekstilci derdini Ata'ya anlatacak

Bu işte bir terslik var. Ata şikâyet merci değil, örnek alınacak kişi bence. Bunun için geçmişte 
yapılanlara ve şuan yaptıklarına baksınlar derim. Bu düşüncem salt tekstilciler için değil. Ama 
tekstilciler ciddi sıkıntılar yaşayacak gibi görünüyor.

 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT): Haziranda ekonomi canlanır.

Umarım öyle olur.

 ANKARA Ticaret Odası (ATO) durgunluk araştırması yaptı

Durgunluk kötü. Çünkü işler sadece bir sektörde durgun değil. Her sektör başka bir 
sektörü de etkileyebiliyor.

 Otomobildeki kriz cirolara da yansıdı

Bu konu alım gücü ile de ilgili, üretilen ve müşteriye (!) yeni model diye sunulan ama 
üzerinde sadece küçük değişiklikler yapılan arabalarla da ilgili. 

 10 işkoluna yoğun denetim

Denetim ayrı şey düzenleme ayrı şey. Düzenlemesiz denetim amacına ulaşmaz.

 İlk dönemi zararla kapatan turizmciler yaza yeni planlarla başladı.

Yeni planlar önemli. Artık sadece deniz güneş, kum, şiş kebap ve dansözle turisti her yıl 
çekemeyeceklerini anlamalılar. Bunlar zaten tüm Akdeniz ülkelerinde var..

 Krizin acı fotoğrafı dış ticarette çıktı

Kriz çok kötü ama ne yazık ki bazı konularda olumsuz gelişmeler devam edecek gibi
görünüyor. Dış ticaret sadece firmalarımız için değil ülkemiz için önemli. Önlemler 
alınmalı.

 İTO: İsrail'le işbirliği Türkiye'ye her kapıyı açar

İsrail teknoloji ile ilgili ileri çalışmalar yapıyor ama neredeyse tüm komşu ülkelerle 
sorunları var. Bence dikkatli olmak gerekiyor.

 Umutlar Haziran'da

Umarım olumlu şeyler gerçekleşir…

 Dünya Bankası umut saçtı: Krizin yaraları çabuk sarılıyor

Bana nedense öyle gelmiyor.. Eylemsiz umut hüsranla sonuçlanır.
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 Eşref Cerrahoğlu denizciliğin krizden etkilendiğini belirterek "22 yük gemisi, 4 tanker 
yitirdik" dedi

Ne kadar yazık değil mi ? Bu kayıplar ülkemiz için önemli.. 

 Kadınlara oy hakkı Kuveyt'i karıştırdı

Kuzum hangi çağda yaşıyoruz? Kadına o kadar değer veren dinimizin günümüzdeki bazı 
ülkelerce uygulamalarına bak..

 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK): Yimpaş'a para vermeyin

Bu uyarı güzel ama yeterli değil. Verenlerin durumu ne olacak? Eğer önlem alınmazsa 
diğerleri bundan cesaret alacak ve din sömürüsü ile birileri halkı dolandırmaya devam 
edecek..

 Emlakbank kredileri durdurdu

Yazık, koca devlet bankası… Bu müşterilerini, inşaat sektörünü ve diğer bankaları da 
etkiler.

 Cavit Çağlar: Böyle giderse tüm fabrikalar kapanır

Bunun konuşulması dahi ciddi sorun. Fabrikalar sadece sanayinin can damarı değil. 
Ülkenin refahı ve insanımızın geleceği için önemli. Çünkü üretimsiz gelişme olmaz.

 Kapasite kullanımı yüzde 70'e indi

Kapasite sadece maliyetlerin yükselmesinden dolayı düşmez. Güvensizlik, karamsarlık 
özellikle kriz durumları etkiler..

 Dünya Bankası: Hızla reform yapın

Onlar söylemese de yapmalıyız. 

 Tahvil faizi yüzde 117

Durum kötüye gidiyor. İşadamı kolay para kazanacak, parayı faizde çoğaltacak ama 
sonuçta belki de en çok zararı kendisi görecek..

 Türbanlı memur atılabilir

Bu konu yıllarca bizi meşgul edecek gibi görünüyor.

 İstanbul Sanayi Odası Başkanı Hüsamettin Kavi: Devlet garantisi ile halkı soyuyorlar

Bu ciddi bir sorun. Başımıza iş açacak bence.
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 Türk Malı bilgisayar (Escort Computer) Avrupa'da vitrine çıktı.

Daha çok Türk firması, daha doğrusu markası olmalı.

 Kriz, bankaları otelci yapacak

Bu hata. Herkes anladığı işi yapmalı. Özellikle bankaların her alana girmemesi gerek. 
Kredi vermeleri başka şey, işi yapmaya çalışmaları başka..

 Henkel: Tehlike yok, Türkiye'ye gidin

Dışarıdan nasıl görünüyor bilmem ama içeriden durum pek parlak değil. Bu çağrılar 
yeterli değil.

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yolsuzluğa bulaşmayın

Bu detay önemli çünkü yolsuzluk ve yoksulluk birbirini tetikler.

 BBC: Herkes terörist Apo'nun idamını istiyor

Nedense ben bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum.

 Tofaş imaj değiştiriyor

Sadece imaj yeterli değil rekabete de hazır olmalı bence.

 Ekonominin eski patronlarından Işın Çelebi: '1999'u kaybetmek üzereyiz'

Eyvah mı desek hani kalan 6 ay? Bu sonraki yıllarda da hep aynı oldu. Biz 
kullandığımızdan daha fazla ayı hep kaybettik.

 İSO Başkanı Hüsamettin Kavi, Türkiye'nin bir yol ayrımına geldiğini ve rota aradığını 
Belirterek, "Ekonomiyi bu şekilde sürdürme şansı kalmadı" dedi

Bence de değişiklikler yapılmalı ama doğru örneklere bakmalıyız öyle her söyleneni de 
yapmamalıyız.

 Devletin de teşvik etmesiyle, aşırı ve modası geçmiş yatırım yapıldığını kabul eden 
tekstilciler, "Bunun bedeli ödenecek. Krizi sağlıklı ve güçlü firmalar atlatacak" diyor

Hatalar düzeltilmeli ama bunun bedeli ağır olacak gibi. Küçük firmalar yine yok olacak, 
yazık..

 Ekrana muhtıra

Yasaklarla başarılı olamayız. Bence düzenlemeler gerek.

 Demirel, hükümete kriz raporu verecek
Kriz herkesin sorunu sadece hükümetin değil.



UMUTLAR BAŞKA BAHARA…. Kalmasın


Abdullah BOZGEYİK     2008/2009 – E-Roman ©

26

 Ulusal Tanıtım Konseyi kuralım

Geç kalmayalım derim. 

 Rahmi Koç'tan hükümete 2-3 yıl temennisi

Oysa 5 yıl için seçilmiyorlar mı? Hükümetlerin istikrarı ülkemiz için önemli..

 En pahalı et Türkiye'de

Ne kötü. Halk alamıyor, çocuklar yeterli beslenemiyor demek sorunu ortadan kaldırmıyor. 
Hayvancılık ıslah edilmeli ve geliştirilmeli.

 99'lu yıllar, ya çok iyi ya da çok kötü geçti

Kötü geçecek gibi görünüyor.

 Alarko'nun Turizm Grubu Başkanı İlkbahar, "Pes etmek kolay, önemli olan 
turizmdeki krizi direnmek" diyor

Bunu hep birlikte ve tüm sektörlerde yapacağız. Ancak öyle krizi aşabiliriz.

 Almanya Başbakanı Gerhard Schröder: Türkiye AB'ye hızla girmeli

Bakalım uygulamaları nasıl olacak. Ağzımıza bir parmak bal çalıyorlar gibi..

 Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Ersin Özince: Bankaların patronundan ‘kayıt dışı 
döviz’ isyanı

Kayıt dışı her sektör için tehlikeli ama finans sektörünü etkisi altına alırsa çok kötü olur..

 ABD: Yabancı yatırımcılar kapınızda bekliyor

Hangi yatırımcı. Atmaca mı, yoksa işbirliği yapacak olan mı? Bunu ayırt etmek lazım.

 Çiftçiler: Öldük Demirel: Örgütlenin

Bu tüm sektörler için geçerli

 Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi: 169 yaşındaki Türk basını hiç özgür olmadı

Bu ne kadar acı değil mi?

 Ekonominin amiral gemisi DSP'nin elinde

Önemli olan güvenli sulara yelken açmak gerek. Kaptan tabii önemli ama kaptanın nereye 
yöneldiği ve ne yapılacağı önemli olacak.
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 Sakıp Sabancı, "Seçim kanununu değiştirmedikçe bu koalisyondan istikrar çıkması 
mucize olur" dedi

Sorunu siyasiler de biliyor ama değiştirmek işlerine gelmiyor anlaşılan.

 Ecevit'e bile tele-kulak

Bu çok kötü bir şey, bırak gerçek olmasını konuşulması dahi felaket. Yani kimse güvende 
değil.. 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 54. Genel Kurulu'nda iş dünyasının 
sıkıntılarını dinleyen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Zorluk var, bunalım yok

Sıkıtı, durgunluk ve sektörlerden feryat var. Adına ister bunalım, ister kriz isterseniz de bu 
böyle gitmez deyin.

 Kolları sıvayın, krizi bitirin

Yapılması gereken bu ama sadece hükümet değil tüm Sivil Toplum Kuruluşlar,
organizasyonlar, firmalar, yöneticiler kısaca herkes..

 İslami sermayenin Anonim Şirket oyunu

Dini alet etmek inanılır gibi değil..

 Almanya İçişleri Bakanı Otto Schily: İdamı infaz etmeyin

Yapılsın veya yapılmasın diye bile konuşulmuyor.. Yapılamayacak anlaşılan.. Bakalım bu 
konu ileride başımıza ne işler açacak.

 Durgun ekonomiye doping reçetesi

Salt reçete ile olmaz. Herkesin bir şeyler yapması lazım.

 Türk ekonomisi açılan paketlerle düzelmediği geçmiş deneyimlerden ortaya çıktı.

Geçmişten ders almak lazım yani..

 Kadın iş hayatında hala ikinci sınıf

Ne yazık değil mi? Acaba ne zaman düzelecek bu durum?

 Kriz, dünya otomobil üretimini de vurdu

Krizin etkisi her yerde..

 İspanya'nın dünyaca ünlü giyim markası Zara Türkiye, krize rağmen dünyada ilk beşe 
girdi
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Krizin fırsat boyutu da var..

 Birinci sınıf tarım arazisi olan Trakya toprakları, şimdi can çekişiyor.

Bu çok kötü bir haber… Çünkü acısı, sıkıntısı yıllar sonra daha net ortaya çıkacak..

Böylece tüm yazıklarına görüşlerimi eklemiş oldum İlke. Anlayacağın baban da bu konulara 
ilgi duyuyor. Gazetelerin çeşitli haberlerine bakıyorum. Dahası gelişmelerin farkındayım ama 
unutma oğlum her duyduğuna ve okuduğuna da olduğu gibi inanman gerekmiyor. Tabii ki 
bunun ayrımı o kadar kolay değil ama bu yapmaya da tecrübe deniyor.. ►
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8. BÖLÜM: 

İnsan zamanın nasıl geçtiğini anlamaması yanında sanki her şeyi hep o kontrol edebilecek 

gibi düşünmesi hatta bu yönde davranması sadece cahillik veya gençlik hatta toylukla 
açıklanamaz bence…çünkü bu yaşımda bile ne yazık ki bu yanılgı içinde olduğumu itiraf 
etmek işimi ve size anlatacaklarımı anlamanızı kolaylaştıracak sanırım.. 

Yaşım kaç mı? Ne yapacaksınız tam yaşımı? Bu ülkenin Cumhuriyetimizin geçtiği tüm 
dönemleri yaşadım desem yeterli olur mu?

Kim miyim? Bir dost diyelim ya da aslında iyi bir gözlemci… sadece olanların farkında olan 
ve kişisel yorum yapmaya çalışan biri, yani (bazılarınız için) siz…ya da sizden öncekiler yani 
babalarınız, dedeleriniz..

Ne o tek düşünen ve sorunlara çözülmesi için sahip çıkan siz mi sanıyordunuz kendinizi?

Ya da meclistekilerin salt kendilerini düşündüğünü düşünenlerden misiniz? 

Bu ülkede hiç mi iyi insan, yönetici yok? İyi şeyler olmuyor mu?

Gündemi sadece siyaset veya magazin olara mı takip ediyorsunuz?

Sakın bu yanılgılara düşmeyin. Bizden adam olmaz diyenlerden misiniz yoksa?

Birileri gelsin, beyaz atlı prens, AB, ABD falan bizi kurtarsın diye mi düşünüyorsunuz? 

Sorunlara ilgisiz misiniz? 

Bilindiği üzere iki yaklaşım var sorunlarla ilgili ya kabul etmemek ve direk yada dolaylı 
olarak bu sorunlardan etkilenmek yada sorunları kabul etmek ve çözüme katkıda bulunmak.. 
Dikkatinizi çekiyorsa “Kriz” demiyorum.. Çünkü sorunlar büyüdükçe krize dönüşür ve ne 
yazık ki bırakın yönetmeyi krizden bahsetmek dahi çeşitli sıkıntılara yol açmaktadır.

Merak etmeyin konumuz bu ülke nasıl kurtulur kıvamında siyaset değil.. Hele hamasi 
edebiyatla “Ben başbakan olsam diye” başlayan kahve muhabbetleri de değil anlatacaklarım..

Konumuz sadece ve sadece firmalar ve sektörlerle ilgili yaşanılan sorunları, biraz nedenleri ve 
olabildiğince çözümleri konuşmaya çalışacağım sizlerle…. Yok hemen yine “Birisi sazı eline 
alacak” diye de başlamayın çünkü ne bu konularla ilgili yetkili biri ne de dikkatinizi çekerek 
sizden iş almak isteyen bir danışman hatta nevi şansına münhasır Guru falan da değilim..
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Ben bir işadamıyım, hepsi o kadar… Şimdiye kadar çeşitli sektörlerde iş kovaladım, nice 
hükümetler, nice yöneticiler hatta değişen yapılar gördüm. Ne yazık ki değişmeyen bir oda, 
vakıf vs STK başkanları bir de işadamlarının aslında bitmeyen çilesi..

Hemen işini bilen (!) işadamları ile bizleri karıştırmayın. Hükümetlere ve çeşitli güç 
gruplarına sırtını dayayan, adeta türedi zengin, işini her dönemde büyüten, gelene ağam 
gidene paşam diyen, kişisel motivasyonu salt kazanmak ve daha çok kazanmak olan, bunun 
için her yolu denemeyi mubah gören bir işadamı değil bunları söyleyen.. kısaca siz anladınız 
kimleri tarif ettiğimi, eğer tarif size de uyuyorsa ne yapayım elimden bir şey gelmiyor bunları 
dillendirmekten başka…

Siz nelere dikkat çekmeye çalıştığımı anladığınız değil mi? Derdimiz işimiz, aşımız, 
geçimimiz, sektörümüz ve firmamızın kurtuluşu. Çünkü gidişat hiç iyi değil. İşler öylesine 
durgun ki, tarifi imkansız.. Ateş düştüğü yeri yakıyor.. Evet, yurtdışında özellikle Amerika’da 
kriz var ve Avrupa ve Asya da etkilenmeye başladı ama bize direk etkisi henüz tam olmadı 
diye düşünüyorum. 

Sakın mevcut durumları salt 2001 krizi ile karşılaştırdığımı da düşünmeyin. Hele hamasi 
edebiyatla “İşler çok iyi gidiyor. Bakın büyüyoruz. Rakamlar..” söyle falan diye başlamayın. 
Size 2001 öncesi benzer verileri ve işler çok iyi diyen zatı muhteremleri, danışmanları, köşe 
yazarlarını, ekonomistleri hatırlatırım. 

Hele bunları salt bir akademisyen olarak anlatırsanız size inanmam biraz daha güçleşir. En 
iyisi akademik unvanınızı, yazarlık hatta kurumsal itibarınızı yıpratmayın, objektif olun. Eğer 
hayatınızda bir limon dahi satmadıysanız, üç kişiyi dahi yönetmediyseniz saptama ve 
önerileriniz (kızgınlığınız) ancak öğrencilere yada çalışanlarınıza bir şey ifade eder.. Sınıfta 
kalmamak, işinden olmamak için sizi dinlerler, hepsi o kadar. Siz de aslında (belki) 
farkındasınız işlerin pek de iyi gitmediğinden (özellikle unvan sıkıntınızı dile getirirken yada) 
üniversite de olan sorunlardan yada satışların düştüğünden bahsederken..

Ben fazlasıyla farkındayım çünkü işadamlığı, bu ülkede iş yapmak ateşten gömlek giymek 
gibi zor.  Lafı uzatmayacağım çünkü her şey elinizin altında merak edin işler iyi diyenlerle 
çeşitli gazetelerin o dönemlerdeki yazılarına bakın İnternetten. Belki o zaman ne demeye 
çalıştığım daha net anlaşılır..

Kısaca anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Çünkü bundan fazlası lafı güzaf, yani abesle iştigal.. 
Peki, laf kalabalığı diyelim. Çünkü sorulara sizin cevaplarınız ve bu konulara ilginizi çekmek 
önemli idi. Bu amaca da ulaştığımı söyleyebilirim. Kalın sağlıcakla…►
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9. BÖLÜM: 

Evleri derme çatma bir gecekondu idi. Üstelik de kirasını ödemekte zorlanıyorlardı. 

Gıpta ile seyrederlerdi yakınlarından geçen yoldaki arabaları. Yok öyle “şu lüks araba ya da 
Jip bizim olsun” falan diye hayalleri yoktu. Keşke olabilse diye diledikleri kendi halinde, hani 
neredeyse en ucuzundan bir “Hacı Murat” sahibi olmaktı. Onu da köye giderken kullanmayı 
hayal ederlerdi. Ne olsa oralarda “Hacı Murat” hala pirim yapan bir araba idi… Ne o ? 
Bilemediniz mi “Hacı Murat”, bir zamanların en kral arabası, yani Murat 124’ü, yoksa.. Ne 
çabuk unuttunuz kuş serisi arabaları? Hiç vefalı değilsiniz.. 

Biz Vefa’lıyız, abi. Hani Vefa’da oturuyoruz ya ondan…

Niye kimse İstanbullu olamıyor sanki? Kim “İstanbulluyum” dese otomatik olarak soruyorlar; 
“Aslen nerelisin?” veya “Memleket neresi hemşerim” diye.. Sizi bilmem ama ben artık 
İstanbulluyum. Nasıl olmayayım? Memleketten babam 5 yaşında iken gelmiş. Ben ve 
kardeşlerim burada doğmuşuz. Burada evlenmişiz. Yaş 54, memlekette kalma süresi tatiller 
sınırlı o da bir iki hafta olmuş o kadar. Dedemler memleketten taşındıktan sonra memlekete 
de gitmez olmuşuz. Çocuklarım memleketi görmedi bile, ne işim ne de çevrem nedeniyle de 
gitmem gerekmiyor.. 

Yahu gitsem de kimse zaten tanımaz. İşin aslı çocukken tatile gittiğimizde de adım 
“İstanbullu çocuk” idi. Ne şiveli konuşabilirim, ne de birçok yeri ya da yöresel yemeği
bilirim, ne yaşamışlığım var, ne de oralarda işim. 

İnsan doğduğu yerli değil ama yaşadığı yerli olmalı derler. Ah! Bir de İstanbullu olmayı 
becerebilsek, kabullenebilsek, içimize sindirebilsek.. Tabi bu salt “İstanbulluyum” demekle 
olmuyor. Yaşamımız, konuşmamız kısaca her şeyimizle İstanbullu olmalıyız. Ben böyle 
düşünüyorum. Belki siz de fark etmişsinizdir ama bu konularda o kadar komik yaklaşımlar 
var ki… Hani şöyle bazı diyalogları hatırlatacak olursam;

- Hemşerim nerelisin?
- İstanbul
- Neresinden hemşerim? (Bu otomatik sorudur. Çünkü aslen kimse İstanbullu olmaz.)
- İçinden.. 
- Nasıl yani? Aslen nerelisin? (Şaşırma durumu! Herife bak memleketini inkar ediyor)
- Aksaray
- Demek Niğde Aksaraylısın (Ben biliyordum İstanbullu olmadığını)
- Efendim öncelikle Aksaray artık Niğde’ye bağlı değil.. Ben de Niğde Aksaraylı 

değilim..
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- E, nerelisin peki? Ben de hemşeri çıktık diyodum. Ben de Konyalıyım..
- İyi de nasıl hemşeri oluyoruz? Ben Aksaraylı ve siz Konyalı iseniz?
- Hemşerim ne olacak sınır komşusu değil miyiz Aksaray ile?
- Aksaray dedim ya İstanbul Aksaray… Mahallem de Horhor, Teyyareci Orhan 

sokaktaki evimizde babam 100 yıl önce doğmuş. Evet o zaman Osmanlı zamanı. 
Sonra da biz çocuklar doğmuşuz.. Şimdi İstanbullu olabilir miyim? Size iyi günler..

- Ne diye kızdı şimdi bu? Sanki kötü bir şey söyledim.. (Yahu herif bal gibi taşralı.. 
Aslını inkar ediyor.. Evet, evet olsa olsa Niğde Aksaraylıdır bu..)

İşte size başka bir örnek:

- Hemşerim nerelisin?
- İstanbul
- Neresinden kurban? (Bu da otomatik soru kalıbı. Bazen bu soru toprağım diye de 

biter)
- İçinden..
- Nasıl yani? (Ne diyo lan bu?)
- Size iyi günler..
- ….

Merak ettiyseniz söyleyeyim aslında Rumeli’den gelmişiz. Dedem öyle söylerdi.

Niye illa nerelisin diye sorarlar. Niye bu kadar çok hemşeri çıkma isteği dolu insanımız? 
Neyse, konumuz bu değil ama böyle gelişti sohbetimiz… 

Konumuz, yani size anlatacaklarım bizim belki de sizin ailemizle ilgili. Öylesine kocaman bir 
aile ki, neredeyse kimse kimseyi tanımaz. Herkes bir şekilde hemşeridir, nereden gelmiş 
olursa olsun. Devasa bir sülale gibi yani hani dünya global bir köy derler ya, aynen onun gibi. 
Burada sülale tüm Türkiye oluyor.. Nasıl mı?  

Yıllar önce İngiltere’de öğrenci iken Türk olduğumu öğrenip yanıma gelen neredeyse her 
öğrenci ikinci cümleden sonra başlardı “hemşerim” muhabbetine.. Dedim ya bu hemşerilik 
durumu biraz da aidiyetlik duygusu ile ilgili. Eğer sohbette biraz mesafeli durursanız ya da 
“Nereden hemşeri oluyoruz? Ben İstanbul sen İzmirli, ha Egeli hemşerim?” diyecek olursanız. 

İkinci sohbet konusu spordan açılır. Malum 3 büyük spor takımından yani Galatasaray, 
Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarından birisini tutma ihtimaliniz oldukça yüksek.. Eğer kişi 
Karadeniz bölgesinden ise ikinci joker doğal olarak 4. büyük yani Trabzonspor olacaktır. 
Yani bu da bir çeşit aidiyet duygusu odaklı girişim. Eğer bu konuda mutabık kalırsanız sohbet 
koyulaşmaya başlar.

Nedense bu tür durumlarda kişilerin kendilerini olduğundan farklı gösterme durumu da 
oldukça sık görülür… Bir dakika, bu konuyu salt bizimle ilgili falan da düşünmemekte yarar 
var. O durumda teknik hata yapmış oluruz..

Teknik hata şu: Algı ve düşünce yapısı olarak alt grupta olma düşüncesi salt bizlere özgü 
değil. Üstelik bu bizlere özgü olma saptaması veya düşüncesi de yanlış. Çünkü durum biraz 
kişi, biraz içinde yaşanan toplum ve kültür gibi etkenlerden etkilenmektedir. 
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Öneri: Aynı anne-babadan olma çocuklardan birini yurtdışında örneğin Almanya’da yine 
yakın örnek olması açısından Amca yanında yetiştirin, kardeşler arasında sadece dil değil 
derinlemesine kültürel farklar oluşabilmektedir.

Durumsal sapma: Söz konusu Amca köydeki gibi yaşamaya orada da devam ederse, yani 
kozasında yaşarsa durum daha da vahim. Yani yine kardeşler aynı olmuyor. Çünkü 
Türkiye’de zaman geçerken Almanya’daki Amca için köyü hatta Türkiye bıraktığı gibi 
duruyor. Eski alışkanlıklarını sürdürüyor. Köyde binmek için eline Eşek geçmezken 
Almanya’da Mercedes arabası oluyor. İlişkiler de öyle değil mi? Köyde komşunun kara kuru 
çirken kızı, oralarda canavar gibi Helga ve Jane. Ne yapsın bizim saf köylümüz? Karılar 
vahada karşısına çıkmış bir içim su gibi, o da öylesine aç ki o konulara.. Aklına mı gelir 
köydeki yavuklu ya da nikahlı eş ya da çocuklar. Köyde kendini ancak mal varlığı ve 
durumsallığı ile ifade edebilirken (50 dönüm tarla ya da ağanın yanaşması olma durumu) 
Almanya’da karşısındakiler onu neredeyse tüm Türkiye’yi temsilen kabul ediyor. Bizimki de 
“Mertlik, dürüstlük, aslını inkar etmeme..” falan filan konularında alçaktan uçuşta. Bizim 
köyde diye başlıyor sohbetlerine. Duyan da köyü büyük şehir hatta başkent falan sanıyor.. 

Bakınız: “Alemdağ”, “Halfeti”, “Harran”, “Fatsa”, “Hasankeyf”, ya da “Kilisli” örneklerine. 
Bu arada sonuncusu il olunca aslında bu örnek durumundan kurtuldu ya neyse.. Bu arada 
konuyla çok ilgili olmasa da Kilis tavayı severim. Güneydoğuyu kebabı, lahmacunu falan 
özlediğimde Kilisli kebapçı Hayri ustamı ziyarete Kozyatağına giderim, yada Gaziantep 
Tılfarlı Ali ustama internetten “Maklube” siparişini veririm olur biter.. Zaten benim 
Gaziantepli oluşum da bu kadar.. İstanbul’a 5 yaşında iken gelmişim. Sonra babamın 
memuriyeti nedeniyle ortaokul ve lise yıllarında baba memleketi Gaziantep, üniversite 
yıllarında Eskişehir sonrasında ise yeniden İstanbul’a dönmüşüm.  Baba memleketine 
gitmeyeli neredeyse 20 yıl olmuş. Çocukların oraları görmediler bile.. Ailem mi? Onlar 
Eskişehir’e  taşındılar çok uzun yıllar önce.. Kısaca hemşeri çıkma ihtimalimiz biraz az..

İkinci sohbet konusu askerlik anıları.. Bu konu her Türk için neredeyse kaçınılmaz sohbet 
konusu. Özellikle, “Bir gün bizim çavuş” diye başlayan sohbetler uzar gider. İlginç olan o 
kadar detayda bilgi vardır ki sanırsınız askerden dün gelmiş. Herkes kahramandır, büyük 
komutandır. Arada bir iki puşt onbaşı ya da çavuş çıkar ama onlardan dayak yenildiği için 
sıfatlarının böyle olduğunu yine benzer durumları yaşayanlar zaten bilir. Konuyu da tüm 
bunları bilerek kurcalamaz çünkü anlatım sırası nasılsa ona da gelecektir. 

İşin ilginç yanı sivil hayat da neredeyse bu yaklaşımlar yani tanımlamalar aynıdır. Eğer özel 
bir firmada çalışıyorsa; “Patron kötüdür, sekreter bir içim su, bazen de yollu, şoför hain, ortak 
üçkağıtçı, muhasebeci anasının gözü, müdür ise adi herif ya da namussuz karıdır, çünkü onun 
hakkını yemiş ve hak ettiği halde onu terfi ettirmemiştir” genel yaklaşım böyle kızmayın
hemen. 

Eğer kamu kuruluşunda çalışıyorsa; “Genel müdür partinin adamı, yönetim kurulu dahil tüm 
yöneticiler rüşvetçi yada hortumcu, müdürler, dönemin adamı sanki yanar döner, şefler ve 
çalışanlar ispiyoncu… tüm ezilenler, terfi edemeyenler ve doğal olarak dürüstler 
kimsesizlerdir. Diğerlerini yani O… ve P… diye başlayan tanımları tarife gerek yok sanırım. 

Bu bakış açısı içinizi kararttı değil mi? Benimkini de başta karartıyordu. Hatta şüphe içinde 
“Biz neden böyleyiz?” diye sorguluyordum. Sonra konuyu çözdüm. Biraz okuma, biraz 
tecrübe (yani yenilen kazıklar), yurtdışında yaşama yani diğer ülkelerin insanlarını görme, 
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biraz doğru bakış açısı ile karşılaştırma ve inceleme sonrası her şey netleşti. Yani “Bakma ve 
görme durumu” gibi berraklaştı.. Ne o “Bakma ve görme durumu” nedir bilmiyor musunuz? 
Ya da hatırlayamadınız mı?

Kısaca “Bakma ve görme durumu” şöyle açıklanabilir. Evlenmek istiyorsanız öncelikle 
çevrenize sonra karşınıza çıkan fırsatlara alıcı gözle bakmanız gerekir aksi durumda en 
yakınızdaki veya karşınıza çıkan potansiyel eş adayını görme şansınız olmayabilir. Açıklama 
çok mu avam oldu? Bu durumda birazda konuya bilimsel yaklaşalım isterseniz.

Pardon önce durumsal tespit yapmak yararlı olur, değil mi? Evet, evet iyi ve yararlı olur…

Erkek örnek: Bekârsınız ve evlenmeniz tüm ailece isteniyor, yaşınız gelmiş, hatta tohuma 
kaçma durumuna doğru ilerliyorsunuz. Saçlar beyazlıyor ve dökülüyor. Deneyimsizlikten dip 
yapma (duvarlara tırmanma durumu), hedef şaşırma ve tehlikeli sular (komşunun fettan 
karısı), arkadaşların ayartması, ilk deneyimle başlayan yani özel durumlarda ziyaret edilen 
genel mekanlardaki (evler) kadınlar ile çevredekiler arasında dolaylı karşılaştırma, ünlülerle 
(resim ya da film bazında) ilişkisel yaklaşımlar, yabancılar ve mankenlere pek meraklı 
olmalar, şarkıcılarda seçilikte dişi görsel unsurların öne çıkması, onlarınkinin farklı olduğunu 
düşünmeler, yalnızken hayal kurup seri sayı saymaya merak, geceleri silkinerek uyanmalar, 
geç saatlere kadar bazı kanalları izlemek, yine bazı gazete ve dergilere ani ve artan merak, 
kendini dev aynasında görmek, lükse ve spor arabalara merak, in mekanlara takılmalar, 
içmese de barlara ve gece hayatına akmalar, bazı semtleri arşınlamalar, mahallenin büyük 
ağabeylerinden nasihat, ilk sigara veya içki deneyimini onun tavsiyesi ile yaşamak,  kendini 
her durumda koruma refleksi, yanlış anlamalar, aynı cinsten gelen sinyallerde bocalamalar ve 
tiksinti, boy, cilt ve göz rengi ile yaş grubunda seçici olma,  yetişemeyeceğin ciğere tu-kaka
deme, neredeyse her konuda deneyimsizlik, önyargılar, ilk deneyimde kilitlenme hatta 
karşısındaki ile konuşamama, güvensizlik ya da aşırı güven, boş bulunup komşunun şaşı 
kızına ya da şirketten “evde kalmış” tazeye yazılmalar, sonra görücü usulü ile kız görmelere 
gitmeler, günümüz modası da eş bulma yani “izdivaç” programları arasında zaplayıp, cesareti 
toplayıp arzı endam etme…... yani bunlar belki de daha fazlası..

Kısaca arkadan itiyorlar sizin suçunuz yok. Örnekler kötü ise sonuç da kötü yani kaçınılmaz 
olabiliyor. Umarım sizinki böyle olmamıştır.

Kız iseniz; “Evde kalma durumu, kız kurusu, sarkma, vücutsal deformasyon, hayattan nefret 
etme durumu, kimseye güvenmemenin tavan yapması, herkesi potansiyel “Sapık Coşkun” 
veya “Gazozcu Nuri” olarak görme, gözünüzün ara sıra da olsa komşunun kocasına yada bir 
yakınızdan bahsederken yani “Falanca abi” derken sesinizin titremesi, kız arkadaşlarınızdan 
korkmalar (Lezzo durumları), küçük ama masum deneyimler,  ayna karşısında geçirilen 
saatler, dizilere ve romanlara merak sarmalar, makyaj ve giyimde marjinallik sınırlarını 
zorlamalar, saç modeli ve rengi ile sürekli oynamalar, masum bir öpücük veya el ele tutuşmak 
ya da küçük dokunuşlar dahi olsa ilk yaşanan deneyimden, kendi kendine bile olsa ölesiye 
suçluluk duymak, geceleri hülyaya yatmak, hayal edilenin bir gün gelmesini beklemek, olursa 
öyle olsun böyle olsun, şunu olsun bunu olsun demeler, birilerinki ile karşılaştırmalar, 
bastırılmış duyguların tavan yapması, tehlikeli sularda seyretme, fettan komşu ablalardan 
nasihat, ilk sigara veya içki deneyimini onun tavsiyesi ile yaşamak,  kendini her durumda 
koruma refleksi, yanlış anlamalar, aynı cinsten gelen sinyallerde bocalamalar ve tiksinti, boy, 
cilt ve göz rengi ile yaş grubunda seçici olma,  ayartma durumlarına tav olma, iç geçirmeler, 
hayallere dalma, ilk potansiyel kurban pardon adaydan başlamak üzere göz kırpmalar, gerdan 
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kırmalar, işveler, masumane ama kasıtlı frikik ve değaje durumları, bazen buluz altı bir şey 
giymeyi- takmayı unutmalar, bazen de iç giyim imaları, etek boyunu belden katlayarak 
kısaltmalar, frapan giyim, işveli konuşmalar, cilveler, kıkırdamalar kısaca erkeklere karşı 
kullanılacak silahların masum denemeleri, gösterme ama ümit vermeme durumu, alçaktan 
uçuş, krallara, prenslere özellikle beyaz atlı olanlara yazılmalar, tek taş sevdası, melankoli, 
bakkalın çırağını, komşunun oğlunu küçümsemeler, yıllar ilerledikçe memur Muzaffer’in 
cazip gelmeye başlaması, sonra görücülere çıkmalar, görücülere kahve yaparken 
heyecanlanmalar, aracıların aday konusunda “kendi evi ve iyi bir işi varmış daha ne olsun, 
kızım kaçırma bunu” demelerine bu defa inşallah temennileri, günümüz modası da eş bulma 
yani “izdivaç” programları arasında zaplayıp, cesareti toplayıp arzı endam etme, evde aile 
baskısı, abi, baba, amca, dayı terörü, etek boyun, bluzun düğmesi, yürüyüşüne dikkat et yoksa 
diye başlayan nazik uyarı cümleleri, kırıtma, önüne bak, beni katil mi edeceksin demeler, 
önce baba ve aile büyüklerinden sonra da potansiyel kocadan korkma, onu doğal sahibin 
olarak görme durumu, anne kadar teyze, hala hatta komşu falanca teyze örnekleri, aile içi 
şiddet, okulda pasiflik, sosyal çevrenin birkaç akraba ve yine birkaç komşudan ibaret olması, 
neredeyse her konuda deneyimsizlik, önyargılar, ilk deneyimde kilitlenme hatta karşısındaki 
ile konuşamama, güvensizlik, ya da aşırı güven…... yani bunlar belki de daha fazlası.. 

Kısaca arkadan itiyorlar sizin suçunuz yok. Örnekler kötü ise sonuç da kötü yani kaçınılmaz 
olabiliyor. Umarım sizinki böyle olmamıştır.

Bu iki tür yaklaşım objektif ve genel bilgi kurgusunda olup konunun bilimsellik ya da salt sizi 
ya da birini anlatma durumu yoktur. Lütfen gereksiz yere kafanızı karıştırmayın. 
Açıklamalara devam ediyorum. Bu iki cins yani erkek ve kadın için de diğer cinsle birlikte 
olma durumu ya da evlilik deneyimi yaşanmışlıklar ve gelecek beklentileri açısından pek de iç 
açıcı değil, ne yazık ki bu genelde karşılaştığımız bir durumdur. Örnek diğer canlı türleri 
hayvanlar için benzer ama daha doğal gelişim ve sonuçlar ortaya çıkarır. Hayvanlar için diğer 
cins ya av ya da doğal eş olmak durumundadır. Eğer onu koruyan bir sahibi yoksa. Bu örnek 
aslanlar için uygun iken maymunların ne yapacağı insanoğlu gibi pek belli olmamaktadır. 
Bakınız çeşitli doğa belgeselleri. Öte yandan bitkilerin pek de seçim hakkının olduğunu 
düşünmüyorum. Onların üremesi ya insanoğlu ya da rüzgar ile nasılsa..   Bu cümle de 
belgesel dili gibi oldu.. Biraz karmaşık ve yavan oldu galiba. 

O detayı da İngilizceden Türkçeye çeviri hatası diye kabul edin. Ne yani belgeselciler gibi 
günlerce ormanda yaşayıp tüm detayları filme mi alacağız? Lütfen karıştırmayalım bu bir 
roman belgesel değil. Hayvanlar ve bitkileri hakkında daha fazla detay için bakınız National 
Geographic ya da Discovery kanallarına diyelim ve devam edelim.

Bu aşamada “Bu da kim? Niçin bize bunları anlatıyor? Nereden çıktı bu konular?”diye 
düşünüyorsanız, cevap veriyorum. 

Adım Yaşar Yıldız, 24 yaşında ve bekârım. Dahası 2. nesil İstanbullu, 2. pardon 3üncü 
üniversitesinde okuyan, ek olarak Psikolojiye meraklı bir öğrenciyim. Yarışmacılara başarılar 
dilerim. Evet, itiraf ediyorum sosyolojiye de meraklıyım, gezmeyi de severim. 
Anlattıklarımdan bazıları yaşadığım şeyler, bazıları da başkalarının hatta sizin yaşadıklarınız. 
Öyle değil mi? Madem hemen kabul etmiyorsunuz, şimdilik bir süre bana odaklanalım. Bakın 
üniversite mezuniyet yıllığında benim için neler yazmışlar:



UMUTLAR BAŞKA BAHARA…. Kalmasın


Abdullah BOZGEYİK     2008/2009 – E-Roman ©

36

Mehmet koçum ben çarşıya iniyorum, şu gözlükleri yurda götür. Gerçek adının Mike 
mı Yaşar mı olduğunu herkes merak ediyor. İngiltere’ye gidip gelince “Sir” unvanı aldı. Dört 
yıl boyunca bir defterle okula gelen, arkadaşlarına “koçum şu kitabı alayım, haa şu teksiri de 
alayım” diyen, çok tatlı dille konuşan, sempatik güler yüzlü, çok kısa sürede kendini topluma 
kabul ettiren, genelde kendisinden başka kimseye zarar vermeyen, sabırlı olmayı tercih eden 
arkadaşımız dünyadaki en büyük tilki olarak tanınır. İnsanların nabzına göre şerbet veren,  
turşuyu çok seven, Japon yapıştırıcı gibi tuttuğunu bir daha bırakmayan arkadaşımız için 
okul hayatında önemli olan notlarının yüksek olmasıdır. İngiltere’de bir nişanlısının 
olduğunu söylemesine rağmen pek de inandırıcı olamayan arkadaşımız orada Karate 
Okulunun olduğunu söylemektedir. Burada biricik çekirgeleri Mustafa ve Ömer’dir. 
Kendisinin karatede gök (şeffaf) kuşağına sahip olduğu söylenir. Kendileri üniversite kızları 
hele güzel kızlara hiç dayanamayan, ders çalışmadan okulu bitireceğini söyleyen 
arkadaşımızın aksine çok çalıştığı, hatta gizli gizli çalışması yüzünden yurdun bahçesinde ot 
kalmadığı söylenmektedir. Tek istediği üniversitede asistan kalmaktır. Lüks hayata düşkün, 
konuşunca rüzgarlar estiren ve “I love me” felsefesini her zaman savunan arkadaşımıza 
gelecekte mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyoruz…” 

Yahu tamam bunlar okul yıllığında yazılı olan şeyler ama atladıkları birkaç şey var. Öncelikle 
asistanlık kesmedi yıllar sonra direk öğretim görevlisi olarak üniversitelerde dersler verdim. 
Üstelik üniversitede hem de yabancı okullar dahil. Dahası hem gezmeyi severdim hem de 
okçuluğa, rehberliğe merak sarmıştım. O da kız arkadaşımla hoşça vakit geçirmek 
düşüncesiyle. Sonra yapmayı çok sevdiğim işti rehberlik. Hem dünyanın çeşitli ülkelerinden 
arkadaşlarım oldu hem de “Seni seviyorum” demeyi onlarca dilde öğrendim. Ne yaparsınız 
her mesleğin zorlukları var. Rehberlikte hem gezdim ve çalıştım hem de harcadım. Neredeyse 
tüm Türkiye, Suriye’de birkaç şehir ve Avrupa’yı da bir uçtan diğer uca kadar desem yeterli 
olur mu acaba? Evet gitmek istediğim bir Amerika kaldı.. Kısmetse o da olur. Hele bir film ya 
da dizi işi olsun.. Oralarda geçecek bir sahne de yazar bizim senarist. Her halde bir kıyak 
yapar bu satırları okuyunca..

Ne filmi, ne dizisi, ne Amerika ne senaristi, mi diyorsunuz? O zaman lütfen okumaya ve 
okutmaya devam edin.. Yani romanı arkadaşlarınıza tavsiye edin. Hatta birkaç tane satın alıp 
onlara da hediye edin. Eğer romanın basılı halini değil de soft halini okuyorsanız hemen 
dosyayı mesaj ekinde tüm e-posta listenize yani arkadaşlarınıza gönderin. Bunu yaparken 
aynısını onların da yapmasını şiddetle tavsiye edin hatta mümkünse yemin billah ettirin. İşin 
bu kısmı da pazarlama. Yaptığın işi iyi pazarlayacaksın yoksa olmaz. 

Unutmadan pazarlama eğitimleri de aldım. Üst düzey yöneticilik deneyimim de var. 
Holdinginiz için benden iyi üst düzey yöneticiyi zor bulursunuz. Aklımda iken yabancı “Head 
hunter” danışmanlık firmalarını hatta üst düzey yöneticilerini de tanırım. Ş… bey saygılar 
efendim. Dahası birçok yerli ve yabancı firma hatta holdingin patronunu da tanırım. M.. bey, 
N… hanım yeni projelerde görüşmek üzere diyorum. Bu arada bu kişilerin bazıları da 
öğrencim oldular çeşitli okullarda. Bakıyorum kafanız karıştı… İyi de ben holding patronu 
değilim diyorsunuz galiba? Ne olacak denemekten zarar mı çıkar? Hem romanı holding 
patronlarına da imzalı hediye edeceğim, hani özgeçmiş cinsinden.. Bu satırları boşa 
yazmıyoruz herhalde…

Biraz da ciddiyet; Sayın patron, arzu ettiğiniz zamanda detaylı profesyonel ve akademik 
özgeçmişimi sunmaktan ve sizinle çalışmaktan duyacağım mutluluğu ifade etmekten 
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memnuniyet duyarım. Telefonumu ve e-postamı biliyorsunuz. Sizden haber bekliyorum. 
Saygılarımla,

Tamam, kabul. İtiraf ediyorum. Buraya kadar anlattıklarım ne benimle ilgili nede bilinen bir 
başkası ile yani birçok kişiye ait küçük öyküler var içerikte. Belki de bu da bir yanılsama. 
Neyse boş verin şimdi bunları. Küçük öyküler yazıyorum. Büyüyünce de romancı olacağım… 
Belki de senarist ya da yapımcı…. 

Ne o siz yapımcı mısınız? Bu romanı film ya da dizimi yapmak istiyorsunuz? Kaç bölüm 
olacak? Hangi kanalda yayınlanacak. Hangi mankenler oynayacak, yok öyle kuralları falan 
olmamalı, tercihen sarışın ve renkli gözlü olurlarsa iyi olur. Neden mi bizim millet aptal bile 
olsa sarışına meraklıdır da ondan öneriyorum. Mümkünse gerçek sarışın olsunlar çakmaları 
piyasada pek de kabul görmüyor, görseler de kısa süreli oluyorlar. Ek olarak bolca sansasyon
yaratanları tercih etmek lazım, şarkıcı da gerek abi, o da şöyle sahnesi güzel olanlardan olsun. 
Dahası araya bir iki siyasi ve çarpık ilişki, yanına biraz da dış güçler hatta mafya unsuru 
katarsan harika olur. Bunları unutma tabi, iyi iş yapmak istiyorsan benden söylemesi.. Eğer 
gerekirse bu bölümleri senaristin yazması konusunda yardımcı olurum. Üniversite yıllarında 
reklâm metinleri de yazmıştım. Efendim bu benim ilk değil 3. romanım oluyor. Nasıl buraya 
kadar okuduklarınızı yani yazı dilimi beğendiniz mi? Demek güzel buldunuz, ne kadar 
yerinde bir saptama. Siz bu işi biliyorsunuz, tebrik ederim.

Küçük fikirlerle destek olmaya devam edecek olursam sayın yönetmenim; Hele bir de hani 
Hollywood işi özel hologramlar falan kullanacak olursan mükemmel olur. Ne o hologram çok 
pahalı mı? O iş kolay tanıdığım birileri var. Üstelik Türkiye’de yaşıyor ve arkadaşım ve 
adaşım olur. 

Adı Yaşar Emin. Hemen tanıyamadıysan söyleyeyim; Yaşar “Face Off, Harry Potter, The day 
after tomorrow…… gibi filmlerdeki hologramları yapan kişi.. Merak etme uygun bütçe ile işi 
bağlarım. Sonra filmin ya da dizinin Avrupa ve Arap ülkelerinde gösterme durumu var. O 
konuyu da ayarlarız. 

Bir bölümü Amerika, diğer bölümü de Dubai’de çekeriz. Oralarda da tanıdıklarım var. 
Tanıtım için Avrupa ilişkilerine Bahattin, Maria ve Ewa bakar, Türki Cumhuriyetler pazarı ile 
bu işlerin kurdu Halim ilgilenir, Arap ülkelerine de diğer arkadaşlarım.. Amerika ve kıta 
ülkeleri için ise Angel devreye girer. Ayrıca yabancı oyuncu konusu da var ki bu konuda da 
sana destek olabilirim. Dedim ya çevrem geniştir. Bakıyorum gözlerin gülmeye başladı sayın 
yönetmenim. Lütfen bunları yapımcıya iyi anlat. Ben de birazdan değineceğim.

Sayın yönetmenim gelelim bana. Doğal olarak tüm bunları kara kaşın kara gözün (rengi her 
neyse konumuz bu değil) için yapmıyorum ama benim öyle parada pulda gözüm yok. Şöyle 
benim için de iyi bir ana karakter rolü ayarlayalım tabi bazı şartlarım var.. Yok canım, Türkan 
Şoray kanunları değil. Yani öpüşür ve sevişirim. Öpüşeceğim kişinin manken, şarkıcı veya 
yabancı oyuncu olması durumunda “aralarında aşk var” falan diye uydurma haber “Flaş flaş 
yakalandılar. Az sonra” diye magazin ve haber programlarında duyuru yapılabilir. Siz 
kurguyu yapın ve koordinatları verin hemen damlarım. 

Biraz da piyasa yapalım, değil mi? Sanat için fedakarlığa hazırım ama çıplak kamera karşısına 
geçmem. Gerekirse (yani iyi para verirseniz) rolümü canla başla oynarım. Bu konuda 
partnerimin de iyi motive olması lazım. Destek olmak için elimden geleni yaparım. Bu 
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konuda ciddiyim işi sadece SMS’e bırakmam, her fırsatta motive ederim. Çapkınım, 
hovardayım demiş miydim? Yok canım rol gereği yani..  Yapımcı, yönetmen ya da falanca 
ünlü artistin sözünde çıkmam, gerekirse sabahlara kadar çalışırım. Neyse benim kurallarım 
biraz farklı yani maddi şeyler ama o kadar da büyük miktarlar değil, rol ve genel reklam 
gelirleri yanında genel kardan % 25 verirsin anlaşırız sayın yapımcı. Son %15 olur. 

O da senin gül hatırın için hani. Ne o? Seni tanımıyor muyum? Yahu tüm bunları akıl eden ve 
kurgulayan benim gibi bir yazarı kaçırmayacak yapımcıyı ben yüzlerce metre uzaktan bile 
tanırım. Aksi durumda ise zaten sizi tanımama gerek olmazdı. Bu konuda merak etmeyiniz..

Ne o yine mi kafanız karıştı?

Yani “Evleri derme çatma bir gecekondu idi. Üstelik de kirasını ödemekte zorlanıyorlardı… 
İstanbullu olma hakkındaki satırlar arkadaşım İlhan ile ve bir iki tanıdığım ile ilgili, “Bakma 
ve görme durumu”, Erkek ve kız durumsallık örnekleri” genel sosyolojik ve psikolojik 
deneme, biraz önce okuduğunuz satırlardaki yazar, yönetmen ve yapımcı üçlemesi ise 
geleceğe yatırım açısından kaleme alındı. 

Kısaca buraya kadar okuduklarınızda ben gibi görünen kişi ben değil, başkası gibi görünen 
kişi ben, isimler değiştirilmiş, karakterler farklılaştırılmış yani duruma özel kurgu yapıldı. 

Bu ise herhangi bir şekilde arkadaşları veya tanıdıkları hatta tanımadıkları dahi zor durumda 
bırakmamak adına jest yani “İkinci kısım” diğer ifade ile romanın özel bir kurgu bölümü 
oluyor. Biraz heyecan, biraz aşk, biraz intikam, araya birkaç da ilişki atınca oldu mu sana 
sürükleyici öğeler kurgulu roman örgüsü. Bu kurgudan dizi de çıkar film de merak etmeyin..

Bu arada birinci ve romanın başlangıç bölümü olan ve Yıldırım İnan bey etrafından dönen 
olayları da unutmayalım. 

Peki, açıklıyorum; “Yıldırım İnan” ile ilgili birinci kısım devam edecek sanırım beğendiniz. 

İkinci bölüm ise farklı kurgu ile başladı ve devam edecek. Sonra diğer kısımlar ve onların 
içereceği bölümler olacak. 

Romanın sonunda ise sürprize hazır olun. 

Yok, hemen son sayfalara göz atmayın çünkü yararı olmaz. Romanın sonunu merak ettirmek 
için bir denemeydi. Peki, sürprizler var ama söylemem. Hem söylersem sürpriz olmazlar değil 
mi? Roman açıkladığım üzere 32 kısım tekmili birden bir yayınevi tarafından yayınlanacak o 
zaman okursunuz. Malum netten okuduğunuz elektronik yayın bölümleri sadece tanıtım için 
ve özet niteliğinde demiştik... Pardon, bu satırları eğer basılı romandan okuyorsanız sürprizler 
ilerleyen sayfalarda yer alıyor. Malum para ödediniz, bilmek en doğal hakkınız. Lütfen 
okumaya devam edin… ki işin büyüsü kaçmasın.. Hem sondaki sürprizi hemen 
öğreneceksiniz de ne olacak? Öyle yaparsanız aradaki bölümleri ve ilişkisel kurguyu tam 
olarak anlamayabilirsiniz. Lütfen romanı bölümler halinde okumaya devam edin.

Bu bölüm amacına ulaşmıştır. Amaç okurda diğer bölümlerde ne olacağı konusunda merak 
uyandırmak olduğundan kurgu özenle yapılmıştır. ►
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10. BÖLÜM: 

Sanırım okuduklarınızdan genel olarak memnunsunuz. Aksi durumda ne bu bölüme kadar 

anlatılanları takip ederdiniz, ne de bu romanı okumaya devam ederdiniz değil mi? 
Yazılanların belirli ölçülerde anlamlı ve takip edilir olması, kolay okunması, bütünlük 
içermesi dahası mesajının olması ve tüm bunları da belirli yöntem ve tekniklerle sağlamak 
yazarların genel kaygısı. Durum böyle olunca da bazı durumlarda yazılan hatta dizi veya 
filme çekilen öyküler birbirinin kopyası gibi oluyor. Bu okur veya izleyicide de olumsuz 
düşünceyi tetikler ve önyargıları pekiştirir hatta anlaşılmaz derecede itici öğeler gibi gelir 
sözüm-ona günlük hayattan enstantaneler. Hani olay ve ilişkileri bilirseniz sonraki adımların 
ne olacağını kolayca tahmin etme, bunun gerçekleşmesi durumunda ise doğal olarak “hep 
aynı serzeniş ve sıkılmaları” gibi. Kız zengindir, erkek fakir ama gururlu. Ya da günümüz 
moda dizilerindeki gibi kız veya erkek ana karakter ya alabildiğince zenginlik ve ihtişam 
içinde yaşar adeta uçarcasına hem gelir ne de yapılan iş paraleldir yaşananlarla, ya yerlerde 
sürünür karakterler ajitasyonun son demlerinde. Hani “batsın bu dünya”, “Alçaklar, hepinizi 
öldüreceğim” sendromu. Karakterler arasında çizilen yansımalar o kadar belirgindir ki, 
kolayca takip edersiniz filmin ya da dizinin neresinden izlemeye başlarsanız başlayın. Sonunu 
ise tahmin etmek için müneccimin bir şeyi ile yakınlaşmanıza da gerek yok. Kısaca ve 
neredeyse 0-5 yaş grubu anlayış seviyelerinde gider gelir öykü kurgusu. 

Bazen de sınırları zorlar anlamsal ve kavram kargaşalarının çok ötesinde. Yani anladığınızda, 
daha doğrusu anladığınızı sandığınızda aslında anlamamış olmanız ama anladığınızı sanmanız 
yani yanılsama. Ya da neyi anladığınızdan öte neyi anlamadığınız kaygısı; “Hocam 
anlattıklarınızı anlıyorum, anlıyorum ama neyi anlamadığımı anlamıyorum ya anlamadığım 
bir şey varsa” diyen dershane öğrencisi karakterin bir mizah programında kafamızı 
karıştırması gibi… Benzer bir cümleyi siz de duyarsanız, o aşamada gülüp geçmek hatta onu 
aptal olarak da düşünmüş olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Nitekim o zaman diliminde bizler 
de öyle düşünmüştük sanırım.

Son yıllarda yayınlanan TV dizilerinden çoğunu neden sevmiyoruz biliyor musunuz? Çoğu 
bize sahte, sanal bir dünya anlatıyor. Herkes zengin, altlarında cipler, lüks içinde yaşıyorlar, 
yada herkes aniden zengin oluyor veya yaptığı iş ile bağdaşmayacak bir gelir düzeyinin 
hayatını yaşıyor, en kötüsü zengin kız ve fakir genç hikayeleri derseniz size mafya, magazin 
ve uyutulma odaklı afyonlu dizileri hatırlatırım. Hani sabun köpüğü gibi, görürsünüz ve 
elinizi uzatsanız dokunabileceğinizi hatta tutacağınızı falan düşünürsünüz ama aniden yok 
olur ya her şey.. çünkü ne öyle bir yaşam vardır ne de öylesine kolay zengin olma.. Bu 
nedenle anlatılanlara inanmazsınız. O zaman diziyi de takip etmenize gerek yok diye 
düşünürsünüz..
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Neyse size bir mektup okutmak istiyorum. Bakalım beğenecek misiniz?

“Kendime notumdur…

Ey hayat! Sıkıldım senden. Bana ne senin sıkıntılarından ya da gereksinimlerinden, onlarsız
da yaşarım. Bana zevklerin, lükslerin ve beklentilerimin gerçekleşmesi gerek. Bunları yani 
istediklerimi, beklediklerimi bana sağla yeter, karışma gerisine, çelme aklımı, fikrimi dünya 
sorunsalları ile ya da dışımdaki bireylerin hayat kavgası veya gerçekleşmeyen düşleri ile.  
Bunlardan bana ne? Kaybedenler ve aptallarla işim olmaz benim. Ben kazanmak istiyorum.

Bazılarının “Hayatın ince zevklerinden haberdar olmama durumu” dahi beni sıkar değil ki 
onların kaygı ve ekonomik dahil çeşitli sıkıntıları. İşim olmaz insancıklarla.. 

Hayat bir kurgu ile başlar. Farkında olmasanız da size çeşitli fırsatlar ve seçenekler sunar. 
Yaşamınız da seçimlerinden oluşur böylece. Belki bulunduğunuz yer, aileniz hatta yaşadığınız 
ülke dar gelir size, bazen de küçük kozanızda ömür çürütürsünüz. İyi de bundan bana ne? 
madem sizin tercihiniz bu yönde, katlanın sonuçlarına da öyleyse. Yok, öyle kolaycılığa kaçıp 
kimseyi suçlamayın, kadere isyan etmeyin hatta çekin cezanızı madem bu kadar 
istiyorsunuz…

Yok eğer verdiklerinin tersi ise hayattan beklentileriniz, o zaman ayağa kalkın mücadele edin. 
Koşun, bağırın, çağırın, isyan edin ama bunu eyleme dökün, planlar yapın kısır döngüden 
çıkmak için, kendinizi geliştirin. Çevrenizi değiştirin, ailenizden, bulunduğunuz şehir hatta 
ülkeden uzaklaşın. Alın başınızı gidin olmak istediğiniz yerlere. Öyle sınırlamayın kendinizi eş 
di, çocuktu, işti falan diye. Doğduğunuz gibi uzaklaşın olmak istemediğiniz yerden, kişiden. 
Bırakın tenini hatta kokusunu geride. Yenisine ulaşamazsınız bırakmazsanız eskisini olmak 
istemediğiniz yerde. Kucak açın yeni sevgiliye, atın onun kollarına hoyratça kendinizi. Boş 
verin kimin ne diyeceğine, garipsemelerine hatta ayıplamalarına. Ne olmuş yaşınız 30’lu veya 
40’lı yaşları geçmişse. Kaybettiğiniz zaman yetmedi mi? Hala niye ısrarcısınız olmak 
istemediğiniz yerde ve kişiyle olmak konusunda? Kazanacaklarınızı düşünün ondan 
ayrılmakla kaybedeceklerinizi değil. Madem memnun değilsiniz, aptal mısınız? Bu ısrar niye? 
Bakın bu son uyarım.  Işınlanın adeta. Sakın ha hatırlarınızı, yaşanmışlıklarınızı, eski 
ilişkilerinizi yani eski-diğer sizi oluşturan öğeleri falan yanınızda götürmeyin. Bırakın 
geçmişte kalsınlar. Nasılsa sıkılmadınız mı onlardan? Kaçmak, kurtulmak istemiyor musunuz 
tüm bunlardan. Alışkanlık haline gelmemiş mi yaşadıklarınız, eşiniz, işiniz, çevreniz.. Öyleyse 
bırakın her şeyi geride ve uzaklara olmak istediğiniz yerlere ve kişiler yelken açın. Yaşam 
sanıldığı kadar uzun değil, bugün kalan yaşamınızın ilk günü geçmiş yaşamınızın ise son günü 
olsun.

Hiç sergiye, müzeye gitmediyseniz, bir Rock konseri, opera izlemediyseniz ama bunları 
yapmayı hep istediyseniz sizce de sorun yok mu? Yapabilirsiniz bunları. Sizi engelleyen 
sadece öteki siz, başkası değil. Kurtulun ondan. Değişin, gelişin. Açık kanatlarınızı gizem ve 
keşfetmenin hazlarını yaşamaya, aldatın önce kendinizi sonra istediğinizi, kandırın onları 
ama önce öteki kendinizi. Açın televizyonda böyle bir program ve hayatınızın en önemli işini 
yaparcasına izleyin. Değil çevrenizden her şeyden soyutlanın. Yeni kendinizden 
hoşlanacaksınız. Eğer yaptığınızdan memnun kalmazsanız ya hayallerinizde sorun var yani 
gerçek, olmasını tüm benliğinizle istediğiniz şeyler değil onlar ya da öteki kendiniz yakanızı 
bırakmamış önyargılar, küçümsemeler, önemsizleştirme, anlamsız bulma çabaları 
bırakmamış yakanızı, ruhunuza işlemiş öteki kendinizin hayatı. Aldatın öncelikle onu, sevin 
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başkasını, başkalarını hem de delicesine. Ne isterseniz yapın, gezin, sevişircesine doğal olun 
açık alanlarda bile. Tutun elinden yeni sevgilinizin çıkarın dışarılara. Gösterin yeni sizi tüm 
dünyaya. Saklamayın yeni sizi ne kendinizden ne de bir başkasından. Bırakın diğerleri ne 
düşünürse düşünsün hatta öteki siz bile. İsterseniz görüntünüzü de değiştirin eğer yapmak 
istediğiniz şeylerden biri de bu ise.. Ne yapmak isterseniz yapın bu yeni siz ile, ister uzatın 
ister kesin ya da boyatın saçınızı, kesin sakalınızı ya da kazıtın kafanızı, giyiminizi değiştirin. 
Örneğin kurtulun kravattan eğer bu kadar çok sıkıldıysanız, takımları hatta ceketleri verin
kapıcıya sevinsin garip. Kurtulmak istediklerinizi doldurun bir kutuya verin ilk gördüğünüz 
dilenciye. Madem maddi dünya sizi bu kadar sıktı almayın para üstünü hesap öderken. Küçük 
jestler de yapmış olacaksınız böylece. Yeni birisi gibi görünmeye çalışmayın öteki siz içinizde 
yaşarken. Kurtulun ondan aksi durumda sadece kendinizi kandırmış olursunuz, yazık olur 
onca çabaya da..

Ama dikkat bunları yaparken tarz oluşturun, yapmış olmak için yapmayın. Ön koşul bunları 
gerçekten istemeniz ve sürdürmek düşüncenizin sabitliği. Aksi durumda gelgitler sizden çok 
şey götürebilir. Özellikle de öteki siz, o kadar acımasız olur ki düşmanlarınız dost kalır onun 
yanında. Psikolojinizin bozulması da, içinize kapanmanız da güven kaybı da hep öteki sizin 
suçu olur, benden söylemesi.

Hele bir de pes etmeye görün. Eski siz bile sizi terk eder. Daha aşağılık, daha kompleksi, 
daha sorunlu, daha ümitsiz, daha çirkin kısaca her şeyin daha kötüsüne hazır olun derim. 
Sizinle işim olmaz. Zaten buraya kadar söylediklerimi de anlamadığınızdan eminim 
diyebilirim bu durumda. Evet, sizi yargılıyorum ve buna siz müsaade ettiniz öteki siz ele 
geçirince yeniden sizi. Oysa ne güzel bir hayat sizi bekliyordu.

Belki de başarırsınız.. O zaman yeni bir süre sonra, eğer gerçekten yeni siz kontrolü ele 
geçirirse sorun yok. Merak etmeyin yeni hayatınız tam istediğiniz, düşlediğiniz gibi olacaktır. 

Yeni yaşamınızda başarılar dilerim.

Eski ben öldü, yaşasın yeni ben.

Umarım mektubun size yazılmış olduğunu fark ettiniz. Ya fark ettiniz olan biteni ve 
değiştirmeye karar verdiniz hayatınızın geri kalanını ya da hatırladınız geçmişte yaptığınız bu 
değişikliği. Gülümsediniz kendinize, gurur duyarak aldığınız karar ve kurtulduğunuz için 
öteki sizden. Aksi durumda öteki siz zaten kontrolü ele geçirmiş demektir. Bu durumda 
söylenecek bir şey yok. Size sizinle başarılar dilerim..

Unutmadan gelelim yazım tarzındaki bu farklılaşmaya. Kısaca bazılarının derdi “Ne 
kavramsal kargaşa ne de anlamsal soyutluk. Amaç gizem ve anlaşılmama kulvarında 
gezinmek. 

Eleştirmenlerin ve bazı okurların da (gönderdikleri mesajlardan) anlaşıldığı kadarıyla bu 
yönde beklentisi yüksek görünüyor. Övgü ve ödüller o yönde ise, romanlar kapışılıyorsa, 
alınıyor ama tam olarak okunmuyorsa. Kimsenin derdi değilse okumuş olmak. Aynı gruptan 
olma ihtiyacı ve dürtüsü romanı satın almayı, hatta aldığını söylemenin yanında, aldıktan 
sonra da masasında veya kütüphanesine bulundurmayı yeterli görüyorsa aldığı kitabı, 
romanı… Hani “dostlar alışverişte görsün” misali. Bazen de alan memnun satan memnun 
durumunda ise, bize susmak düşer ama gel de bu dilime laf anlat.. 
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Ne diyelim, istediğinizi almak ve okumak size kalmış.. yine de iyi okumalar… okuyorsanız 
eğer… bunu okuyor olmanıza memnun oldum. Çünkü bir yazar olarak ayrı bir çizgide 
olduğunu sanırım fark ettiniz.. inanın bunun için çok özel bir çaba sarf etmedim.. efendim bu 
kendi tarzım.. isterseniz bakınız diğer ürettiklerime..

Bu romanın son satırlarına geldiğinizde hala okumaya devam ediyorsanız benim için en 
değerli ödül o olacaktır. İsterse roman eleştirmenleri bu romanı sadece aykırı ve farklı 
bulsun.. dert değil.. Benim için önemli olan sizin beğeniniz, sevgili okurlarım..

*Bu bölümden rahatsız olacak yazarlara ve onların fanatiklerine notumdur: Bu bölümde 
kimseye gönderme yapılmamış, eleştiri odaklı yaklaşılmamış ama genel sorunun altını çizme 
çabası güdülmüştür. Eğer yazılanlara katılmıyorsanız ki katılmayabilirsiniz bu sizin kararınız. 
Saygı duyarım. Bu durum sadece bazı tarzlara alışkın olmanızla da ilgili olabilir. Öte yandan 
sevgili yazar arkadaşım ve değerli taraftar okuru, eğer bu romanı sonuna kadar okursanız 
tarzın farklılıklarını daha kolay göreceksiniz düşüncesindeyim. ►
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11. BÖLÜM: 

Neredeyse hepimizde bir çeşit gelecek kaygısı var. İtiraf ediyorum. Dışarıdan bakılınca 

duygusuz, soğuk, gamsız gibi görünen bendeniz de bile bu kaygı var. Küçük bir farkla 
benimki pek de para pul, edinilecek meslek, evlenilecek kişi ya da geçim sıkıntısı ile falan 
ilgili değil. Benim durumum aslında daha beter. Çözümü de yok. Derdim, yani kaygım ne mi? 
söyleyeyim; “Ne olacak bu memleketin hali?” sorusuna veremedim cevap durumu kendi 
kaygım. Bu soru etrafında kafa patlatan insanları görünce memnun da oluyorum ama nedense 
yaklaşımları daha karamsar geliyor olması bile gerekenden. Burada karamsarlık derken biraz 
şüphecilik, biraz geçmiş deneyimler ve bolca “Böyle gelmiş, böyle gider” yaklaşımı 
kastettiğim. Kaygım kişisel boyutlarda olmaktan çok uzakta diye düşünüyorum. Sanki bir 
sorun var ki; çözemiyoruz sorunları dahası “Gelecek kaygısı bu kadar yüksek” bir toplum 
olduk. İşin ters tarafı bu durum bazen paranoya sınırlarını oldukça aşıyor ve toplumsal çöküşe 
yönelten bir yaklaşıma dahası “mutlak yenilgi” odaklı genel kabul görüşlüğe uzanıyor 
düşünce ve eylemsizliğimiz. Öncelikle “Bizden bir şey olmaz. Yapamayız, yaptırmazlar” 
düşüncesi o kadar yerleşik ki zihinlerimize çıkarıp atmak mümkün değil. Bu yaklaşım ve 
kabulleniş önyargıdan çok öte adeta teslimiyet ile kol kola geziyor zihinlerimizde.  Birileri 
gelsin istiyoruz. Gelsin de bizi kurtarsın. Beyaz atlı prensi bekler gibiyiz. Hem kurtarıcılar 
peşindeyiz hem de sözüm ona kurtarıcılar anamızı ağlatıyor. 

Herkes “Asiye nasıl kurtulur?” yaklaşımı ve gayretinde kurumları, ülkeyi kurtarmak peşinde 
ama Asiyenin etinden sütünden vazgeçen de yok. Olan kurtarılmaya çalışılana oluyor 
anlayacağınız. Nedense aklıma Irak, özgürleştirme ve Amerika geldi. Neyse ülkemize 
dönecek olursak; Bizdeki durumda “Bal tutan parmağını yalamakla kalmıyor Deveyi hörgücü 
ile götürüyor” demek yanlış olmaz. Kimisi eşitlik, hak, hukuk adına kimisi din, iman, millet 
adına.. Zaten “Her şey bu millet için, kendim için bir şey istiyorsam namerdim”, merak 
etmeyin “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını biz koruyacağız” diye bizden oy isteyenler iktidar 
olduklarından bir müddet sonra öylesine büyük bir pislik içinde karşımıza çıkıyorlar ki 
aptalca şaşırıyoruz. 

Oysa bunu isteyen biziz, yapan da aslında biz. Öncelikle onlara inanarak seçen biziz, sıra 
bizimkilere (partiye, hatta bana) geldi diyen biz. Onlar hırsız, uğursuz, bizimkiler sütten 
çıkmış ak kaşık diyen ve buna gerçekten, dahası çocukça hatta aptalca inanan yine biz, değil 
mi? Eğer siyasetten beslenmiyorsanız bu kapsamda düşünceleriniz olabilir veya bunları 
seslendirenleri dinlersiniz. İşin kötü yanı düşünmek ayrı, eylem ayrı, sevememek ayrı oy 
vermek ayrı şeyler. Tek gerçek diye bir şey yok. Ya makarna, ya kömür, ya iş, ya ihale, ya 
karın tokluğu ya BMW X5. Sanmayın bunları size de verirler, oy vereceğinizi bilirlerse 
başka…
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Sonuç olarak alan memnun veren memnun ise söylenecek fazla şey kalmıyor. Dahası bırakın 
nakit maddi (hatta beyaz veya kahverengi) şeyleri veya hayali vaatleri, kısaca size, bize ne 
verildiği önemli değil ama sizden yani bizden hatta tüm toplumdan ne alındığı önemli. 

Sizce de düşünce yapımızda bir şeyler değişmek zorunda değil mi? 

Bir bakış açısına göre; neyse ki böyle düşünenler artıyor ümidi de var. Diğer bakış açısına 
göre ise; ne yazık ki böyle gelir böyle gider diyenlerin ve var olan sistemden beslenmeye 
çalışanların arttığını düşünenler de var. Sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum. 

Ben mi? Ben iflah olmaz bir hayalperestim. Efendim bendeniz kısaca yazar Muzaffer… ek iş 
olarak da bir fabrikada çalışıyorum. Malum yazarlıkla bu ülkede geçinmek zor.. neyse 
yazarlık konusuna dönecek olursak, roman, hikaye ve ara sıra da şiir yazarım. Fazla söze 
gerek var mı? Bu arada nasıl yazdığım bölümü, şey size burada anlattıklarımı beğendiniz mi? 
Ne güzel efendim. Beğeni ve olumlu eleştirileriniz beni yürekten mutlu ediyor.. 

Bu aşamada sanırım biraz da sohbet eklemek iyi olur, akıcılık açısından gerekli olduğunu 
düşünüyorum. Hem efendim okuru yani sizleri de düz ve uzun yazı ile sıkmamak lazım değil 
mi? Hem böylece sizlere daha çok bilgi aktarabileceğim.. şöyle başlayacak olursam…

- Amcaoğlu seni dinliyorum da. Deli misin, nesin? Hem yazıyor hem kendi kendine 
konuşuyorsun. Yahu ne hayalperesti, sen düpedüz saf ve delisin. Hadi başkalarını neyse de 
kendini bari kandırma. Bu yaşa geldin ne akıllandın ne hayallerden vazgeçtin. İyi mi oldu 
sanki? Bak yıllardır memuriyette sürünüyorsun. Beyimiz dürüst memur, rüşvet yemez. Adam 
kayırmaz, yetim hakkına dokundurmaz, kılı kırk yarar, dürüstlük timsali sanki. Yahu sıkma 
salaksın o kadar? Milletin akıllısı, dürüstü sen mi kaldın. Bak iş arkadaşların evlerini aldılar, 
birkaç yılda bir arabalarını değiştiriyorlar. Üstlerinde var başlarında var. Dünyalıklarını 
yaptılar. Çocuklarına ev bile aldılar. Sen hala kiralarda sürün. Sakın ne olacak kiramı 
veriyorum ya, hem benim de arabam falan var deme. Yahu senin araba neredeyse benim 
yaşımda. O arabalar çoktan öldü de senin haberin yok. Sen memuriyete başladığında ben 
ilkokuldaydım. Üniversiteyi bitirdim. Müteahhit oldum. İşlerimi yoluna koydum. Sen de 
kalmış hala “Şu işleri halletsem belki banka kredisi ile ev alabilirim” falan diyorsun. Seninki 
olmayacak duaya amin demek. Bu arada bana kızdığını biliyorum. Ne yaparsın amcaoğlu, et 
tırnaktan ayrılmıyor. Sen en iyisi biran önce aklını başına al. Yol yakın sayılırken dön bu 
yollardan. Yap işini, kur düzenini. Bırak bu boş işleri. Al, sat sakın boş durma. Dön artık 
köşeyi be kardeşim. Bak senin için üzülüyoruz. Öyle değil mi Metin?

- Salih, dayıoğlu sen ona boşa konuşuyorsun. Muzafferin kafası bizim gibi çalışmaz. 
Çalışsa zaten bu duruma düşmezdi. 

(Muzaffer içinden sesli düşünür: Ne varmış durumumda diyecek oldum ama vazgeçtim. Yahu 
galiba haklılar. Yıllar onları haklı çıkardı. Galiba..) 

- Efendim, neymiş siyaseti sevmezmiş, peki sporla aranız nasıl beyefendi? Ne o onu da 
mı sevmezsiniz. Hadi ondan da vazgeçtim. Peki ticaretle aranız nasıl? Dur, öyle boşuna 
nefesini tüketme. Yaptığın ticareti de biliyoruz. Onu da eline yüzüne bulaştırdın. Tamam da 
kardeşim bu kadar da “Doğrucu Davut” olunmaz ki? Sen kalk saf gibi mala zam gelince 
fiyatları değiştirme. Eski rakamla sat. Üstelik vadeli ver. Sonra da sattığın fiyata yenisini 
alamayınca da dükkân boşalsın. Sonra da iflas et. Doğal olarak alacaklarını da tahsil 



UMUTLAR BAŞKA BAHARA…. Kalmasın


Abdullah BOZGEYİK     2008/2009 – E-Roman ©

45

edemeyince toptan bat. Yahu “Oh olsun müstahak sana” bile diyemiyorum. Yeter be birader 
kur artık düzenini bak saçları da döktün..

(Muzaffer yine içinden sesli düşünür: Şimdi ne desem boş. Nasılsa beni anlamayacaklar. En 
iyisi bari kırıcı olmayayım.)

- Tamam, beni düşünüyorsunuz, kabul de herkesin hayatı kendine. Belki benim de bir 
bildiğim var. Belki sizlerden farklı düşünmekle kalmayıp farklı yaşamayı da seçtim. Ne yani 
ben olan bitenin farkında değil miyim? O kadar da saf değilim her halde. Ben veremeyeceğim 
hesap olmasından korkarım o kadar. Ne yapayım ticarette dediklerinizi yaptım. Size göre 
hatalı. Memuriyetten kurtulamadım ama hiç değilse her ay elime ne geçecek biliyorum. Aç 
değilim açıkta değilim. Ne sporu severim, ne siyaseti. Benim okuduğum kitapları siz 
okumazsınız. Sizin bildiğiniz ticari ayak oyunlarını da ben bilmem. Belki de siz haklısınız. 
Göremiyorum gerçekleri sizin gibi… belki de ben… Neyse bunun da önemi yok nasılsa. 
Hepimiz kendi tercihlerimizin tutsağı değil miyiz? Madem bana bu kadar yüklendiniz ben de 
iki satır söyleyelim sizler hakkında.. önce seninle ilgili amcaoğlu..

Amcaoğlu bence de dediklerinde haklısın. Ama benim arkamdan “Laz müteahhit” ya demiri 
çalar, ya çimentoyu, ikisini de göz hapsinde tutsan bu defa da seni ayakta uyutur hesap kitap 
işinde demiyorlar. Son yaptığın bina depremde yıkılmadı mı? Dur hemen kızma? İki çift lafım 
da Metin için olacak. 

Yahu Metin sen kaç defa içeri girdin çıktın? Rüşvet verme, adam dolandırma, belediye 
çalışanları ile şirket kurup belediye sınırları içinde olan firmaları dolandırdığın hatta kamu 
kurumlarını dahi hortumladığın söyleniyor. Yo, hemen celallenme. Bunu da savcı söylemişti 
son mahkemede. Hele seçmenlere oy vermeleri karşılığı yaptığın ödemeler için kurduğun 
tezgahların ortaya çıkması dahi seni yolundan döndürmedi.  Nasıl yırttın o davalardan ve 
belgelenmiş o kadar suçlamadan bilmiyorum ama helal olsun sana. Bir gün siyasete falan 
atılırsan ve birileri “bu ülke seninle gurur duyuyor” diye seni omuzlara alırlarsa hiç şaşırmam.

Ben sizler kadar maharetli değilim. Öyle yolumu da bulamıyorum. Bakıyorum ikinizde sus 
pus oldunuz. 

Neyse bırakalım bunları. Siz kendi işinize bakın ben de kendi işime. Siz evlerinizin keyfini 
sürün ben kiralarda sürüneyim. Siz devasa arabalara binin, ben bizim külüstür ile mücadele 
edeyim. Dedim ya biz akrabayız. Bari aramıza kırgınlık, küslük girmesin. Çocuklarımız 
akrabalarını tanımadan büyümesin. Bayramlarda olsun görüşelim. Sahi çocukken ne güzel 
oyunlar oynardık değil mi?

- Haklısın amcaoğlu. Bırakalım bu konuları. Biz akrabayız. Aramıza kin girmesin. 
Öyle değil mi Metin?

- Haklısın Salih. Bence de öyle.. bu arada şu ortak demir işi ne oldu?

- Sırası mı şimdi Metin? Sonra konuşuruz.

- Evet sonra konuşursunuz. Hadi bana eyvallah.

- Görüşürüz. Evdekilere selamımı söyle amcaoğlu.
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- Görüşürüz. Yengeye ve çocuklara selam söyle.

Bunca yıl birlikte geçirdiğimiz. Üstelik bu kadar yakın akrabalarım dahi böyle iken, böyle 
düşünürken benim yaptığım düpedüz boş. Ben daha neyi düzeltme peşindeyim, anlamıyorum. 
Sahiden hayalperestim ben.. Yağmur başlayacak hızlı yürürsem ıslanmam bari. Benzin fiyatı 
da o kadar arttık ki, acaba arabayı satsam mı? 

Sanki alan var da? Satsam mı, diyorum. Adeta damlalıkla ile benzin koyuyoruz. Araba 
durduğu yerde çürüyor. Ayda bir araba ile bir yere gittiğimizde gözüm hep benzin 
göstergesinde. Trafik sigortası zorunlu olmasa onu da yaptırmayacağım. Zaten kasko hayal… 
Allah kazadan korusun. İlk kazada araba da gider, ben de biterim. 

Dur bakalım, ben ne yapıyorum böyle? Onların etkisinde kalmışım yine.. En iyisi durumuma 
şükredeyim. Ya arabam da olmasaydı. Ya kiramı veremeseydim? Evet, evet şükretmeliyim….

Oğlum Muzaffer, sen sadece hayalperest değil onların dediği gibi safsın da.. Ne aynaya 
bakıyorsun, ne de boyuna, maaşına ya da yaşadığın çıplak gerçekliğe.. 

Üstte yok başta yok.. 

“İyi de ne varmış kıyafetimde?”

Ne olacak bir şey yok.. En son ne zaman kıyafet aldın ki? Dur söyleyeyim evlendiğinde mi, 
yoksa kaç bayram öncesi olduğunu mu unuttun en iyi ihtimalle..

“Ne yani damatlığımı hala giyecek halim yok ya.. zaten içine giremiyorum yıllardır. İşe ilk 
girdiğim yıllarda birkaç bir şey almıştım.. son yıllarda bir şey alamadım ama zaten ihtiyacım 
da yok.”

Yahu araba seni bırakmış sen onu bırakamıyorsun. İşe ancak üç otobüs ile gidiyorsun. 
Oturduğun ev dökülüyor. Neden kimse size gelmiyor sanıyorsun? Ev dediğin, hem her yere 
uzak hem de 2 küçük odalı bir gecekondu. Kirasını zor verdiğini ikimiz de biliyoruz. Neyse ki 
ev sahibi merhametli.. Senden ne köy olur ne kasaba..

Niye olmuyormuş? Kendi kendime okudum. Hayatım boyunca hep çalıştım. Sonunda memur 
oldum. Çocuklarımı alnımın akı ile besliyor ve okutuyorum. Sonunda biraz zorlansam da 
almışım iyisinden bir “Hacı Murat”, daha ne olsun? Eyvah son otobüs durağa geliyor. 
Koşmazsam kaçıracağım… Ah Vefa, ah. Adına kandık. Ne sen ne İstanbul “vefa nedir” 
biliyormuşsunuz. Taşı toprağı altınmış! Daha da neler? Tüh, kaçırdık yine otobüsü.. 

- Sanki bilmiyorduk böyle olacağını. Hadi anayola kadar yürü oğlum, müstahak sana… 
Yürrrrü anca gidersin…

Sahi ne olacak benim durumum?

Yeri gelmişken biraz da aile hayatımla ilgili detay ekleyeyim.. 

- Kız Makbule, hayırlı olsun araba almışsınız. 
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- Şaziye bizim Muzaffere o kadar söyledim bizim neyimizi araba diye ama dinlemedi. 
Aldık da ne oldu sanki? Ayda bir zor biniyoruz. Onda da hava almak için aşağıdaki 
mesire yerine anca gidiyoruz. Benim bilezikleri, oğlanın sünnet takılarını satmasaydık 
zor alırdık. Hoş daha borcu var galiba. Ben bilmiyom. 

- Neyse hayırlı olsun kardeş. 
- İnşallah size de alırsınız kardeş.
- Nerde? Neyse, ne zaman gelir seninki?
- Eğer son otobüsü kaçırmadıysa bir – iki saate kadar gelir. Yok eğer yine kaçırdı ise üç 

saati bulur. Boş ver sen şimdi onu. Seninki seni yine dövüyor mu, kız?
- He, kız yine dövmeye başladı. Fabrikada işçi çıkaracaklarmış diye söylenti varmış. 

Bizimkisini aldı bir telaş. Her gece hem içiyor hem dövüyor. 
- Aman komşum Allah ıslah etsin onu. Benimki dövmez beni.
- Benimki hem döver hem sever böyle zamanlarda.
- Nasıl yani?
- Önce döver hırsını alır benden. Sonra da koynuna girmezsem küplere biner yine 

döver. Ama gönlünü hoş edersem sabahlara kadar sever beni deyyus.
- Kız ne biçin konuşuyon sen öyle? Günaha girecen.
- Ne biçim konuşacam? Karı koca arasında iki fiskenin sözü mü olur?
- Kız salak. Anlaşılan senin kafana da vuruyor.
- Vursun Romeom o benim.
- Ne diyon sen kız? Romeo, momeo falan?
- Sabahlara kadar sever beni Romeo, Romeo..
- Tamam, kız şimdi bizim çocuklar duyacak. Sen yine akşam dayak istiyorsun anlaşılan.
- Yok bu akşam dayak yok.
- Neden ara sıra mola mı veriyor seninki?
- Yok kız. Bu akşam arkadaşları ile içmeye gidecek. Kafası iyi olunca dayak olayını 

atlıyoruz. Direk yatağa. Zaten sarhoşken dövmeye kalksa ben onu döverim. Ayakta 
zor duruyor.

- Anlaşıldı sen iyice kudurmuşsun. Neyse sen boş ver bunları da senin ki hala roman 
falan yazıyor mu? Kız, okuyan var mı onun yazdıklarını, ha?

- Yazıyor Muzafferim. Hemi de aslanlar gibi. Zaten tek umudumuz o. Romanı çok 
satacak, dizi, film falan olacak. Kendisi de meşhur olacak…

- Meşhur olunca da seni boşayıp bir manken falan alacak.. Kız, derdin ne senin? Sen en 
iyisi soğut herifi bu yazarlık sevdasından..

- Olur, yapayım da fabrika işçisinin karısı Makbule olarak kalayım, değil mi yelloz 
Şaziye?

- Niye öyle diyon kız severim seni.. Üzülürüm perişan olursanız. Zaten zar zor bir araba 
almışsınız..

- He ya, şuna sizi, arabanızı kıskanıyom desene..
- Aman da ne kıskanılacak araba !!!
- Nesi varmış arabanın?
- Doğru nesi var ki?
- Ne diyon Şaziye? Nesi yokmuş arabamızın?
- Klima, ABS, Eyirbeg falan desem yeter mi?
- Onlar da ney kız?
- Aman ben sanki biliyom mu o dediklerimi, bizim oğlan söylemişti sizin arabada yok 

diye.. Eyvah ocakta yemeğim vardı. Lafa daldık.
- İyi kız, ben de kalkayım şimdi çocuklar okuldan gelir.. ►



UMUTLAR BAŞKA BAHARA…. Kalmasın


Abdullah BOZGEYİK     2008/2009 – E-Roman ©

48

12. BÖLÜM: 

O gün Mesut hem okula gitmemiş hem de mahallede serseri mayın gibi turlamıştı.

Üstelik son günlerde bunu sıkça yapar olmuştu. Bir ara bunu gören Tarık ona seslendi.

- Merhaba Mesut. Ne var ne yok? 

- İyiyim abi.

- Yine mi okulu kırdın be oğlum?

- Ne yapayım okulda sıkılıyorum Tarık abi.

Bunu söylerken Mesut’un yüzü sanki sirke satıyordu. Sanki onu birileri okula döverek 
gönderiyor ya da okulda işkence görüyor gibiydi. Tarık’ın sorularına verdiği cevaplarda dahi 
sohbete gönülsüz devam ediyor gibiydi. Tarık onu neşelendirmek için sohbeti koyulaştırmaya 
başladı.

- Oğlum yüzünü gözünü sivilce basmış. Bir sıkıntın mı var?
- Yok abi, aşığım..
- Şimdi kime deye sormak abesle iştigal olur, nasılsa… Yine komşu kızı Nergis değil 

mi? Yoksa yine abisi mi yakaladı sizi, neyse anlat bakalım koçum.
- Yok abi. Nergis ile 3 ay önce ayrıldık. Yahu elini bile zor tutuyordum. Bir de abisi 

ensemizde idi. Yani hem bir şey yok hem de dayak yeme ihtimali yüksekti 
anlayacağın.

- Anlaşıldı sohbet uzun. Al yak bir sigara.
- Kralsın sağol abi. 

Mesut uzatılan sigarayı alır ve Tarık da sigarasını yakar. Sigara Mesut’a iyi gelmiştir.
Derin bir iki nefes aldıktan sonra..

- Sağol be abi ilaç gibi geldi, mübarek.. Amma aptalmışım, Nergis de kim oluyor deyip 
geçiyorum artık.

- Nergis değilse kim, oğlum? Yoksa Yine Motor Sibel’e mi takıldın oğlum? O kız seni 
bozuk para gibi harcar.

- Yok abi nerede onunla takılmak. Karı ne kadar lüks mal, giyim, ayakkabı falan varsa 
alıyor. Okuldan mahalleye bile taksi ile geliyor..Onda para bol..

- Doğru onda para bol. Bazen de akşamları birileri onu alıp götürüyorlar, değil mi?
- Nereye götürüyorlar abi? Ben hiç görmedim.
- Koçum adı boş yere mi “Motor” aymadın mı? Sibel mahallenin yollusu, siz daha 

anlamazsınız. Hem götürüyorlar gezdiriyolar, hem de o biçim götürüyorlar 
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anlayacağın. Hem nereden gelecek o kadar para lüks mallara, giyim kuşama, taksilere. 
Saf mısın koçum, memur babasından kalan emekli maaşı ile annesinin evlere gittiği 
temizlikten kazandığı para ile olur mu bu işler? Olmaz..

- Haklısın abi olmaz da Sibel de iyidir be abi hem ilk onu öpmüştüm.
- Bilirim harbi karıdır. Mahallenin yeni yetmelerine ucundan azıcık hayat dersine giriş 

verir. Biraz da gözlere hitap eder, minisiyle, degajesiyle. Eh, daha ne olsun? Bu kadar 
zaten siz yeni yetmelere yeter de artar. Sonrasında da para çalışır. O da sizlerde olmaz 
liseli çulsuzlar.

- Abi lise harçlığı ile simit ve kolayı zor alıyoruz. 
- Koçum o işler simit ve kola parası ile olmaz. Sizi aşar. Bak aklıma ne geldi.. Sibel 3-5 

yıl önce manavın oğlu Hasan ile pek sıkı fıkı idi. Biz öyle zannediyorduk. Ayrıca gizli 
Kasap Üzeyir abi ile de buluşuyormuş tenhalarda.

- Amma heyecanlı ha! Film gibi, mübarek….
- Film ne demek koçum. Sibel hem manavın oğlunu hem kasap Üzeyir’i idare ediyor 

sanıyorduk bir de market sahibi Rıfkı çıkmasın mı?
- Anlamadım abi, nasıl oluyor bu işler?
- Anlamayacak ne var koçum Sibel her üçüne de mavi boncuk dağıtıyormuş. Onlarda 

Sibel’e bedava alışveriş imkanı sunuyorlarmış. Aslında sattıkları şeylerle ödüyorlar 
Sibel’in parasını yani..

- Abi manavın oğlu pek tıfıl, babasından da korkar nasıl mal veriyormuş?
- O tıfıl ama Sibel uyanık oğlum. Ara sıra bir kasa mal kayboluyormuş manavdan. 

Babası sorunca da senin tıfıl ya çürüdü attım ya da çalmışlar diyormuş. Son iki yıldır 
çalışmaya başladı. Sekreter olmuş diyorlar ama inanma sen ona. Patron direk maaşa 
bağlamıştır. Sigortası da vardır. Hem böyle daha ucuza geliyordur haspam.

- Neyse bırakalım Sibel konusunu benim derdim başkası..
- Bak sen beyimiz hızlı çıktı. Koçum daha lise talebesisin. Bu ne hız? Geçen yaz tatilde 

de yabancı bir kıza tutulmuştun. Kız için Almanca öğrenmeye bile merak salmıştın.
- Abi niye böyle yapıyorsun? Delikanlı değil miyiz? Sevemez miyiz? Hem o Alman kız 

taş gibiydi. Elini de tutturuyordu, öptürüyordu da. Ah bir de dilim olsaydı. Evlenir 
Almanya’ya giderdim.

- Mesut koçum bu işler öyle olmaz. Hem o kız tatilde kaç kişiyle öpüşmüştür, biliyor 
musun? Onlarda öpüşmek hatta daha fazlası bile normal. Bizde öyle mi?

-  Bize uymaz diyorsun yani.. Hem ben de vazgeçmiştim İstanbul’a dönünce.
-  Neyse anlat bakalım derdin ne? Bu defa kim?
- Abi yeni manitamın adı Leyla. Bizimki şu sıralar sırra kadem bastı. Ben de ona 

mektup yazdım ama nereye göndereceğimi bilmiyorum.
- E, bana oku bari. Açılırsın..

Sevgilim,

Sırılsıklam aşığım sana. Sarı saçlarına, yeşil gözlerine, boyuna, endamına, eline, beline 
saçının teline sırılsıklam aşığım. 

Seviyorum lennnn, işte o kadar.. Seviyorum seni Leyla. Hem de deliler gibi seviyorum. Ya 
benimsin ya kara toprağın. Seni öldüresiye seviyorum, kızım. Seni ilk gördüğüm gün kendime 
“Tamam oğlum işte aradığın kız bu dedim”. Biliyordum senin de beni seveceğini. Sen benim 
kaderimsin Leylam…
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Ah, yaktın kül ettin beni. Deli, divane oldum. Ne gündüzüm belli ne de gecem. Hiç aklımdan 
çıkmıyorsun…

Okulu kırıp etrafta dolaşırken seninle karşılaşmıştık tesadüfen. O gün, hatırlıyor musun 
sinemaya gittik. Pastanede oturduk. Parkta el ele tutuştuk. Sen de beni seviyorsun biliyorum. 
Sen benim kaderimsin…

Yine okulu assam, yine karşılaşsak, yine seninle mutlu bir gün geçirsek, ne güzel olurdu. 
Olurdu da, niye taşındınız sanki bizim mahalleden? Niye başka okula gittin? Sakın orada 
kendine sevgili yapmış olmayasın? Bak öldürürüm, namussuzum. Öldürürüm önce o iti, sonra 
hem seni hem kendimi…

Mesut mektubu sanki karşısında birileri varmış gibi bağıra çağıra okuyordu. Tarık araya 
girip..

- Koçum bir nefes al bakalım. Anlaşılan senin mektup böyle gidiyor.
- Evet Tarık abi.
- Böyle olmaz ki koçum. Sen direk olaya girmişsin. Üstelik sürekli tehdit ediyorsun..
- İyi de çok seviyorum abi. Hem benim olmayacak da kimin olacak. Öldürürüm o kadar.
- Öldürmek sandığın kadar kolay değil diyeceğim, nasılsa anlamayacaksın.
- Abi sen de beni iyice salak yaptın. Ne demek anlamamak falan?
- Mesut anlamak için dinlemek lazım.
- İyi de seni dinlemiyor muyum, Tarık abi?
- Beni dinliyorsun ama kendini dinlemiyorsun.
- Nasıl yani?
- Koçum ağzından çıkanı kulağın duymuyor.
- Abi direk öldürürüm. Hele başkasına bir varsın. Direk öldürürüm.
- İyi halt edersin. O toprağa sen hapishaneye gidersin çürütürsün gençliğini.
- Onsuz hayat bana haram…
- Kafanı çalıştırmazsan nasılsa onunla da hayatın olmayacak..
- Ne biçim konuşuyorsun sen de abi. Bir sen varsın içimi döktüğüm. Zaten babam 

dinazor olmuş, bırak beni anlamayı, dinlemiyor bile.
- Baban iyi adamdır. Yanlış yapma. Seni de çok sever.
- Bu ne biçim sevgi ve abi. İsteyelim sevdiğimi ailesinden diyorum dinlemiyor bile 

beni. Sanki hiç genç olmamış.
- Bak, Mesut. Seni severim biliyorsun. Oğlum elimize doğdun. Mahallemizin afacan 

çocuğu idin 2-3 yıl öncesine kadar.
- Tamam da abi artık lisede okuyorum. Üniversiteye de kalmış 2 yıl. Daha neyi 

bekleyeceğim, sevgilime kavuşmak için, söyle bana?
- Mesut sen şimdiye kadar hiç para kazandın mı?
- Abi biliyorsun ben daha öğrenciyim. Nereden kazanacağım?
- Peki banan milyoner falan mı?
- Yok, memur biliyorsun be abi. Benimle kafa mı buluyorsun?
- Peki memur baban senin gibi öğrenciyi nasıl lisede iken evlendirsin?
- Yani erken diyorsun, değil mi abi?
- Evet, koçum. Erken ama merak etme zamanı gelince o da olur.
- O zamana kadar ben ne yapacağım? Onsuz yaşayamam.
- Önce şu mektubunu bir elden geçirelim. Doğru dürüst ama afili bir hale getirelim de 

moralin düzelsin.
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- Yapar mısın be abi? Sen kralsın. Yaparsın tabii.. Kimin abisi be…
- Tamam, tamam. Kes tıraşı da yeni bir kağıt çıkar çantandan. Sonra da söylediklerimi 

yazmaya başla. Aslında mektubun giriş kısmı fena olmamış.. Hadi yaz bakalım.
- Emrin olur, aslan ağabeycim..

Bunun üzerine Tarık biraz da havaya girerek “Ben söyleyeyim sen de yaz ve gör bakalım 
mektup nasıl olurmuş” der.

Mesut elinde kalem pür dikkat onu dinliyordur. Tarık kısa bir süre sanki durur, ona bakar ve 
mektubu yazdırmaya başlar…

Sevgili Leylam,

Sırılsıklam aşığım sana. Sarı saçlarına, yeşil gözlerine, boyuna, endamına, eline, beline 
saçının teline sırılsıklam aşığım. 

Seviyorum seni hem de tüm kalbimle. 

Seviyorum seni Leyla. Hem de deliler gibi seviyorum. Sen bana öylesi mutluluklar yaşattın ki 
sensizliğe dayanamıyorum.

Seni ilk gördüğüm gün kendime “Tamam işte aradığın kız bu dedim”. Biliyordum senin de 
beni seveceğini. Sen benim her şeyimsin Leylam…

Hep seni düşünüyorum. Hiç aklımdan çıkmıyorsun…

Hatırlıyor musun, sinemaya gittiğimiz günü. Sonra pastanede oturduk. Parkta el ele tutuştuk. 
Sen de beni seviyorsun biliyorum. Ben de seni meleğim.

Biliyor musun ne istiyorum. Yine okulu assam, yine karşılaşsak, yine seninle mutlu bir gün 
geçirsek, ne güzel olurdu. Ama bunu yapacağımız günler de gelecek. Şimdilik yapamayız 
değil mi sevgilim? Çünkü üniversiteye girmemiz gerek. Ben bunun için çok ders çalışıyorum. 
Ama en çok senin için çalışıyorum biliyor musun? Çünkü ikimiz için iyi bir gelecek 
düşlüyorum.

Sahi ne diye taşındınız sanki bizim mahalleden? Niye başka okula gittin? Seni öylesine 
özledim ki anlatamam. 

Seni göreceğim, elini tutacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Lütfen bana yaz veya beni ara, 
olur mu? Seni çok özledim.

Hasretin yaktı kül etti beni, bana seni gerek seni…

Seni, Tüm Kalbinle Seven Mesut.

Sonrasında ise Tarık yazdırdığı mektubun ne kadar etkili olacağına güvenle öylesine bakar 
Mesut’a.  Mektubun bu hali çok farklı olmuştur. Mesut ağzı kulaklarında sırıtmaktadır çünkü 
mektup çok hoşuna gitmiştir..
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- Abi çok kral oldu.
- Herhalde koçum. Boşuna o kadar mürekkep yalamadık. Yengelerine de hep böyle 

yazarım.
- Büyüksün Tarık abi. Bir gün bende sana bir iyilik yapacağım
- Yaparsın oğlum. Yaparsın. Hele sen önce kendini kurtar.
- Sahi o da seviyor mudur beni gerçekten? 
- Evet, seviyordur. 
- O da delicesine aşık mıdır bana? 
- Tabi oğlum sırılsıklam aşıktır sana. Senden iyisini mi bulacak?
- Verir mi canını uğruma?
- Ne biçim konuşuyorsun oğlum? Ne o ölmek falan? Hani ne konuştuk bunca zaman. 

Anlamadın mı anlattıklarımı. Dinlemedin mi yoksa?
- Yok, Tarık abi. Anladım tabi, dinlemez olur muyum?
- İyi o zaman.
- Abi beni seviyordur, değil mi?
- Seviyordur, koçum. Senden iyisini mi bulacak?
- Seviyordur, seviyordur. Leylam benim.
- Tamamdır, seviyordur koçum. İlk gördüğünde mektubu tokalarsın.
- Sahi ne olacak bizim durumumuz be abi? Ya babası onu bana vermezse?
- Verir merak etme?
- Vermezse önce onu öldürürüm sonra kendimi. Bak Tarık abi sen de şahit ol. 
- Koçum yine salaklaştın ve yine ölmek-öldürmek tiriplerine takıldın.
- Seviyorum abi deliler gibi, vermezse babası..
- Verir dedik ya.
- Öldürürüm kendimi de onu da..
- Oğlum saçmaladın iyice. Kendini öldürürsen onu nasıl öldürecen? Mantıklı değil..
- Ne dediğimi biliyor muyum sanki?
- Akıllı ol, koçum. Hiçbir kız kendini öldürdüğüne değmez. Hele seni sevmiyorsa, sana 

yazmazsa. Seninle evlenmezse. Sen de onu unutursun gider.
- Unutamam asla.
- Mesut şimdiye kadar kaç defa görüştünüz?
- Bir defa.
- Peki kaç defa öpüştünüz?
- Hiç. Bir defa elini tuttum onda da hemen kaçırdı elini elimden.
- Durum anlaşıldı. Şimdi sen bu mektubu götür evde bir yere gizle. Ne zaman onu 

görürsen önce oturup konuşursunuz sonra mektubu ona verirsin.
- Niye önce konuşuyoruz abi?
- Mesut kız senin onu sevdiğinden bile haberdar değil galiba koçum.
- Ben onu seviyorum. O da beni seviyordur.
- Nereden biliyorsun? Sana böyle mi söyledi?
- Yok abi.
- O zaman niye kendi kendine gelin ve damat oluyorsun.
- Abi seviyordur o beni.
- O zaman ilk fırsatta bunu onunla konuş ve sor ona bakalım ne diyecek?
- Seviyordur abi.
- Takıldın kırık plak gibi. Peki ya sevmiyorsa?
- Ben de onu sevmem o zaman. Beni sevmeyeni ben niye seveyim.
- Ha şunu bileydin. İşte bizim Mesut’umuz bu. 
- Ama seviyordur abi.
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- Seviyorsa sorun yok zaten. Verirsin mektubu, tutarsın elinden. Hem belki bu 
buluşmada öpersin bile.

- Öperim değil mi abi? Şöyle hars diye asılırım dudaklarına..
- Ne o? Fazla film seyrediyorsun son zamanlarda anlaşılan. Gerçek hayatta o işler 

filmlerdeki dizilerdeki gibi olmaz. 
- Nasıl olur abi? Başka türlü nasıl öpeceğim ki? İnsan sevgilisini başka nasıl öper hem?
- Koçum önce gözlerine bakarsın ve yavaşça yanaşarak yanağından öpersin. O zaman 

anlarsın seninle öpüşmek isteyip istemediğini.
- Nasıl anlarım?
- Eğer yanağını hemen kaçırırsa ya çok heyecanlandı ya da sorun var demektir. Yok 

eğer sen bir yanağını öptüğünde o diğer yanağını da uzatırsa veya onu öpmene itiraz 
etmezse o zaman işler yolunda demektir. Bir de..

- Nasıl yani dahası da mı var?
- Var tabi, koçum. Eğer sen onu iki yanağından öperken o da seni iki yanağından öperse 

harika olur. Hele bunu yaparken elini tutmana müsaade ederse ya da sana sarılırsa 
anlarsın ki o da seni seviyor ve seninle daha da ileri gitmek istiyor.

- Sonra da yumulurum değil mi abi?
- Yok oğlum olur mu, hiç? Azdın mı yoksa? 
- Azmak dedin de abi, şu sıralar geceleri daha vukuatlı uyanıyorum. 
- Olur böyle şeyler delikanlılıkta. Sabah kalkınca adam gibi yıkanırsın. Kafana bu işleri 

fazla takmaz uyursun olur biter.
- Hiç aklımdan çıkmıyor ki..
- Koçum o mu aklından çıkmıyor, yoksa kendini azdırıyor musun? O biçim dergilere 

bakıp seri sayı sayma durumları, film falan ha, hınzır? Arkadaşlar mı ayartıyor yoksa?
- Abi ara sıra dergi alıyordum baktım yakalanacağım. Ben de İnternetten o biçim 

sitelere bakıyorum. Arkadaşlar MSN’de söylüyor linkleri, bazen de film atıyorlar. O 
zaman bayram yapıyorum.

- Koçum bunlar tamam, delikanlılıkta olur da. Sen hiç normal yolla bir şey öğrenmeyi 
merak etmiyor musun? Baban falan bir şey anlatmıyor mu? Doğru dürüst cinsel bilgi 
aktaran sitelere bakmak aklına gelmiyor mu? Öyle saçma sapan sitelerde zaten 
yazılanların çoğu ya uydurmadır ya da bize göre değil.

- Kim anlatacak da öğreneceğim be abi, babamla bu konuları konuşmayız. Ara sıra bana 
“Mesut azma, kudurma” der o kadar. Sanki babası ona anlatmış da o mu bana 
anlatacak?  Film gibi be abi. Şimdi babam bana “Bak Mesut” diye başlıyor ve cinsel 
bilgiler anlatıyormuş.... Hiç güleceğim yoktu yahu ben ona kralını anlatırım.

- Uçma koçum, o işler senin o biçim web sitelerinde okuduğun ve filmlerde izlediğin 
gibi olmuyor.

- Nasıl oluyor abi? Şimdi sen bizim ihtiyar bu işleri bilir diyorsun yani?
- Koçum ne demek ihtiyar, babaya ihtiyar denir mi? denmez. Hem merak etme onlar 

bizlerden daha fazla yol yordam bilirler. Kadın ruhundan anlarlar. Kadınlarla önce 
konuşurlar sonra anlaşırlar ancak çok sonra evlenmeyi düşünürler.

- Abi bunları sana baban mı anlattı?
- Yok oğlum bana amcam anlattı. Babam biraz mesafelidir bizlere. Çocukken kucağına 

bile almazdı bizi. Başkalarının yanında sevmezdi bile…
- Benim babam beni sevdiğini hep söyler. Ara sıra da olsa “Oğlum sormak istediğin bir 

şey var mı?” bile der ama ben pek bir şey soramam. Hem ne sorayım? Aganigi 
maganigi durumlarını mı?

- Mesut yine konuya bodoslamadan girdin. Önce nasıl konuşulur, neler yapmak lazım, 
cinsel hastalıklardan nasıl korunursun, kişisel temizliği nasıl yaparız falan diye sorsan?
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- Abi o konuları arkadaşlar öğretiyor. Bir de sağ olasın sen açıkları kapatıyorsun. Hem 
babam benimle laubali olmaz.

- Ne yani ben şimdi laubali mi oluyorum seninle? Konuşuyoruz, yol yordam 
öğreniyorsun. Ne demişler insanlar konuşa, konuşa anlaşırlar diye.

- Yani biz de mi öyle yapalım abi? Önce konuş diyosun yani. Leyla o zaman benimle 
evlenir dimi?

- Hele birkaç defa çıkın, sinemaya falan gidin. El ele yürüyün, sohbet edin çeşitli 
konularda. Belki fikirleriniz uyuşmaz.

- Olur mu abi? Ben onu seviyorum. O beni seviyor. Tabi ki fikirlerimiz de uyuşur 
ruhumuz da..

- Karşındakini tanımadan bunu bilemezsin. Sakın da sadece görüntüye kanma. Ne sarı 
saç, ne ela göz, ne de boy, bacak sizi bir arada tutamaz eğer fikirleriniz uyuşmazsa. 
İşte o zaman ayrı dünyaların insanı olduğunuzu anlarsınız.

- Abi o dediğin filmlerde falan olmuyor mu?
- Koçum gerçek hayatta da insanlar konuşurlar, sevişirler, kavga ederler. Dahası ya aynı 

dünyanın ya da başka dünyaların insanı olduklarını ancak konuşarak anlarlar.
- Tarık abi feylazof gibi adamsın.
- Yok be koçum deneyim hepsi o kadar.
- Yani bunları yaşadım diyorsun…
- Mesut hani geçen yaz ben Kütahya’ya gitmiştim ya…
- Evet abi amcanlara gitmiştin.
- Yok koçum gitmedim. Çünkü benim amcam yok. Daha doğrusu yıllar önce öldü.
- Peki Kütahya’ya kime gittin abi?
- Cezaevine Mesut, kime olacak?
- Niye abi?
- Benim eski manita Sevim vardı, hatırladın mı?
- Evet Tarık abi, hatırlamaz olur muyum? Uğruna araba satın almıştın.
- Ne araba satın alması koçum düpedüz çalmıştım. Sevim ile gezebilmek için yaptım 

bunu. Bizim de arabamız olsa ne güzel gezeriz derdi. Ben de bir gece birkaç mahalle 
aşağıdan bir arabayı çalmıştım. Sonra da gezmelere başladık sağda solda. Böyle 
olunca da bir hafta sonra polis bir çevirmede beni yakaladı. Sonra da doğru kodese 
tıktılar..

- Yapma be abi. Ben de sevinmiştim Tarık abim araba aldı diye. Sonra Kütahya’ya 
amcanlara gidince araba orada kaldı sanmıştım.

- Yok koçum anlattığım gibi oldu. Sonra..
- Sonra ne oldu abi?
- Neyse ki babamlar araya girdi. Ödediler adamın zararını. Birkaç ay yattım. Sonra 

bizimkiler ikna edip araba sahibini davadan vazgeçirdiler. Hakim de hem iyi hal hem 
de sabıkam olmadığı için beni serbest bıraktı. Tabi yazı da hapiste geçirmiş oldum.

- Hapishane kötü bir yer değil mi abi? İçerde katiller, hırsızlar doludur.
- Hapishane niye kötü yer olsun? Senin benim gibi insanlar var orada. Kader mahkumu 

da var, canisi de, suçsuzu da suçlusu da, hatta senin gibi katili, benim gibi de hırsızı..
- Nasıl yani?
- Oğlum sen Leyla’yı öldüreceğim demiyor muydun, öyleyse katil olacaksın yani. Ben 

de araba çalmadım mı, öyleyse ben de hırsızım. Dışarıdan bakınca öyle görünüyor 
anlayacağın. Yani senin benim gibi insanlar var hapishanelerde. Üstelik nice kader 
mahkumu da boşa yatıyor içeride.

- Abi hiç böyle düşünmemiştim. Sahi içerde sıkıldın mı? Tespih yapmayı öğrendin mi? 
Volta atarken hiç omuz koyan oldu mu? Kaç kişiyle kavga ettin ? Yemekler nasıldı?
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- Mesut koçum bir nefes alsan diyorum. Kendimi mahkemede gibi hissettim. İçeride 
sıkılacak zaman bulamadım. Çünkü boş zamanım yoktu. Tespih öğrenmedim ama 
Çini yapmayı, daha doğrusu Çini boyamayı öğrendim. Cezaevinde İş Yurdu varmış. 
İsteyen tutuklu ve mahkumlara meslek öğretiyorlardı. Yani ben içeride iken öyle 
filmlerdeki gibi ne omuz koyan oldu ne de kavga ettim. Yemekler ise gayet güzel idi. 
Kütüphanede kitaplar vardı. Alıp istediklerimizi okuyorduk. Eğitimler olurdu. 
Dışarıdan danışmanlar gelir hem bizimle sohbet eder hem de bazı konularda eğitim 
verirlerdi. Cezaevinin İstanbul’dan bir Fahri danışmanı varmış. Ben orada iken 
konferans vermeye gelmişti. Adı Abdullah idi galiba da soyadını unuttum ama 
gelirken bize çikolata bile getirmişti. Üstelik tatile gidiyormuş yolunu uzatmış. 
Anlattıkları biraz öğüt biraz yol yordam ama sanki bana dost hatta baba nasihatı gibi 
olmuştu.. O gün dikkat ettim sanki hapiste değil de dışarıda bir konferansta gibiydik..

- Abi desene gayet güzel imiş hapishane. Hem meslek öğren hem de eğitim al, oh keyif 
keka..

- Bülbülü altın kafese koymuşlar yine özgürlük demiş. İçeriden dışarısı çok farklı 
görünüyor. Bana yararı yaptığım hatayı öğrenmem oldu. Ne yazık ki bu her mahkum 
için geçerli değil. 

- Yani azılılar var diyorsun.
- Islah olmayanlar var diyelim. Öte yandan içeri de dışarıda olduğu gibi işinde gücünde 

olanlar da var.
- İşe mi gidiyorlar yani abi?
- İş yurtlarında sanki işe gidiyormuşsun gibi çalışıyorsun. Maaş alıyorsun, sigortalı 

oluyorsun hatta dışarıdaki ailene sigortalı olarak bakabiliyor ve onlara az da olsa para 
bile gönderiyorsun. Çünkü devlet sana yaptığın iş karşılığı belirli oranda maaş da 
ödüyor.

- Desene kimseye muhtaç olmuyorlar, ailelerine yardım edebiliyorlar. Dahası sigortaları 
devam ediyor. 

- Peki ürettikleri o kadar çini ne oluyor abi? Ziyaretçilere mi satılıyor çiniler?
- Çinileri cezaevinin önünde bir mağazaları var, ayrıca 4 tane de satış reyonu var. Tıpkı 

şube gibi, Kütahya adliyesi ek binada, Ankara Adalet sarayında, Adalet bakanlığı ek 
binasında ve Antalya ceza infaz kurumunda bu satış reyonları. Tüm bunlar bir yana 
asıl satışı İstanbul’a sergi için geldiklerinde yapıyorlar. Benim olduğum zaman yılda 2 
defa geliyorlardı. Genelde Bakırköy’e, bazen de Kadıköy ve Pendik belediye sergi 
salanlarına geliyorlar sergi için ve iyi satış yapılıyormuş. Danışmanları da hem basına 
sergileri duyuruyor hem de büyük firmalara çinilerin satılmasına yardımcı oluyormuş.

- Abi kafam karıştı. Cezaevini sanki bir firma gibi anlatıyorsun. İyi de nasıl oluyor bu 
iş. Kim bilecek, kim duyacak sergiye geldiklerini. Hem kim alacak cezaevinde üretilen 
o çinileri. Tamam yardım için olur da.. yani pek kaliteli değildir bence..

- Öncelikle çok kaliteli yapılıyor çiniler. Tıpkı dışarıda firmaların yaptığı gibi çünkü iş 
yurdu adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Siparişe göre özel ürün bile yapıyorlar. Usta 
gardiyanlar mahkumlara çini yapmayı öğretiyor. Mahkumlar da sonra usta oluyor. 
Kim duyacak demene gelince, duyuyorlar çünkü Fahri danışmanları basına, firmalara 
ve binlerce kişiye duyuruyor. Radyo ve TV’lere haber oluyor sergiler. Bazen iki ayrı 
yerde aynı anda sergi bile açılıyor. Tabi bunlar için cezaevi müdürü Cengiz beyin ve 
savcılığın çabası büyük. Tüm bunların olması ise tamamen bakanlık izni ile oluyor.

- Çok güzle be abi de, insanlar ya sergiye gidecekler ya da bahsettiğin şubelere o çinileri 
almak için zor olmuyor mu?

- Bu konuda da bir model geliştirilmiş. Telefonla sipariş verilebiliyor. Eğer özel ürün 
isteniyorsa da müşteriler ile e-posta ile yazışıyorlar. Resmi gönderiyorsun çini tabağa 
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resmini çıkarıyorlar, tişörte yapılan baskı gibi. Firma logosunu gönderiyorsun logoyu 
basıyorlar. Daha ne olsun?

- Abi gerçekten çok güzel sistem kurmuşlar.
- Bir de tanıtım için bakanlık web sitesi yanında “Kutahya_cees” diye bir yahoo 

grupları var. Orada da sergi duyuruları ve ürünlerin resimleri var.
- Bu anlattıkların biz de mi oluyor diye şüpheye düşüyor insan. Hani Avrupa’da olsa 

tamam da..
- Mesut o da bizim yanılgımız. Yani koçum bunu biz yapıyoruz. Avrupalılar da 

geldiklerinde o kadar beğeniyorlarmış “Kendi cezaevlerimizden utandık. Bize de bu 
işi öğretin” diyorlarmış. Bu bir ara gazetede bile çıkmış.

- İnanmak çok zor ama o mahkumlar dışarı da çıkmak istemez. Hem iş var hem aş..
- Mesut yine de o insanlar dışarıda olmayı isterler. Bülbülü altın…
- Altın kafese koymuşlar ille da vatanım demiş değil mi abi?
- Şimdi yine Leyla’yı öldürmeyi düşünüyor musun?
- Yok abi olur mu öyle şey? Oturur güzelce konuşuruz.
- Aferin sana adam olacaksın.
- Abi seviyordur beni değil mi?
- Seviyordur koçum….
- Seviyordur, seviyordur… 

Bu sohbet sonrası Mesut sanki okuldan geliyormuş gibi eve yönelirken Tarık arkasından 
bakarak “Severim keratayı ama bu kafayla o adam olacak da biz de göreceğiz” diye 
mırıldandı. ►
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13. BÖLÜM:

Geçinmek iyiden iyiye zorlaştı. Allah durumu olmayana yardım etsin. Ne yazık ki 

zamlar en çok dar ve sabit gelirlileri etkiliyor. Bırakın geçinmeyi insanca yaşamak her geçen 
gün zorlaşıyor. Her şeye sürekli zam geliyor. Sakın “efendim 1980’lerden sonra hep böyle 
oldu. Hem bunlar iyi günlerimiz falan” demeyin. O zamanları ben bilmiyorum. Geçmiş 
geçmişte kalmış. İsterseniz günümüze odaklanalım. Konumuz da günümüzdeki hayat 
pahalılığı, geçmişteki değil. Yok öyle zam falan gelmiyor diyorsanız.. “Kuzum siz hangi 
ülkede yaşıyorsunuz? Yılbaşından bu yana elektrik, su, doğalgaz faturalarına, bakliyat, 
benzin, gıda maddelerinin fiyatlarına ne kadar zaman geldiğinin farkında değil misiniz?” 
Zaten bu zamların farkında olmamak için 15 yaş altı veya 80 yaş üstü olmak lazım. Öte 
yandan eğer çalışıyorsanız ve aldığınız maaşla evinizi geçindirmeye çalışıyorsunuz ve bunu 
sağlayamamaktan şikâyetçi iseniz, bu söylenenler size zaten tanıdık gelecek. Eğer bu 
duyduklarınıza anlam veremiyorsanız yani konuya tamamen dışardan bakıyorsanız da şöyle 
bir durum ortaya çıkıyor. Konuyu biraz detaylandıralım.

 Eğer konuya salt dışarıdan bakacak olursanız; “Özellikle işçi ve memurlar hep şikâyet
ederler.. Maaşları hep daha fazla artsın isterler. Hükümet, daha az verir. Onlar da çeşitli 
şekillerde protesto ederler, eskiden tencere, tavalı yürüyüşler vardı. Şimdilerde faturalar, 
çalışan öldü tabutları ve doğal olarak maaş bordroları ile protesto ediyor, nerede kamera 
görseler aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Asla verilenle mutlu olmuyorlar. Üstelik hem devlete yük 
oluyorlar hem de onlardan daha zor durumda insanlar da var ama onların hiç sesi çıkmıyor...” 
falan diye bilirsiniz. Üstelik bir bakış açısına göre haklı olduğunuz da söylenebilir. 

Bu bakış açısına sahip kişiler “tuzu kurular” veya “siyasiler” olabiliyor. Bu bakış açısına 
sahipseniz birazdan duyacaklarınız (okuyacaklarınız) pek hoşunuza gitmeyecek… sanırım.

Eğer tuzunuz kuru ise; Yani işleriniz yolunda ise, hükümetler ve çeşitli kurumlarca açlık ve 
fakirlik sınırları diye ilan edilen rakamlar sizin için önemsiz rakamlar ise … yani bu 
rakamların işçi ve memurlar için aldıkları maaşla kıyaslanınca aslında ne kadar yüksek 
rakamlar olduğunun farkında değilseniz.. Durumlarını, geçim sıkıntılarını ve neyi protesto 
ettiklerini anlamayabilirsiniz. Bu durumda ne basit hali ile tuzu kuru diye tanımlanabilirsiniz.

Öte yandan söz konusu kişilerin şikâyetlerini sadece muhalefette iken duyuyorsanız, bunun 
üzerinden siyaset yapıyorsanız ve iktidara geldiğinizde bu insanları karşınıza almaktan 
çekinmiyorsanız… size kısaca “siyasi” deniliyor. Hemen kızmayın, öyle mahkemeye falan 
koşmanın da anlamı yok. Hem merak etmeyin bu söylenenlerde suç unsuru ve kişisel saldırı 
yok ayrıca durumunuz da tehlikeli değil yani geçici bir rahatsızlık gibi bir süre sonra 
seçilemediğinizde unutacaksınız. Hatta muhtemelen normale bile döneceksiniz. Şuan bu 
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kişilere kızıyorsunuz belli oluyor. Ne yazık ki konuşmalarınızı dinlediğimizde ve durduğunuz 
yerden siz haklı gibi de görünebiliyorsunuz. Ne de olsa laf cambazlığı sizin işiniz. 

Bizlerin dikkatini çeken detay; bu dediklerimize muhalefet partilerindeki siyasilerin ilgi 
göstermesi ama bunu da daha çok size veya partinize saldırmak, yaptığınız onca değerli 
hizmeti önemsiz gibi göstermek ama yapılan her hatayı geçmişten kaynaklananları dahi size 
mal etmek bir tutumlarının olmasıdır. 

Diğer bir ifade ile artık vatandaşların da bu bakış açısı ile olaylara yaklaşan siyasilere artık 
güveninin kalmaması oluyor. İster iktidar ister muhalefette olsun dürüst siyaset yapan 
siyasileri tenzih ederiz. Ne yazık ki söz konusu grubun siyasi yaşamları pek de uzun 
sürmüyor. 

Bu konuda da tersine işleyen bir ayıklama mekanizması var galiba. Efendim bunları salt biz 
demiyoruz özellikle bazı siyasiler öyle diyor. Siz de zaten onları biliyor ve hızla partinizden 
uzaklaştırıyorsunuz, eğer rakip partide ise zaten sizi gibi dürüst ve ilkeli (!) olduğu için onu da 
partinize davet ediyorsunuz. Hem bu vesile ile rakip parti de yıpratılmış, güç kaybetmiş 
oluyor değil mi? Bu ise bilimsel bir gerçek. Hani “birleşik kaplar yasası” umarım hatırladınız. 
Yani bu detay da dava konusu olamaz.. 

Ben kim miyim? Efendim biraz müsaade edin de anlatacaklarımı olabildiğince toparlamış 
olayım.. Sonra tanışırız nasılsa? Sanki kızmış gibisiniz.. Bana ve anlattıklarıma kızmanız sizin 
yararınıza değil. Önce anlatmaya çalıştığım konuyu bir açıklığa kavuşturalım da sonra 
isterseniz hemen basın açıklaması için gazetecilerin karşına çıkarsınız veya parti grubunuzda 
yüksek sesle bağırır, çağırırsınız. Bunları yapmanız beni ilgilendirmiyor ama kızarsam 
partinize oy vermem. Zaten tek yapabileceğim de bu.

Pek sayın siyasi zatı-muhterem gerçekten merak etmeyin partiniz iktidarı kaybettiğinde sizin 
için de birçok şey normale dönecek. Söz konusu kişilerin aynı zamanda komşunuz, 
arkadaşınız hatta sizlerden biri olduğunu fark edeceksiniz. Maaş diye ödenen rakamların, bu 
maaşlara yapılan zam oranlarının komikliği ve öte yandan ödenmesi gereken faturaların 
sürekli artıyor olması, kısaca hayat pahalılığı size çok daha anlamlı gelecek..

İsterseniz önce birazdan duyacağınız sohbete kulak kabartın sonra da ben kim olduğumu 
açıklayayım. Sonra ne isterseniz onu yaparsınız.

Flaş, flaş, flaş; Bazı siyasilere açık suçlama yönelten kişinin kimliğini tespit edildi. Zanlının 
işyerine yapılan baskında çok sayıda dosya ve bilgisayara el konuldu. Detaylar “Az  Sonra…” 
Lütfen bizden ayrılmayın. 

Orta halli, memur bir aile, bir kızları var,  anne çalışmıyor. Kızları Cemile üniversite son 
sınıfta ve işletme bölümünde okuyor. Anne hem kızının ağzını yokluyor hem nasihat vermeye 
çalışıyor. Evlensin yuvasını kursun falan diye..

- Kızım Cemile, bu zamlardan sonra geçinmek iyiden iyiye zorlaştı. Babanın memur 
maaşı ne üstümüze yetiyor, ne başımıza.. yine de Allah durumu olmayana yardım etsin. 

- İyi de anne ne olacak bizim halimiz, ne olacak bu ülkenin hali? Ne zaman düzlüğe 
çıkacağız, nasıl bu geçim sıkıntısı, yoksulluk ve yokluklar ortadan kalkacak? 
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- Kızım okumuş olan sensin. Benim bildiğim bu işin sağ veya sol partilerle ilgisi yok.. 
Siyasiler  bu ülkeyi sadece soymayı düşündükleri, kendi çıkarları doğrultusunda yönettiği 
sürece vay bizim halimize.. kim iktidar olsa fark etmez.. bizim durumumuz ne yazık ki hem 
kötüdür ve kötüye gider.. Nedense parti başkanları, başbakanlar, bakanlar bizi ancak 
muhalefette iken hatırlarlar. İktidara geldiklerinde hem unutur hem de anamızı ağlatırlar. 
Zaten artık sadece kızdıklarımı cezalandırmak için oy kullanıyorum. Siyasilere hiç güvenim 
kalmadı. Bir de zenginler var ki onlar da sanırsın başka ülkede yaşıyorlar. Onlara göre ne kriz 
var, ne geçim sıkıntısı. Bizlerin halini neren bilecekler.. Ahh, kızım tok açın halinden nerden 
anlasın? Okullu olan sensin. Sen söyle bakalım ne zaman bizler de güleceğiz ve insanca 
yaşayacağız? Yazık değil mi bizim, daha doğrusu sizin umutlarınıza? 

- Anne, niye öyle diyorsun? Sizin de umutlarınız..

- Bırak kızım bizden geçti. Geçti gider.. Umut mu kaldı bizde sanki? Bizi bırak da 
yazık olmasın sizin umutlarınıza.. eğer olursa bu çok kötü olur.. bizim için artık karın tokluğu 
yeter de.. Ahh evladım. Sizin umutlarınız solmasın.. 

Sayın siyasi, sanırım artık benim kim olduğumu biliyorsunuz. Bu ülkeyi bizden emanet 
aldınız. Hem vekilimiz olduğunuzu da hatırlatırım. Asıl olan biziz bak ona göre.. Sonra oy 
falan vermem. Evet, okumuş, bilmiş, memur ailesinden gelen bir genç kızım. Ne olacak? 
Dışarı mı çıkayım? Anfiden mi atsınlar beni? Eğitim hayatımı mı bitirirsiniz? Karıştırdınız 
galiba burası üniversite değil. Hem siz atsanız da mahkeme kararı veya ilk afla geri dönerim, 
nasılsa.. Çünkü benim yaptığım en demokratik hakkım vatandaş olarak. Ayrıca burası bizim 
evimiz. Bence siz usulca çıkabilirsiniz. Birazdan babamlar gelecek, eli de ağırdır, hem siz 
siyasilere de kızgın ona göre.. Unutmadan size seçimlerde bir sürprizimiz olacak desem mi 
acaba? Hoş desem ne fark eder, siz bildiğiniz yoldan yani parti başkanızınız emrinden 
çıkmazsınız nasılsa? Olan da bize olur ne yazık ki? Kazanan siz kaybeden bizler yani koca bir 
ülke oluruz da umurunuz olmaz.. Benim umudum da sizin gibi siyasilerden kurtulacağımız 
günlerin geleceği üzerine kurulu. Ne o? Bu bir hayal ve asla gerçekleşmeyecek mi? Belli 
olmaz, bakarsın benim gibi gençler bilinçlenir ve sizin gibi siyasilere artık oy vermez. O 
zaman da sizin gibilerin nesli tükenir.. Ne yaparsın bu da benim hayalim. Ya tutarsa, seyreyle 
o zaman cümbüşü… ►
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14. BÖLÜM: 

Sanki dün gibi hatırlıyorum… “Oh be! Allaha şükür sonunda mezun oldum” demiştim 

üniversitenin kapısından diplomamı alıp çıkarken.. Mezun oldum da ne oldu sanki… Başım 
göğe mi erdi? Şimdi okumuş işsizim. Hangi üniversiteden mezun olduğumun ne önemi var?

Zaten bana mı sordular hangi okulda, hangi bölümde okumak istediğimi.. Pardon 
düzeltiyorum evet sordular ama adet yerini bulsun diye yani laf olsun diye… Ben de her Türk 
genci gibi Doktor veya Mühendis olmak isterdim.. ama olmadı işte kazanamadım o bölümleri, 
ne yapayım puanları çok yüksekmiş. İşin ters tarafı öyle olduğunu bende biliyordum 
(kitapçıkta yazıyordu) ama serde gençlik var… uçuşlardayım.. ben de başaracağımı o okulları 
kazanacağımı falan düşündüm… en azından hayal ettim. Bu nedenle de tercih listesine o 
okullardan birkaç tane yazdım hani birisi tutmazsa diğeri olur hesabı…(bu cümleler 
başarısızlığımı haber verir nitelikte ama ne yaparsın gerçek bu yani ) tebrik ederim bildiniz… 
evet tutmadı yani tutturamadım o okulları. 

Oysa ne hayallerim vardı. Ne o hayal kurmak da yasak mı kardeşim? 

Hangimiz kurmadık ki gençlik hayallerini… hangimiz istemedik kızların en güzelini, 
erkeklerin en yakışıklısı hatta zenginini.. Kaçımız ilk aşkımızla evlendi, niye mahallenin en 
güzel kızı hep zengin çocuklarına gitti, neden armudun iyisini hem ayılar yer söyleyin 
bakalım… 

Ne yapalım hayal kurmak suç ise suçluyuz.. Peki, kim hangi saf aynaya bakarak gerçekle 
yüzleşti de vazgeçti bu gençlik sevdalarından söyleyin bakalım. Belki aradan uzun yıllar 
geçti, evlendik çoluk çocuğa karıştık ama ara sıra da olsa kalbimiz sızlamıyor mu gençlik 
aşkımızı düşününce… 

Hele onun da bizi düşünme ihtimalini hep kalbimizde canlı tutmadık mı? Yıllar sonra bir 
yerlerde karşılaştığımız da ise ne ona ne de kendimize söyleyecek sözümüzün kalmadığını 
fark ettiğimizde ne kötü olduk değil mi? 

Hayat böyledir işte. Bir gün kalkarsın saçın sakalın beyazlaşmış, yılların yorgunluğu 
yüzünüzde derin izler bırakmış hatta nice ümitleriniz ve hayalleriniz kaybolup gitmiş 
olabilir… adeta eski size yabancılaşmışsınızdır.. Bu durumda yanında yatan kişi artık sadece 
hayat arkadaşınızdır. Hatta yıllar aranızdaki aşkı sevgiyi götürmüş ve sanki zorunlu ortağınız 
veya kardeşiniz gibi olmuştur yanınızda yatan çocuklarınızın annesi veya babası…

 Ne o, canınız sıkıldı bakıyorum. Sanki size de gençlik hayallerinizi hatırlattım galiba? Ne 
yaparsınız ki hayat bu. Hepimizin bir hikâyesi var ve eğer kontrolü elden bırakırsak o kadar 
hızlı başkalarına dönüşüyoruz ki farkına varmıyoruz. Bunda hızla geçen yılların suçu var ama 
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önce içimizdeki çocuk bizi terk ediyor. Sonra günlük koşturmalar ve kısa hedefler 
gündemimizi hep meşgul ediyor. Hani şu okul bir bitsin, askere gidip geleyim. Hele bir iş 
bulayım sonra da evleneyim… Derken yıllar birbirini kovalıyor. Çoğumuz için durum 
tamamen böyle biliyorum.. 

Sanki benim için de böyle oldu diyecek ve kendi hikâyenizi anlatmaya başlayacak gibisiniz. 
Yok, öyle yağma yok… Bu benim hikayem sizinki de yazarsınız isterseniz ama şimdi sırası 
değil.. Kalem bende ben yazacağım siz okuyacaksınız yani her şey sıra ile değil mi?

Bakıyorum beni biraz ümitsiz falan gördünüz. Hatta acımış bile olabilirsiniz. Durun bakalım o 
konu o kadar basit değil.. Neler yaşadığımı bilmiyorsunuz..

Bu arada “Eğer isterseniz her şey olur” diyen, “hayata olumlu bakın” diyen, “kendisi sıkıntı 
yüzü görmemiş iken bize bol keseden öğüt veren kişilerden” iseniz boşa nefesinizi 
tüketmeyin..

Yok eğer benim gibi öksüz, fakir dahası yetiştirme yurdunda yetişmiş, ailesi tarafından 
reddedilmiş biri iseniz yani hayatta tutunacak bir dalınız olmamasına rağmen ayakta durmayı 
bilmiş ve başarmış olanlardan iseniz, dahası artık zenginseniz, işiniz gücünüz varsa haliniz 
yerinde ise yani gelecek ay ne olacak diye düşünmeyenlerden iseniz sizi büyük bir zevkle 
dinlerim..

Öksüz ne mi demek? 

Yok artık.. siz adam akıllı kafa buluyorsunuz galiba? Öksüz annesiz yani annesini kaybetmiş 
demek..

Demek biliyorsunuz. Neyse ki yetim değilim.. ama bunun da bana yararı yok. 

Yetim mi? O da babasız demek… Yahu durun bakalım ben hem öksüz hem yetim sayılırım. 
Annem beni doğururken ölmüş. Bunu da kundağımı cami kapısına bırakan babam olacak 
adam yazmış olmalı ki benim için de o da ölmüş sayılır. Nasılsa onu da hiç görmedim…

Benden çekinmenize gerek yok. Eski Türk filmlerindeki gibi “Size baba diyebilir miyim?” 
diye yanaşmayacağım emin olabilirsiniz. Zaten kime yakın davransam hep sırtımdan 
bıçakladılar beni. Bir bakıma hayatı öğrettiler aslında, kimisi eziyet ederek, kimisi istekleri 
doğrultusunda köle gibi çalıştırarak kimisi de faydalanarak… en iyisi sohbeti burada 
bırakalım. Buradan sonra tatsız çünkü…   

Bakıyorum canınız sıkıldı.. Eğer istemeden size hayatın hatta hayatınızın bazı tatsızlıklarını 
hatırlattı isem özür dilerim. Ne yaparsınız benim de hayata bakışım bu ben istemedim böyle 
duygusuz, önyargılı, mutlu aile tablolarına dayanamayan ve benim gibi olmayan insanlara 
özellikle zenginlere kızan birisi olmayı…istemezdim… ama kader bu işte. Bu hayatta benim 
başıma geldi. Eğer gelecek hayat şansım varsa umarım o zaman şansım yaver gider..

İçinizden bu sohbet, hikâye nereye gidiyor diye geçmeye başladı sanırım. Yok öyle hemen 
önyargılı olmayın, belki de sıkılmayacaksınız hayat hikayemi dinlerken hatta sonuna 
geldiğimde belki kendinizi daha da mutlu hissedeceksiniz. Yani hemen pes etmek yok, 
okumaya devam edin lütfen..
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Hani “Ekmek aslanın ağzında” diye bir atasözümüz var ya o yalan. Yahu bu benim gibi için 
tamam ama benim gibilerin dışındakiler için hiç de öyle değil. Durun hemen yine kızmayın 
bana, kendimi ötekileştiriyorum diye bozuk atmayın. Bence haklıyım, neden mi? çünkü 
şimdiye kadar kimi tanısam hikaye hep aynı şekilde gelişiyor onlar için.. benim yaşadığım 
zorluklara yer yok onların hikayesinde.. kızmaca yok evet benim hayata 1-0 yenik 
başlamışlardanım.. durun bir dakika galiba hayata kızgınlığım biraz da bu nedenle….

Cami kapısı (ne yapayım hayatım Yeşilçam filmlerindeki gibi başladı. Bir hafta karakolda 
kalmışım ne polisler bulabilmiş ailemi ne de beni arayıp sorun olmuş. Doğal olarak da 
vermişler beni kimsesizler yurduna…

Sonraki yıllarımı anlatmaya bile gerek yok nasılsa tahmin edersiniz başıma neler gelmiş 
olabileceğini. Hani filmlerde gördüğünüz şeyler.. canavar bakıcı, potansiyel yararlanıcı
Coşkun, hatta gazozcu, hapçı, iyilik meleği timsali görünüp gündüz insan gece hırt tipler 
arasında harala gürele geçen yıllar. Salt arabesk demek bile haksızlık olur. Öylesine bir hayat 
işte..

Aslında bazı yaşadıklarım Türk sinemasının Sezercik karakterin başına gelenin bir beteri ama 
şimdi ne söylesem boş zaten bir şeyi de ispat edemem. Hem ispat edilse ne olacak? Bizim 
gibiler yaşadıkları ile kalırlar. Boşuna dememişler öksüz çocuk kendi göbeğini keser diye.. 
ben de mecburen öyle yaptım.. daha doğrusu yaptığımı zannettim. Öyle veya böyle 17 yaşına 
kadar yaşadım yurtlarda ama asıl yurttan beni saldıklarında başıma neler geleceğini tam 
anlamamıştım.. Ne mi oldu?

Daha ne olsun 18 yaşına gelmeden uyuşturucuya alıştırıldım, kuryelik yaptım, tinercilerle 
sabahladım, sokaklarda sürttüm çünkü başımı sokacak bir evim yoktu. Beni koruyacak 
kimsem de yoktu. Devlet baba da buraya kadar diye zaten beni kapı dışarı etmişti. 
Anlayacağınız her şeyi yaşadım… Evet, evet sonunda kötü yola da düştüm… Ahmet abi beni 
sattı bir pavyona. Ahmet abi dediğime bakmayın onu doğru dürüst tanımam bile. Ziyaretime 
gelirdi yurtta iken. Daha doğrusu bir çocuğun babası imiş, onu ziyarete geldiğinde bana da 
çikolata getirirdi, tost falan alırdı. Sonra ben yurttan atılınca ilk gece onun evinde kaldım. O 
da beni… bir süre dürendim ama yapabileceğim bir şey yoktu. Ya istediğini yapıyordum ya 
beni sürekli dövüyordu… sonra.. yine istediği oluyordu. Kısaca tuzağa düşmüştüm. Bir gün 
bana bir sigara içirdi. Tadı, kokusu garip geldi ilk ağzıma aldığımda uzun uzun öksürdüm. 
İçemedim ama o ısrar etti. Çok iyi gelecek, mutlu olacaksın, bu seni uçuracak dedi. Öyle de 
oldu. O kadar hızlı bir şekilde bir bataklığa uçtum ki ne olduğunu anlayamadım.. Bir baktım 
müptelası olmuşum meretin, dahası kuryeliğini yapıyorum. Bir gün kaçmaya karar verdim ve 
eve dönmeyip sokaklarda tinercilerle sabahladım. Ertesi gün gelip buldu beni hayvan herif. 
Bir süre de beni evden dışarı çıkarmadı. Derken bir gün eve birileri ile geldi. O gün artık geri 
dönüşü olmayan bir yola girmiştim. Kendimden yaşadıklarımdan iğrendim. Yapabileceğim 
bir şey yoktu artık sermayesi olmuştum adi herifin… 

Ondan kurtulmam da uyuşturucu sayesinde oldu. Bir süre sonra uyuşturucu parası için beni 
bir pavyona sattı. Yıllarca da o pavyon senin bu pavyon benim dolaştım. Sonra bir gün bir TV 
programcısı..  Uğur …bir şey idi adı. Neyse o geldi çalıştığım pavyona. Yok canım müşteri 
olarak gelmedi. Bir program yapıyormuş. Birileri ile konuştu. Ben öylesine köşede 
duruyordum, konuşmadan. Sonra bana doğru döndü “Peki sizin ne hayaliniz vardı?” diye 
sordu. Ben de “üniversite okumak isterdim” dedim. Sonra da biraz başıma gelenleri falan 
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anlattım. Derken bir iki ay sonra adamın biri çıkıp geldi. Yanında da hem TV programcısı 
hem de polisler vardı. Ben “eyvah başıma kötü bir şey daha gelecek” diye düşünürken, kötü 
bir şey olmadı ama hayatım değişti. Meğerse o adam sonradan öğrendiğime göre babam imiş. 
Bunu bana hiç söylemedi. Polis kayıtlarından bulmuş benim kaldığım yurdu.  İlk birkaç yıl 
düzenli gelmiş ta ki benim aklım erene kadar.. Sonra ise ara sıra gizlice ziyaretime gelmiş 
birkaç yıl. Son 10-15 yıldan beri de ne aramış ne de sormuş. Tanınmış bir işadamı imiş 
kimliği açığa çıksın istemediği için beni aramayı bırakmış. Ta ki TV programındaki benim 
görene kadar da böyle devam etmiş..  

Sakın ha saf saf iyi de babanı bulmuşsun işte falan demeyin. Adam sadece vicdanını 
rahatlatmak için polislerle gelip beni oradan kurtarmış sonra da yine izini kaybettirdi. Tüm 
bunları bana sonra anlattılar.. Yani benim için babam da bir ölü, o kadar… Tüm bunlara 
rağmen ona yine de borçlu sayılırım sadece beni kurtardığı için değil aynı zamanda bana bir 
üniversite mezunu olma şansını dolaylı olarak da olsa sunduğu için … müteşekkirim. Yok 
canım para falan bırakmadı. Ama polislerle geldiği gün bana “Eğer istersen hayalini 
gerçekleştirebilirsin” demişti. Hepsi o kadar… belki de bir yakınımdan duymak isteyeceğim 
sihirli sözler bunlar idi…

Sonraki yıllar her işi denedim. Temizlikçilik, garsonluk, aşçılık… dahası o kadar çok iş 
yaptım ki saymam bile zor. Önce akşam lisesini bitirdim. Sonra açık öğretim fakültesi işletme 
bölümünü kazandım. Tüm bunlar yıllarımı aldı…

Mezun oldum da ne oldu sanki… Başım göğe mi erdi? Şimdi okumuş işsizim. Yüz binlerce 
mezun var benim gibi işsiz.. ümitsiz.. Belki de en kötüsü umutlarını başka baharlara ertelemiş 
binlerce genç… yaşımın en az iki katı kadar yaşlıyım..

Ne o canınız mı sıkıldı yoksa.. Üzüldünüz mü hikâyeme? 

Sanırım üzüldünüz. Zaten öyle de olması gerekiyordu. Bunu yani hikâyemi bilerek isteyerek 
böyle kurguladım. Evet, öksüz olduğum doğru. Adım da M.E. ama hepsi o kadar. Ben şanslı 
olanlardan idim. Başıma da anlattığım tüm o tatsız şeyler gelmedi anlayacağınız. 

Anlattıklarım başkalarının başına gelenler. Gazetelerden okuduğum haberlerden birkaç 
öyküyü sanki kendi hayatımmış gibi kurguladım hepsi o kadar.. Niye mi yaptım bunu? Hiç 
sadece büyüyünce gazeteci olmak istiyorum da onun için deneme yazıları diyelim.

Ben 12 yaşında iken büyük annem gelip beni buldu ve yanına aldı. O yıl babam da bir trafik 
kazası geçirmiş. Uzun sürede komada kalmış. Ölmeden önce de büyük anneme benimle ilgili 
her şeyi anlatmış. O nasıl şaşırmıştım anlatamam. Kolay değil hayatınızın 12 yılını kimsesiz 
olarak yaşamanın ne olduğunu düşünün anlarsınız ne demek istediğimi. 

Büyük annemin beni alması sonrasında mutlu bir çocukluk geçirdim. Halalarım ve teyzelerim 
sanki annem, dayı ve amcalarım ise adeta babam oldular. Öylesine büyük bir ailede yetiştim 
ki bazen diğer çocuklar beni kıskanırdı. Diğer çocuklar kimler mi? Tabi ki yetiştirme 
yurdundaki arkadaşlarım. Onları ziyarete giderim her bayram ve özel günlerde. Onlara bazen 
bir şey götüremem ama kendimi, arkadaşlığımı ve sohbetimi götürürüm onlara. Bu bile onları 
o kadar mutlu eder ki size anlatamam. Zaten bu duyguyu anlamak için öksüz veya yetim 
olmak gerekiyor.
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Sizden rica eğer tanıdığınız bir öksüz yada yetim varsa ona yapabiliyorsanız kol kanat gerin.. 
en azından başlarını okşayın.. küçük de olsa bir mutluluk tattırın onlara sunacağınız belki 
küçük hediyeler ya da dostluğunuzla.. Asla böyleleri ile alay etmeyin, olur mu? Çünkü küçük 
bir alay hatta ima dahi onları öylesine incitir ki ancak o durumda olursanız anlarsınız..

Bir de unutmadan onlara acımayın… iş verin iş. Yani onlara balık vermeyin, balık tutmayı 
öğretin, olabilirse iyi balıkçı olmalarına yardımcı olun. Bunu yaparsanız sadece onlar size 
müteşekkir olmayacak, siz de kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Bu öykümün asıl amacı 
iş bulmanın ne kadar zor olduğu üzerine idi. Şimdi bir de öksüz ve yetimlerin neler çektiğini 
bu zorluklara eklerseniz “Ekmek aslanın ağzında imiş” cümlesi bile nasıl bir tokat gibi 
insanların yüzüne çarpıyor anlayacaksınız. 

Umarım bu kurgu öykü ile bu soruna ilginizi çekebilmişimdir. Neyse benden bu kadar hem 
daha okula gideceğim. Lise öğrencisi olmak çok zor demiş miydim?

Kalın sağlıcakla, ananız ve babanızla mutlu mesut yaşayın… Umutlarınız da başka baharlara 
kalmasın. Benim umudum var. Çünkü büyük bir ailem var. Kimsesiz değilim… ►
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15. BÖLÜM: 

Cam kenarında oturmaktan sıkıldım. Kuşlar gibi… bir de gut, gut diye dolaşma eksik 

sanki. Bu gidişle o da olacak yakında. Kafayı sıyırmasam iyidir. Keşke kuş olsam hiç değilse 
uçar giderim buralardan. Sanki kabak gibi ev, bakla oda, minnacık mutfak ama faremiz bile 
var masallardaki gibi, sanki mutfakta yiyecek bir şey varmış gibi.. Bize bir de peri lazım hani 
şu elinde sihirli değneği olanlardan.. Hayatımız masal gibi ama ne prens var ne de doğru 
dürüst bir koca adayı. Gelen görücüler babam yaşında neredeyse.. 

Neymiş efendim “İşi varmış, evi falan varmış”, bunlar var da herifte iş kalmamış. Ne saç 
kalmış tepesinde nede iki laf edebiliyor. Varsa yoksa zamlar, hayat pahalılığı falan. Yahu 
adam evlenmeden içimi kararttı. Bir de kocaman göbeği yok mu, nasıl olacak o iş? Göbeğini 
zor kaldırıyorsa nasıl kavuşacağız? Ne yani ben hayatımı yaşamayayım mı? Çok mu şey 
istiyorum sanki. Boyu boyuma uygun olsun, güzelce konuşalım anlaşalım. Bana güzel şeyler 
söylesin, öpsün, okşasın, yaşatsın. Ben de onun kulu kölesi olayım. Evimin kadını olmak, 
seveceğim biri ile evlenmek istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Hem benim başkalarından ne 
eksiğim var? Mahalledeki çoğu kızdan fazla okudum. Ne yapalım 2 yıllık da olsa açık 
öğretimi de bitirdim. Zaten mahalledeki arkadaşlarımın çoğu liseyi zor okudular. Öyle olunca 
da evlenip çoluk çocuğa karıştılar.

Ne iş bulabiliyorum ne koca.. Ahhhh, ah ne olacak benim halim? Kız kurusu olup kalacağım. 
Yazık değil mi benim güzelliğime, gençliğime? Kim verecek kaybettiğim yılların hesabını? 
Zavallı babam kalp hastası emekli memur, annem ilkokul öğretmeni, onların da işi zor 
biliyorum ama beni kim kurtaracak? Oturduğumuz ev dedemden kalmasaydı rezil olurduk. 
İstanbul’da kiralar ateş pahası. Tek umudumuz bana iyi ve zengin bir koca bulmak.. hele bir 
de kaloriferli bir evi olursa, her gün soba yakmaktan da kurtulurum. Neyse ki kömürü devlet 
ücretsiz dağıtıyor da idare edebiliyoruz. Babam çalışırken iyiydi. Şimdi hem emekli hem kalp 
hastası, ilaçları ve tedavisine elde avuçta ne varsa harcıyoruz. Annem de yetişemiyor maaşı 
zaten az. Bir de evde kalmış eşek kadar kız. Karnımızı zor doyuruyoruz. İş vardı da 
çalışmadım mı, sanki? Gazete ilanlarından beni değil, astronotları arıyorlar. Verecekleri de üç 
kuruş maaş.. İş olsa çalışsam hiç değilse sıkılmazdım evde… Of geçen arabaları sayayım bari, 
daha akşama çok var..

Aa bu bizim Sibel değil mi? Ne işi var bu saate mahallede. İşten erken çıkmış anlaşılan. Gelse 
de biraz sohbet etsek bari..

- Kız Sibel azıcık gelsene laflarız.
- Merhaba Nevin. Kusura bakma hiç keyfim yok. Eve gidip dinleneceğim. Başka bir 

gün laflarız..
- Sibel, senin canın sıkkın anlaşılan. Daha iyi ya gel, dertleşiriz. Sonra yine gider 

dinlenirsin evde..
- Annen yok değil mi?
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- Yok yine babamla hastanede refakatçi kalıyor. Evde sıkıntıdan patladım. 
- Tamam geliyorum. Aç kapıyı ama fazla kalamam baştan söyleyelim.
- Ne zaman gitmek istersen gidersin. Açıyorum kapıyı..

Sibel içeri girdiğinde doğru cam kenarına yöneldi ve Nevin’in karşısındaki koltuğa adeta 
yığıldı. Bluzundan iki düğmesini de aceleyle açtı. Sanki birileri boğazını sıkıyordu. Yüzü 
allak bullak, kıyafeti biraz dağınık gibiydi. Hatta sanki aceleyle evden çıkmış da aynaya hiç 
bakmamış gibi.. ruju silinmiş, saçını da sanki hiç taramamış gibiydi.. Eve girmiş ve oturmuş 
ama ağzını hiç açmıyordu. Sanki orada değildi. Sanki biraz önce konuşmamışlar gibi, sanki 
hiçbir yere gitmemiş de gün boyu koltukla özdeşleşmiş gibi oturuyordu. Nevin bazı şeylerden 
şüphelendi ama bir şey söylemedi. Zaten sorsa da Sibel anlatmazdı ki, ancak kendisi isterse 
konuşurdu. Pek konuşkan kız değil ama beni dinleyen tek dostum diye düşündü Nevin.

- Kız Nevin bir bardak suyun var mı? Boğazım kurumuş..
- Şimdi getiririm. Sen bir soluklan.

Sibel Nevinin getirdiği suyu o kadar yavaş içmeye başladı ki sanırsın başka su yok. Sonra bira 
su eline döktü ve yüzüne sürdü. Sonra bardağı yeniden ağzına götürdü. Suyu içiyor mu yoksa 
sadece ağzını mı ıslatıyordu anlayana aşk olsun. Konuşmuyordu da, öylesine camdan dışarı 
bakıyordu ara sıra suyunu yudumlarken. Birkaç dakika böyle geçti.. Sonra…

- Bak Nevin, kızım sen, sen ol, iyi ve zengin bir koca bul takma kafana çalışmayı falan..
- İyi ve zengin koca nerede? Çalışmak kim, ben kim? İş var da ben mi gitmiyorum. 

Okul bitti evde cam kenarında tünüyorum kukuma kuşları gibi.. Ömrüm cam 
kenarında geçiyor.

- Duyanda Rapunzel oldun sanacak?
- Ne?
- Rapunzel, hani kulede hapis edilmiş ve gelsin onu kurtarsın diye prensini bekleyen 

uzun saçlı prenses…
- Masal diyorsun yani..
- Evet kızım masal, ne olacak hem o hayat daha iyi değil mi? Masalda ne geçim sıkıntısı 

var, ne üst üste gelen sorunlar..
- Pamuk prenses, Külkedisi falan? Onların da hayatları harika diyorsun..?
- Kızım biz Rapunzel dedik ya, bırak da içinde yer alacağımız masalı seçelim bari..
- Rapunzeli hatırladım. Televizyonda filmi oynamıştı. Filmin adı “Shrek” idi, değil mi?
- Evet o da başka versiyonu. Yahu o yeşil dev bile gözüme şirin gözüküyor.
- Ben de isterim. Hem kendi bataklığı da var.. 
- Doğru ama önce ben isterim dedim. Hem bana bulaşanları da döver..
- Hayırdır, Sibel? Yine ne oldu?
- Yok bir şey..
- Var canım, var. Ben bilmez miyim seni.. Hadi anlat açılırsın. Hep ben anlatacak 

değilim ya? Bugün de sen anlat dertlerini..
- Sen şimdi benim sorunlarıma kafanı takma. Babanın, Muharrem amcamın sağlığı 

nasıl? Annen üzüntüden yine ölmüştür. Kız, yazık size.. Allah babana şifa versin. Sana 
da hayırlı koca..

- Ne güzel söyledin. Hele “koca” deyişin yok mu, sanki senin de canın çekti, ha Sibel?
- Olur, bir kilo da iyisinden koca alayım..
- Kızım dalga geçme, kötü mü olur bir kocan olsa. Mutlu bir evin, çocukların felan..
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- Nevin pembe panjur detayını atladın be anam. Senin dediğin filmlerde dizilerde olur. 
Zaten kocanın iyisi de bizi bulmaz. Adımız çıkmış bir kere.. Bak seninle bile annen 
yokken gizli, gizli görüşüyoruz. Dedikodu olmasın diye. Hem senden başka mahallede 
benimle konuşan da yok..

- Sen bakma onlara.
- Nasıl bakmayayım? Sanki tek onlar namuslu. Ben toptan namussuzum.. Adımı bile 

söylemiyorlarmış artık, “Ors…” diye bahsediyorlarmış benim hakkımda konuşurken...
- Madem kimse seninle konuşmuyor sen öyle dediklerini nereden biliyorsun?
- Annem duymuş bir ara bazı kadınlar pazarda konuşurken. Bana yerin dibine girdim 

derdi eskiden artık o da sesini çıkarmıyor.. Bir de mahallenin yeni yetme veletleri 
söylüyor  bazen.. Onlar da benimle konuşmuyor ama ben geçerken öyle sesleniyorlar..

- Sen bakma onlara… Neyse senin neye canın sıkıldı?
- Bakmıyorum zaten. Hem beni boş ver be Nevin.. Hadi bir kahve yap da içelim. Hem 

falına da bakarım.
- Peki yapıyorum. Sen de televizyonu aç istersen. Şimdi magazin programları vardır. 

Olmazsa müzik dinleriz bari..

Kahvelerini içerken Nevin, “Benim canım sıkkın, evde kaldım iş bulamıyorum ama onun 
durumu daha vahim” diye düşünüyordu kendi kendine..  Sibel ise sanki orada değildi. Sonra 
aniden okkalı bir küfür savurdu. Hani ağza alınmayacak cinsten.. Nevin afalladı. Çünkü onu 
hiç bu kadar kızmış köpürmüş görmemişti.

- Ne oldu Sibel? Anlatsana artık, senin canın çok sıkılmakla kalmamış anlaşılan. Sen 
hiç küfür etmezdin.. Böylesini de ilk defa duyuyorum.

- İnsanda sabır mı koyuyorlar. Küfretmeyip de ne yapacaksın, elimden bir şey mi 
geliyor sanki?

- Tamam sakin ol da, anlat bakalım. Anlat rahatlarsın..
- Kızım benim patron var ya…
- E, ne olmuş ona? Yine mi musallat oldu sana?
- Musallat olmak ne kelime.. Bir iki öptürdüm, kaçamak da yaptık ama herif müsaade 

etsem üzerimden inmeyecek.. Beni dost tutmak istiyormuş. Ev açacakmış.
- Dost tutma konusu da nereden çıktı? Sen bu herifi sevmiyor muydun? Yani seninle 

evlenmek mi istiyor, söylesene kızım..
- Nevin amma keksin be kızım. Herif anasının gözü çıktı. Bizi bile yaya bıraktı. Meğer 

bizimki evli imiş, bugün karısı çıktı geldi. Bizi de ofisin mutfağında bastı. Bizimkinin 
suratı Çarşamba pazarına döndü. Karıya bir diller döküyor şaşarsın. Neymiş de ben 
onu ayartmışım. Bir anlık hata imişim falan… Küçük dilimi yutmuş gibi oldum. 
Kendimi odadan zor dışarı attım. Kadın da bana bir şey demedi ama ona
söylemediğini bırakmadı. Sonra da kapıyı yüzüne çarpıp gitti. 

- Sen ne yaptın? 
- Ne yapacağım üzerimi başımı düzeltip nasılsa kovuldum diye masamı topluyordum ki 

bizimki içeri girdi. Sanki şirinlik muskası, sanki biraz önce karısı bizi basmamış, sanki 
o kadar küfrü o yememiş gibi benim etrafımda dolaşmaya, sarılmaya yine öpmeye 
başladı. Sanki kaldığı yerden devam etmek istercesine… Benim de tepem attı. 
Bıraktım masamı toplamayı, onu ittim ve ofisten çıkmak için kapıya yöneldim. 
Peşimden geldi “Hayvan” nasıl olduğunu anlamadan beni belimden yakaladı. Zorla da 
oturttu koltuğa. Sonra da yanıma oturup elimi tuttu. Ben ne yapacağımı, ne diyeceğimi 
şaşırdım. Bizimki başladı anlatmaya. Neymiş de “İstemeden evlenmişlermiş de, 
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aralarında sevgi yokmuş da, patronun kızıymış da, çocuklarmış evlendiklerinde, şimdi 
boşanmak istiyormuş da karısı istemiyormuş da… anlayacağın bir sürü hikaye..

- Kızım böylelerine inanılır mı? Kim bilir kimlere aynı şeyleri söylüyordur amacına 
ulaşmak için her yolu dener bunlar. 

- Söylemiştir puşt. Beni çileden çıkaran ise; “Seni ortalarda bırakmam. Gönlüm razı 
olmaz buna. Karıyı boşayana kadar sana ev açayım, dayayıp döşeyeyim” demesi oldu. 
Baktım bizimki desteksiz sallıyor, tepem attı. Kızım direk dese “Benden sana yar 
olmaz. Bir hatadır yaptım falan..” affedeceğim iti, ama baktım hala eteğimin altını 
elini uzatıyor can havliyle bastım tokadı.

- İyi etmişsin, oh olsun adi zamparaya.
- İyi halt etmişim. Herif buna bir kızdı. Kızmak ne kelime adeta köpürdü. Sonra da çekti 

mi silahını, dayadı mı kafama… Benim elim ayağım o an çözüldü.
- E ne oldu sonra?
- Ne olacak adi herif başladığı işi silah zoru ile bitirdi. İşi bitince de sigarasını yaktı. 

Hem yüzüme üfledi hem de tehditlere başladı..
- Ne dedi? Ne diye seni tehdit ediyor? Kimseye söyleme, polise şikâyet etme falan diye 

mi? Dağ başı mı burası?
- Kızım onlar solda sıfır kalır. Herif azılı çıktı. Bana “Ya dostum olursun ya seni kadın 

simsarlarına satarım. Seni de bitiririm ananı da” diye bağırıp küfürleri sıralamaya 
başlayınca ne yapacağımı şaşırdım. Ben zaten bitmişim de anneme acırım. Herif 
coştukça coştu kimleri tanıyormuş meğer. Azılı mafya babalarını bilirmiş, kiralık katil 
bulmak onun için bakkaldan gazete almak gibi imiş. Sonra da “üç kuruşa sizi kiralık 
katillere temizletirim” diye tehditler savurmaya başladı. Gözü dönmüşçesine 
bağırıyordu. Ne o farkındaydı neler söylediğinin ne de ben artık dinliyordum.. İçimden 
“Düşünmeden öldürür anacığımı..” diye tekrarlıyordum. Sonra cesaretimi toplayıp 
“Ben zaten bitmişim. Bana ne istiyorsan yap istersen beni sat ya da öldür ama anama 
dokunma” diyebildim. O zaman “Tamam bak işte böyle. Sana efendice söyledik, ev 
açalım, dayayıp döşeyelim diye. Hem anana da bakarsın” dedi. Sonra yeniden üzerime 
çullandı. Ben artık hareketsiz yatıyordum. Sonra işi yine bitince içeri gidip bir şeyler 
hazırladı. Giderken bana da otur ayağını kırarım dedi. Zaten kalkacak halim 
kalmamıştı. Bir saat sonra da bana bir kağıt imzalatıp eve gönderdi. 

- Ne yazıyordu kağıtta?
- Kızım deli misin, nesin? Okuyacak halim mi vardı sanki.. Sonra okusam ne fark 

edecekti ki silah zoruyla nasılsa imzalatacaktı. Sonra yine üzerime çullanacaktı. Meğer 
her kızdığında böyle olurmuş, azarmış, kusura bakmamalıymışım.. Beni seviyormuş… 
Ben de inandım sanki.. Hayvan işte..

- Ama sen eski kulağı kesiklerdensin, nasıl bu tongaya bastın?
- Adam kavun değil ki dibini koklayayım. Olan benim genç kızlık hayallerime oldu..
- Nasıl yani? Kızım sen o işi yeni mi yapıyorsun sanki, söyletme insanı şimdi, tövbe, 

tövbe..
- Her halde ilk defa değil ama bugünlerde riskli günüm idi. Eminim hamile kalmışımdır. 

Böyle zamanlarda bana bulaşmıyor diye ilaç da kullanmamıştım. Gözü dönünce 
kendisi de korunmadı tabi.. olan da oldu..

- Desene aldıracaksın, her halde doğuracak değilsin, değil mi?
- Bilmiyorum ama aldıramam her halde. Doğmamış çocuğu öldürmek.. beni katil 

yapar.. yapamam aldıramam. 
- Peki doğurup onun kapatması, dostu mu olacaksın?
- Onu da yapamam. Çünkü ona artık güvenemem. Bana silah çeken adama sırtımı 

dönüp uyuyamam. Geriye tek çare kalıyor.. 
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- Sibel deli misin? Kendini öldüreceksin de ne olacak? O zaman yine katil olursun..
- O da bir çözüm ama yok o da olmaz. Hem kendimi de öldüremem. Nereye gitsem beni 

bulur..Ne yapacağım? Anneme ne olur sonra? Hem garibimin benden başka kimsesi 
de yok. Bensiz sokaklara düşer, duvar diplerinde ölüsünü bulursunuz. Kıyamam 
anacığıma.. O benimle gurur duymasa da… Ne yapayım ben ister miydim böyle 
hayatım olsun? Ben de her genç kız gibi telli duvaklı gelin olmak isterdim. Ama 
olmuyor, bizim gibi kaderin tokadını yemişlerin bu mutluluğu tatmaları imkansız.. 
Bize ancak benim Hayvan gibiler denk geliyor.. Tek seçenek ayağımı kırıp oturmak, 
ne istiyorsa yapmak..

- Bakıyorum, herif, dövüyor, yapacağını yapıyor, seni tehdit ediyor ama “benim 
Hayvan” diyorsun?

- Haklısın be Nevin, niye bilmem ama sevdim bu Hayvanı.. herifte şeytan tüyü var.. 
Hani diyorum usulü ile söylese boşayacağım karımı seni alacağım dese onu yıllarca 
beklerim.  Kulu kölesi, geyşası olurum.

- Kızım sen bu adama fena abayı yakmışsın. Üstelik tüm bunlara rağmen böyle 
konuştuğuna göre, sen iflah olmazsın.

- Abayı yaktım be Nevin.. Dedim ya herifte şeytan tüyü var. İnsanın ağzından giriyor, 
burnundan çıkıyor. Kadın ruhunu öyle iyi biliyor ki normal zamanda insan kendini 
onun yanında prenses falan zannediyor. Çiçekler alır, sırtına, ayaklarına masaj yapar. 
Tatlı dillidir. Centilmendir, parası da bol gönlü de, daha ne olsun. Üstelik yakışıklı da.. 
Uzun boylu, atletik yapılı, şakaklarına hafif beyazlar düşmüş, düşmüş de daha iyi 
olmuş daha bir karizmatik olmuş. Nereye gitsek kadınların gözü üzerinde ama ben 
yanında iken hiç kimseye bakmaz bile, o kadar da dikkat eder.. Nevin, bu adamın 
karısı olmasa, yani boşasa.. her şeye yani kötü yönlerine rağmen kolay bulunmayacak 
bir koca olur, olurdu.. Ama hayvan işte..

- Sibel senin aklın karışmış.. Bu adam senin için uygun değil. Kızınca silah çeken, sana 
zorla sahip olan, tehditler savuran, asarım, keserim, satarım, öldürürüm diyen 
adamdan koca mı olur? Bu adamdan eğer kurtulmazsan inan senin sonun olur..

- Nevin, ben zaten bitmişim. Bu yaştan ve böyle bir geçmişten sonra beni zaten kim 
alır? Alsa alsa onun gibiler alır. Onların da hepsinin cinsi aynı, merak etme sen. 
Benimkinin hiç değilse iyi yönleri de var. Kaba saba değil. Dahası beni seviyor. Bizim 
kaderimiz böyleymiş bugünden sonra neyi değiştirebileceğim sanıyorsun? Kaderimizi 
boyun eğeceğiz..

- Olur mu öyle şey. Bu senin yaptığın delilik. Hiç orta yol yok, hiç başka kimse yok, 
başka türlü çözüm yok sanki.. Yani ne istiyorsa yapacaksın ha, pes doğrusu..

Sibel’in aniden hıçkırıklara boğularak ağlaması ile Nevin ne diyeceğini, ne yapacağını 
şaşırdı. Önce elini uzattı onu teselli etmek için ama hemen vazgeçti. En iyisi onu biraz 
kendi haline bırakmaktı. Ta ki Sibel burnunu silmek için çantasından mendil çıkarana 
kadar sessizce bekledi ve hiç bir şey söylemedi Nevin. Sonra yavaşça uzandı ve Sibel’in 
yanaklarından hala süzülen yaşları sildi.

- Çıkmayan candan ümit kesilmez Sibel, ne olur kendini harap etme. Bir yolunu 
bulursun.. hem ondan kurtulur hem de istediğin gibi birini bulursun merak etme.. Bak 
sana söylüyorum kızım, o hayvan ise sen de insansın. Bu ülkede onun gibilerden 
korkmayacak insanlar, polisler, hâkimler var merak etme. Gerekirse tüm mahalleli 
sana yardım eder. Ederler ki sen dahi şaşırırsın. Sanki eski Türk filmlerindeki gibi, tek 
yumruk oluruz. Kızım sen bizim mahallenin kardelenisin merak etme ezdirmeyiz 
seni..
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Nevin bunları söylerken Sibel sadece ona baktı. İnanmak isteyen ama neredeyse hiç şansının 
olmadığını bilecek kadar çaresizliği gözlerinden okunuyordu. Demek ki tek dostum Nevin 
imiş diye düşündü Sibel. Zaten başka kim böylesi duruma düşmüş birisi ile ilgilenirdi, kim 
elinden tutardı ki? Ancak gerçek dostlar ümitlerinizin tamamen bittiği zamanlarda elinizden 
tutar, değil mi? Yaşadığı onca şeyden sonra Sibel bugün işten çıktığında umutlarını tamamen 
yitirmiş gibi boş ve anlamsız bakışlarla yürümüştü saatlerce. Mahalleye geldiğinde sanki o 
gün yaşadıklarını herkes biliyormuş gibi düşündüğünden adeta yerin dibine girmek, ölmek 
istiyordu.. Evet, sohbet etmek, içini dökmek, hele ağlamak çok iyi gelmişti. Nevin’in uzanan
dost eli, yardım etmek için çabası biran için Sibel’in gülümsemesine neden oldu. Bunu gören 
Nevin de ona gülümsedi. Arkadaşının ne düşündüğünü bilmeden sadece gülümsedi ona ve 
Nevin’in uzattığı eli tuttu Sibel. Ayağa kalktılar ve birbirine sarılarak ağlamaya başladılar. Bir 
süre sonra ikisinin de ağlamaktan sinirleri yatışmıştı. Birbirlerinin gözyaşını sildiler ve sonra 
sanki hiç bir şey olmamış gibi koltuklarına oturdular. Birkaç dakika sadece dışarıyı 
seyrettiler.. sonra..

- Nevin, içim daraldı. Ben en iyisi senin falına bakayım. Fincanını kapattın mı?
- Kapattım, bayan Nostradamus..
- O da kim?
- Rapunzeli biliyorsun ama kahin Nostradamus tanıdık bile gelmiyor bakıyorum.. Çok 

ünlü bir kahinmiş yüzyıl sonra olacak olayları dahi anlatırmış. Kitapları ve filmleri 
var.. Anlaşılan bilmiyorsun.. 

- Ne yapalım biz senin gibi okuyamadık. Bak, falın çok güzel. İçin ferahlayacak, merak 
etme. Kız, haber de var ama 3 gün mü desem 3 ay mı desem 3 yıl mı desem…

- Sibel 3 aya kadar tamam da fazlası fincana nasıl sığıyor? Fazla atma istersen..
- Ne yani benim Nostradamus’tan ne eksiğim var. Bakıyorum o söyleyince yüzyıl 

sonrasına inan, ben 3 yıl deyince bozuk atıyorsun..
- Tamam, sana da inanıyorum. Prens nasıl bari? Saçımı mı beyaz, atı mı?
- Yok kendisi beyaz.. Hemen uçma o senin zannettiğin “Beyaz” değil. Bizimkini anası 

çamaşır suyuna yatırmış çocukken..
- Sibel kafa bulma istersen..
- Sen başlattın. Ben de devam ettim. Sonra boyu da 2 metre imiş.. Bir dudağı yerde bir 

dudağı gökte, Gulyabani gibi hani..
- Ciddi olamayacaksan bakma istersen. Bak bu konuda ciddiyim.
- Ne o, Nevin sultan bakıyorum bozuldun. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi ciddiye 

bağlıyorum. Kızım sen ya bu kısmeti tanıyorsun ya da o seni görüp beğenmiş öyle 
gelecek. Yani başınız bağlı sizin.

- Anlaşılan yine görücü geliyor.. Kız ölümü öp. Bırak falı, makarayı. Sen ne duydun, 
kimden duydun onu söyle. 

- Kimden duyacağım, annem söyledi. Bilirsin seni pek sever. Annem ne zaman senden 
konu açılsa “Oğlum olsaydı bu mahalleden alacağım tek kız Nevin olurdu” der. Ben 
ne zaman “peki ya beni” diyecek olsam “kırk oğlum olsa birine seni almam” der bana. 

- Sibel annen seni çok sever bilirsin. Biraz akıllanasın, uslanasın diye öyle söylüyordur.
- Mahallenin en kral kızı sensin be Nevin. Şimdi sana yaranmak için “Ben de oğluma 

senin gibi birini alırım” diyeceğim ama niye yalan söyleyeyim almam.
- Beni almazsın yani?
- Ne yani oğlum büyünce senin bastonunu mu taşıyacak? O kadar da değil.. Ama ben de 

kardeşime seni alırdım. Eğer olsaydı. Hem gelin görümce gül gibi geçinirdik.
- İyi olurdu da.. Kimmiş bu gelecekler? Bizim mahalleden değil her halde..
- Yok, kız bizim mahalleden değil. Seni geçen ay annenle hamama gittiğinde görmüşler.
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- Ne yapayım kızım annemi hamama benden başka götüren mi var? Ara sıra annen de 
geliyor ama tek başına kadıncağız.

- Öyle kadınlar günü hamam sefası falan bana göre değil. Neyse bu kadının yani 
müstakbel kaynananın oğlu yani “senin beyaz atlı” yeni tayin olup İstanbul’a gelmiş. 
Bir ilaç şirketinde pazarlamacı olarak çalışıyormuş. Altı aydır altında şirket arabası 
İstanbul kazan o kepçe dolaşıyormuş. Gündüz işinin peşinde akşam anasının dizinin 
dibinde yani.. o kadar atom karınca bir prens anlayacağın. Evlenince de senin dizinin 
dibinden ayrılmaz..

- Sibel güzelce anlatsana, bak öyle anlatırken kaşını gözünü de oynatma bozuluyorum.. 
adı neymiş? Kaç yaşında? Daha önce evlenmiş mi?

- Adı Ersin, 30’lu yaşlarda. Bu kısmetse ilk evliliği olacakmış. Helal süt emmiş bir 
kısmet anlayacağın.. 

- Anlaşılan yaşlı.. 30’lu yaşlarda dediğine göre 39 falandır. Saçları da hakikaten 
beyazdır ama beyazlaşmıştır da ondan.. şimdi bir de kısa boylu de olsun bitsin.

- Nevin, yaşını bilmem. Uzaktan gördüm ama en fazla 34 falandır. Saçları yerinde 
duruyordu ben gördüğümde. Boyu da senden kısa falan değil..

- Nasıl “Saçları yerinde duruyordu ben gördüğümde” ? 
- Kızım adam geçen haftadan bu yana ya aşkından ya derdinden saçlarını döktüyse 

bilemem..
- Çok kötüsün Sibel. Ben o kadar hain biri miyim ki adamın saçını dökeceğim. Aşkını 

bilemem.. hem nerede görmüş ki beni?
- Nerede olacak kukuma kuşu, gün boyunca pencerede tünediğin için görmüştür.
- İyi kısmet diyorsun yani.. 
- Dahası “İyi” diyorum, “kaçırma” diyorum, “artık ben de eve gidiyorum” diyorum. 

Alo, daldın bakıyorum.
- Ne dersin bu defa olur mu Sibel? Geçen defa görücü gelen adam gibi olmaz değil mi?
- Kızım geçen defaki seni Amasra’ya götürecek diye istemedin. Öyle değil mi?
- Yok, kızım Amasra kısmı tamam da istememem ondan değil. İstemeye geldiklerinde 

adam öyle tütün kokuyordu ki burnumun kemiği kırılmıştı. Üstelik koltuğunun altına 
bir de tütün kolonyası almış gelmiş. İçim kalktı.  Neymiş tütün tarlaları varmış. Kızım 
tütün tarlasında çalışmak için mi evleneceğim ben, salak mıyım?

- Değilsin, sen prensessin. Onlar senin kıymetini nereden bilecek.. Hadi ben eve 
gidiyorum şimdi annem merak eder.. 

- Peki Sibel, iyi ki uğradın hem sohbet ettik açıldın hem de güldük eğlendik.
- Doğru Nevin, sohbet iyi geldi. Hem de güldük eğlendik dediğin gibi. En kötü 

günümüz böyle olsun..
- Kızım senin Hayvanın yaptıklarını unuttun, bakıyorum. İki güldün yetti.
- O da hayatın cilvesi Nevin.. Senin işin iyi olur inşallah. Neyse bak yine lafa 

dalacağım.
- Sibel, Allah sana da annene de yardım etsin. İnşallah senin işlerin de yoluna girer. 

Şöyle eli yüzü düzgün bir kısmet çıkar karşına da o hayvandan kurtulursun.
- Nevin ağzından bal damlıyor ama benim hayvan adam olsa daha iyi olmaz mı? hadi 

ben kaçtım..
- Güle güle Sibel kendine iyi bak. Sen iflah olmazsın kızım.
- Sende annene selamımı söyle, babana da geçmiş olsun dileklerimi ilet olur mu? 

Severim onları bilirsin.
- Aslında onlar da seni severler Sibel.. Neyse selamını ve iyi dileklerini söylerim. Sen 

de annene selamımı söyle. Ellerinden öpüyormuş de.. ►



UMUTLAR BAŞKA BAHARA…. Kalmasın


Abdullah BOZGEYİK     2008/2009 – E-Roman ©

72

16. BÖLÜM: 

Yıldırım bey uzun bir aradan sonra İlke’den gelen mektubu masasında görünce 

sevinmişti. Oğlu İlke ile iş yoğunluğundan pek sık konuşmasalar da yazışarak iletişimi canlı 
tutuyorlardı. Telefon konuşmaları bayram ve özel günlerde kısa sohbetlerle sınırlı idi. 
Aralarından tek düzenli iletişim yazışmaları idi. İlke bazen okulu ve yaptıklarını yazar ama 
daha çok kendince bir çeşit analiz yaparak gazete haberlerinden oluşan mektuplar gönderirdi. 

Yıldırım bey İlkenin gönderdiği mektubu açmak için uzanırken kendi kendine “Bakalım bu 
defa hangi haberleri gazete sayfalarından ayıklayıp göndermiş” diye düşündü. Mektubu açtı
ve yine ilk satırlarda “gazeteleri” kelimesini gördü, gülümseyerek “her zamanki gibi” dedi.

Ama bu kez mektubun üzerinde koyu kalemle, satır başlık gibi bir satır yazılıydı. Sonrasında 
mektup başlıyordu.

“ARŞİV KARIŞTIRDIM PROJE YAPTIM, HAYATIM DEĞİŞTİ”

Merhaba Baba,

Sanırım son gönderdiğim mektubumun “Bazen geçmişi hatırlamak için gazeteleri karıştırmak 
işe yarıyor. Bu özellikle gerekli çünkü yazılı hafızamız yok…”

Yıldırım bey tam bu satırları okurken ofis kapısının tıklatıldığını duydu. Aslında mektubu 
hemen okumak istiyordu ama asistanı Melek içeri girdi ve “Efendim rahatsız ediyorum ama 
bir hanım ziyaretçiniz var” dedi.

Yıldırım bey bu durumdan pek hoşnut olmamışçasına..

- Kızım bu hanım ziyaretçinin bir adı da var mı?
- Bilmiyorum efendim. Sordum, söylemedi ama kendisini gördüğünüzde görüşmek 

isteyeceğinizi düşünüyormuş. Aslında biraz garip görünüyor ama müsait değilsiniz 
demek yerine siz karar verin istedim.

- Çok ilginç. Sen garip dediğine göre vardır bir şey. Hadi içeri al bakalım. Kimmiş bu 
ziyaretçi? Hem konuşacağı neymiş öğrenelim.

- Peki efendim.  

Biraz sonra asistanı Melek ile birlikte içeri 20 veya 25 yaşlarında bir genç kız gibi giyinmiş 
ama çoktan 40’ını devirmiş hatta 50’sine merdiven dayamış bir hanım girdi. Gelen ziyaretçiyi 
gören Yıldırım beyin aklına o an bir arkadaşının kadınlarla ilgili söyledikleri geldi. 
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Arkadaşı; “Kadınların dört yaşı vardır derler: Bunların ilki kimliğindeki yaştır. Bu yaş onlara 
göre hep büyük yazılmıştır. İkincisi söyledikleri yaşlarıdır. Buna göz kararı en az birkaç yıl 
ekleyin. Üçüncüsü kadının hissettiği yaşıdır. Kendisi genç hissettiği gibi eğer size de 
kendinizi genç hissettiriyorsa sorun yok yani bu yaşa takılmayın. Kadının sonuncu yaşı ise 
gösterdiği yaştır. Bu çok yanıltıcı olabilir, özellikle sarı saç ve bol makyaj hilesine dikkat et” 
demişti. 

Yıldırım bey gelen bu ziyaretçinin giyim tarzına şaşırmıştı ama pek belli etmeden ve 
konuşmadan öylesine bakmıştı onun yüzüne. Bu arada “kim bu kadın? Neden onu 
gördüğümde görüşmek isteyeceğimi düşünüyor acaba?” diye düşünüyordu. 

O sırada ziyaretçi hanım elini uzattı. Bunu gören Yıldırım bey hemen koltuğundan kalkarak 
gelen ziyaretçisine doğru yürüdü ve elini uzattı.

- Merhaba Yıldırım bey. Sanırım beni hatırlamadınız?
- Dürüst olmak gerekirse ne yazık ki hatırlayamadım. Rica etsem yardımcı olur 

musunuz? Nereden tanışıyoruz?
- Aradan o kadar uzun süre geçti ki aslında tanımamanız normal. Üstelik beni bu giyim 

kuşamla tanısaydınız da şaşardım. Öte yandan yüzümü hatırlayacağınızı 
düşünüyordum..

- Haklısınız tanıyamadım. Yüzünüz ise yabancı gelmiyor ama sanki birini andırıyor
olmasına rağmen çıkaramıyorum.

- Ben de olsam kendimi tanıyamazdım. Böyle ayaküstü mü sohbet edeceğiz?

Yıldırım bey o ana kadar bir taraftan ziyaretçisini tanıma diğer taraftan acaba ne konuşacağız 
diye düşündüğünden direk ayaküstü sohbete girmişti. Sorulan bu soru ile ayakta olduklarını 
fark ederek şaşkınlıkla hem onun hem de asistanı Melek’in yüzüne baktı.

- Kusura bakmayın. Tabii ki ayaküstü sohbet etmeyeceğiz. Lütfen oturun. Bu durumu 
kabalık olarak değil şaşırma olarak dikkate alın lütfen. Çünkü sizi nereden tanıdığımı 
düşünüyordum.

- Rica ederim. Önemli değil. Siz benim öyle dememe bakmayın lütfen. Ben de olsam 
sizin gibi yapardım.

- Bu arada içecek olarak ne arzu edersiniz?
- Mümkünse yeşil çay rica edeyim.
- Kızım Melek ben de yeşil çay alayım. Yanına da biraz kurabiye, meyve falan olursa 

iyi olur.

Yıldırım bey içinden sohbet ilginç olacak diye düşünürken Melek yeşil çayları ve kurabiyeleri 
getirmiş ve odadan çıkmıştı. 

- Yıldırım bey bakıyorum asistanınız ateş gibi ancak bu kadar hızlı olunabilirdi.
- Haklısınız öyledir. Bu huyundan dolayı onu kızım gibi severim. Hatta dil alışkanlığı 

sıkça kızım da derim.
- Bunu görüyorum. Umarım benim Fatoşum kadar da akıllı ve sadıktır…Yıldırım bey 

sizi daha fazla yormayayım. Benim adım Mualla Fatoş.. ama kızımı kaybettikten sonra 
artık sadece Fatoş göbek adımı kullanıyorum. Kızım Fatoş da uzun yıllar önce sizin 
asistanınız idi..
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Bu açıklama ve “Fatoş” adını duyan Yıldırım bey o anda ayağa kalktı ve…

- Fatoş hanım sizi şimdi hatırladım. Aslında o kadar değişsiniz ki oldukça zorlandım. 
Kızınızın ve sizin adınızın Fatoş olması işimi kolaylaştırdı ama çok değişmişsiniz.

- Ben değiştim ama siz hiç değişmemişsiniz. Sadece saçlarınız biraz kırlaşmış o kadar..
o da sizi daha karizmatik hale getirmiş.

- Teşekkür ederim ama saçlar nasıl olsa da hepimiz yaşlanıyoruz Fatoş hanım.. Yalnız 
siz yıllara inat hiç yaşlanmamışsınız.

- Yaşlanmaz olur muyum Yıldırım bey, hem kim yaşlanmaz ki?  Kızımı o elim kazada 
kaybettikten sonra adeta çöktüm. Nereye baksam onu görüyordum. Sonra bir gün bir 
çılgınlık gibi başlayan onun kıyafetlerini giyme bende saplantı haline dönüştü… Sonra 
da bir dizi ameliyat..

- Bunu da görüyorum. Sanırım gençleşmekten öte.. bakımlı..
- Ne gençleşmesi, ne bakımı Yıldırım bey bahsettiğim şekilde saplantım ona her hali ile 

görünüm dahil benzemeye dönüşmüştü. Üstelik ne kadar psikiyatr desteği alsam da… 
Bu benzeme saplantısı beni kontrolü altına aldı.

- Gördüğüm kadarı ile Fatoş kızımın sanki ikizi gibi olmuşsunuz.

O anda Fatoş hanım sanki uzaklardaymış gibi dalgın bakıyordu. Yıldırım bey “eyvah bir pot 
kırdım galiba, kadını üzdüm” diye düşünürken.. Fatoş hanım Yıldırım beye gülümsedi..

- Biliyor musunuz Yıldırım bey ne ben ne de kızım Fatoş sizi veya oğlunuzu hiç 
suçlamadık. Ama kızım son günlerinde sizi ve İlke’yi görmeyi o kadar istedi ki..
Bunun için defalarca aradım ve not bıraktım. Ne yazık ki o günlerde önümüze setler 
çekmiştiniz.. Size ulaşamadık. Kızımı da kısa bir süre sonra kaybettim..

Yıldırım bey bir an için ne söyleyeceğini bilemedi. Aklına o günler  ve yaşananlar gelmişti..

- Çok üzgünüm Fatoş hanım. Konu o zaman bizim açımızdan biraz karışık idi. Daha 
doğrusu bize öyle yansıtılmıştı. Neyse beni veya oğlumu hiç suçlamadığınızı 
biliyorum. Zaten aksi söz konusu olsaydı defalarca dava açabilirdiniz ama açmadınız. 
Üstelik kaza haberinin basında “Şile yolunda bir kaza” olarak geçiştirilmesine bile ses 
çıkarmadınız. O kaza sonrası ailece çok üzüldük. Hatta öncelikle oğlumuzu suçladık. 
Çünkü o güne kadar hiçbir şeyden haberdar değildik. Oğlum İlke de kaza sonrası çok 
perişan oldu ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. İlke ise bize kızınızla ilgili özel hiçbir 
şey anlatmadı. Biz de sadece aynı arabada kaza yaptılar diye düşündük. Sonrasında 
İlke ile başka bazı kızların adının geçtiği bazı tatsız olaylar ortaya çıkmaya başladı.
Bunların çoğu sadece para sızdırmak için gibi görünüyordu. Ne yapacağımızı 
bilmediğimiz için iletişim konusunda setler çekmek zorunda kalmıştım. Ama inanın 
bunu sadece sizin için yapmamıştım. O günlerde İlke başıma sürekli sorunlar 
açıyordu. Böylece ailemizde de çeşitli sorunlar yaşandı ve eşim benim İlke’ye o kadar 
yüklenmeme itiraz etti neyse.. Bunlar aile içi konular sonuç olarak oğlumuzu 
buralardan uzaklaştırmak zorunda kaldık. Biz de ona hasret yaşıyoruz ama ne yazık ki 
siz kızınızı kaybettiniz.. Bunun için çok üzgünüm.

- Yıldırım bey benim, daha doğrusu kızımla bizim derdimiz ne dava açmak ne basına 
malzeme olarak sizleri zor durumda bırakmak değildi. Bu asla olmayacak da.. 
Çocuklar kendi aralarında bir şeyler yaşamışlar. Hatta evlenmeyi bile düşünüyorlarmış 
o kaza öncesi.. Kaza sonrası ise kızım sadece İlke’yi sordu ve onu son kez görmek 
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istemişti. Ne yazık ki onu göremeden öldü kızım. Kaza sonrası İlke kızımın 
telefonlarına çıkmadı ve kısa süre sonrada oğlunuz İlke yurtdışına gitmişti.

- O günleri ne yazık ki hatırlıyorum. Oğlum İlke’yi sadece kazadan dolayı değil aile içi 
sorunlardan dolayı da göndermiştim yurtdışına. Ne yazık ki ne kızınızla aralarında bir 
ilişki olduğunu biliyordum ne de bana birileri bir şey söyledi. En azından keşke siz 
bana bu konuda bir şey söylemiş olsaydınız… o zaman..

- Yıldırım bey bugünkü ziyaretimde aslında ne bunları konuşmak ne de eski defterleri 
açmak istemiştim. Konu kendiliğinden bu yönde gelişti. Bunun için üzgünüm. Biz en 
iyisi o günleri geçmişte bırakalım. Gençlerin yaşadıkları da geçmişte kaldı. Hem kızım 
son nefesinde benden özellikle bir şey istedi. Bu ise “hiçbir şekilde ne oğlunuzu ne de 
sizi veya ailenizi suçlamadığını, suçlamadığımızı” zamanı gelince size söylemem idi. 
Lütfen bunu böyle bilin. Bizim için konu kızımızı kaybettiğimizde kapanmıştı. Bu 
nedenle sizi hiç rahatsız etmedik. Çünkü suç ne sizlerde ne de bizde kısaca hiç 
birimizde değil, suç kazayı yapan alkollü sürücü de idi. O da yaşı küçük olduğu için 
kurtulmuştu. Kızım öleceğini hissettiğinde konuyu sadece adalete bırakmamı ve hiç 
ilgilenmemi istemişti. Ben de öyle yaptım.

- Fatoş hanım sizin bu yaptığınız sadece asalet değil aynı zamanda bir büyüklük. Siz dik 
duruşunuzla hepimize hatta herkese bir ders verdiniz. Gördüğüm kadarı ile de 
tutumunuz hiç değişmemiş.

- Değişmeyecek de Yıldırım bey. Kendini bilen insan 7’sinde ne ise 70’inde de o 
olmalı, değil mi?

- Haklısınız. İnsanın kendisini bilmesi çok büyük bir erdem ve bunu herkes yapamaz. 
Ziyaretinizden çok memnun oldum. Sizin için ne yapabilirim?

- Çok meşgul bir insan daha da önemlisi büyük bir patron olduğunuzu biliyorum. 
Görüşmediğimiz yıllarda işleri de oldukça büyütmüşsünüz basında çıkan haberlerden 
gördüğüm kadarı ile Holding büyümeye de devam ediyormuş. 

- Teşekkür ederim Fatoş hanım. Sizin için yapabileceğim bir şey varsa lütfen söyleyin. 
- Yıldırım bey geçirdiğim ameliyatlarla oldukça genç görünüyorum ama vücudum iflas 

etmiş durumda oldukça uzun süreden beri alkol tedavisi görüyorum. Ne yazık ki tek 
sorunum alkolik olmam veya hastalığım da sadece Siroz değil..

- Neler söylüyorsunuz Fatoş hanım? Bunları duyduğuma üzüldüm.
- Yıldırım bey ne yazık ki kanserim artık tedavi fayda etmeyecek kadar ilerledi. 

Ömrümün belki de son günlerini veya aylarını yaşıyorum.
- Fatoş hanım ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah şifa versin. Kendinizi bırakmayın. Siz 

çok güçlü bir kadınsınız..
- Ne yazık ki artık ne güçlüyüm ne de güçlü olmak istiyorum. 
- Lütfen böyle konuşmayın. Tıpta her gün gelişmeler duyuyoruz..
- Yıldırım bey ben artık son virajdayım bunu biliyorum. Sizi ziyaret etme sebebim de 

bu nedenle oldu. Aksi halde gelmezdim. Sizden ilk ve son defa bir şey rica etmek için 
geldim ziyaretinize.. çünkü..

Fatoş hanım daha fazla konuşamadı. Sessizce ağlıyor ve gözlerinden yaşlar sicim gibi 
akıyordu ama o buna aldırış etmiyordu. Gözlerinden akan gözyaşları rimelini ve makyajını 
iyice dağıtmıştı. Bu hali ile haylaz bir kız çocuğu tarafından makyaj yapılmış bir oyuncak 
bebeğe benziyordu. Yıldırım bey masasının çekmesini açarak ona bir kağıt mendil uzattı. 
Sonra da gelip karşısına oturdu ve hiçbir şey demeden ona gülümseyerek bakmaya başladı.
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Hemen kendini toparlayan Fatoş hanım Yıldırım beye doğru uzandı ve teşekkür edercesine 
onun elini tutarak biran için gözlerine baktı. Sonra da hemen elini çekti. Yıldırım bey ne 
diyeceğini veya ne yapacağını şaşırmıştı. Derken Fatoş hanım konuşmaya başladı.

- Yıldırım bey sizden bir konuda yardım istemeye geldim. Bunu yani sizden 
isteyeceğimi bir annenin son vasiyeti olarak alın lütfen. Öte yandan kararınızı lütfen 
hemen de vermeyin. Biraz düşünün olur mu?

- Fatoş hanım lütfen artık konuyu açıklığa kavuşturur musunuz?
- Yıldırım bey elimde eşimden kalan birkaç gayrimenkul vardı. Bunlardan kalanlarla 

tüm mal varlığımı satıp bir bankada açtığım bir hesaba yatırdım. Henüz satmadığım 
birkaç arsa, eşimin fabrikası ve oturduğumuz ev kaldı. Eşim yaşarken halimiz 
vaktimiz yerinde idi. Geçen yıllarda ne yazık ki servetimizin bir kısmını harcadım 
bendeki bu saplantı uğruna… Şimdi oturduğumuz evi bir “Kız öğrenci yurduna” 
dönüştürmek ve elimden geldiği kadar taşradan gelen öğrenci kızlara kucak açmak 
istiyorum..

- Yine asil bir davranış, tebrikler. Peki hala söylemediniz ben nasıl yardım edebilirim?
- Yıldırım bey sizden ne para ne de benzer bir şey istiyorum. Sizden istediğim 

kuracağım bu yurdu vakfınızın himayesine almanız hepsi bu kadar. Çünkü böylece 
gözüm arkada kalmayacak. Bende sonra da kızımın adı bir hayır işinde anılacak. Ne 
yazık ki benim başka kimsem kalmadı. Dolayısıyla bu yurdu kimseye emanet 
edemem. Sizden rica sadece gözetiminiz altında tutmanız. Yanlış ellere geçmesine 
müsaade etmemek için de vakıf himayesine almanız

- Fatoş hanım bu konuda elimden gelen tüm desteği veririm. Banka hesabı dediniz ama 
rica etsem, bana müsaade etseniz de ben de katkıda bulunsam..

- İsteğimi kabul etmekle beni ne kadar mutlu ettiniz anlatamam. Üstümden büyük bir 
yük kalktı. Öte yandan maddi konuda hiç sorun olmayacak düşüncesindeyim. Çünkü 
bankada hatırı sayılır bir miktarda para birikti. Ek olarak eşimin şirketindeki %45 
hissem var. Hem kızımın hayat sigortası, tazminatı vs ödemeler de üstüne eklendi. Bu 
konuda size teşekkür edememiştim.

- Rica ederim Fatoş hanım biz elimizden geleni sınırlı da olsa yaptık. O zaman hiç bir 
şey talep etmediğiniz için daha fazlası mümkün olmadı ama bari bu defa müsaade edin 
de maddi olarak yardımcı olayım.

- Yıldırım bey kızımın adına açtığım öğrenci yurdunu vakfınızın himayesine aldığınızda 
dolaylı da olsa katkınız zaten olacak. Maddi konuda destek ise sanırım çok uzun yıllar 
gerekmeyecek. Şimdiye kadar gerekli düzenlemelerin hepsini yaptım ve gelecek 
dönem yurdun açılışı yapılabilir. Açıldığında ise 250 kız çocuğuna tam yatılı olarak 
barınma ihtiyacını sağlayacak. Ayrıca okulları ile ilgili her türlü masrafları 
karşılanacak. Buna ek olarak da cüzi de olsa cep harçlıkları da her ay düzenli 
verilebilecek. Tüm bunlar ancak doğru bir vakıf ile yapılabilir diye düşünüyorum.

-Fatoş hanım, Vakıf konusu önemli. Topluma fayda sağlayacağım ve bir “hayır” 
işleyeceğim derken sapla samanı karıştırmamak lazım. Neyse ki bu konuda önümüzde 
güzel örnekler vardı. Bunlardan bazılarının çalışmalarını kısmen örnek aldık vakfımızı 
geliştirirken. Biliyorsunuz Vehbi Koç, Sabancı, Kadir Has, İzzet Baysal ve Anadolu Vakfı 
gibi vakıflar çok güzel çalışmalar yaptılar ve hala yapmaya devam ediyorlar. Bu vakıfların 
sadece kurucuları değil sonraki kuşak da vakıfları amacına yönelik sürekli geliştirdi. 
Bizler de sonradan bu işe başlayanlar olarak bu vakıfların kurucularına teşekkürü bir borç 
biliyoruz. Allah ölenlerine rahmet eylesin, kalanlara da sağlıklı ömür ihsan etsin. Bu 
vakıfların kimisi ağaç dikiyor, meslek lisesi açıyor, okul yaptırıyor, yurt açıyor, burs 
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veriyor, projeleri destekliyor, çeşitli sosyal projelere sponsor oluyor, kimisi sağlık ve 
sosyal yardımlaşma konusunda özellikle kadınlar, gençler ve engellilere destek olarak bu 
ülkeye hizmet ediyor. Yurtdışında ise Gates Vakfı, Ford Vakfı ve Rockefeller gibi vakıflar 
belli konularda küresel seviyede büyük projeler yapıyorlar. Bizim vakıf “KG Vakfı” 
adıyla ve özerk bir yapıda konumlandı. Ne adımı versinler istedim ne grup, holding 
adımızla anılsın istedim. Holdingin adını vakfına vermesi olumlu gibi düşünebilir ama 
sonuçta direk grup ile ilgili hale geliyor. Oysa bizim vakıf örneğinde “Vakıf” aslında bir 
çeşit holding gibi çalışıyor. Biz ilk kıvılcımı çaktık, ateşi besledik ve lokomotif yola çıktı. 
Sonrasında holding olarak vakfa yıllık bağış yanında gerektiğinde maddi ve manevi 
desteklerimizi tabii ki verdik ama vakfı bize bağımlı hale getirmedik. Vakfı başlangıçtan 
itibaren sanki grup şirketi gibi kurguladığımız için bize bağımlı olmadan kendine yeter 
hale geldi ve her yıl daha da büyüyor. Bunu sağ olsun danışmanımız Egemen bey bize 
önermişti. Bizim vakıf sadece kira, bağış vs gibi dolaylı gelirlerle ayakta durmuyor. 
Çünkü vakfın kendisinin ait firmaları var. Hatta bazı ürün ve hizmetleri biz de o 
firmalardan alıyoruz. Holding olarak işlerine de karışmıyoruz söz konusu yatırım 
kararlarını da vakıf yönetimi veriyor. Bizimki biraz farklı bazı alanlarda örneğin çeşitli 
bölgelerde ve meslekler için mikro kredi veriyor, ürün ürettirdiği veya hizmet aldığı 
işgörenlerini önce mesleki eğitimden geçiriyor, usta olan bu kişileri ayrıca sağlık ve hayat 
sigortası yapıyor, standart olmak üzere üretimin olmadığı zamanda dahi maaş ödüyor, 
ödemeler üretim temelli olarak artabiliyor. Bu kişiler bazı işlerde ailece, dededen toruna 
kadar çalışabiliyorlar. Büyük bir aile gibi her konuyla ilgileniliyor. Doğumdan, ölüme 
kadar vakıf müşfik elini bu insanlardan uzaklaştırmıyor. Kısaca bizimki farklı derken 
bilerek söylüyorum. Vakıf kurmak kolay ama yaşatmak zormuş.. neyse ki biz bu hatayı 
yapmadık. Neyse anlatacak çok şey var..  

- Yıldırım bey tüm bunlar o kadar güzel şeyler ki… Yalnız aklıma takıldı bu konu 
sadece danışmanın önerisi ile mi oldu? Sizin de bu başarıda katkınız olmuştur diye 
düşünüyorum.

- Fatoş hanım, haklısınız öyle oldu. Bu konuda yıllar önce birkaç gence araştırma 
yaptırmıştım. Onlara “Piyasaya bir bakın, sektörden firmalarla görüşün ve kim yani 
hangi firma sosyal sorumluluk kapsamında bir şeyler yapıyor öğrenin. Bu konuda 
dernekler ve vakıflarla da görüşebilirsiniz. Bakın bakalım yeni projeleri var mı? 
Yalnız sakın ha bu araştırmayı benim adıma yaptığınızı da söylemeyin. Şimdilik böyle 
kalsın. Sonra bulduklarınızı ana önerilerinizle birlikte getirin. Öyle sohbetimize devam 
edelim. Hem bunu düşündüğüm gibi yapabilirseniz size bir sürprizim olacak..”  
demiştim. O bulguları da kullandık.

- Yani tam size yakışacak şekilde başlamışsınız.
- Çocuklar kim ne yapıyorsa araştırıp gelmişlerdi. Sonra holding yönetimi olarak 

konuyu masaya yatırdık ve biz farklı olarak neler yapabilir diye düşündük. Bazı 
kararlar aldık ve sonrasında bu konularda fahri danışmanlık yapan Egemen beyi 
bulduk. O da projemizi ana hatları ile bu hale getirmemize yardımcı oldu. Sonra da 
bizimle profesyonel olarak çalışmayı kabul etti. Araştırmayı yapan çocukları da vakfa 
aldık. Artık onlar da yönetici pozisyonlarındalar. Egemen bey ise vakfın şirketlerinin 
CEO’su oldu kısa bir süre sonra. Böylece bizimle başladı ama artık sadece vakıf için 
çalışıyor çünkü vakıf ile holdingi yönetimsel ayıran da o oldu.

- Yıldırım tüm bunları öğrenmem çok daha iyi oldu. Şimdi gözüm arkada kalmadan her 
şeyi vakfa devredebilirim.

- Bu konuda bizim açımızdan sorun yok ama vakıf yönetiminin sizinle görüşmesi ve bir 
anlaşma, protokol yapılması gerekiyor. Sonrasında noter huzurunda bağış yaparsınız. 
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Eğer kararınızı verdiyseniz Egemen bey ile görüşmenizi sağlayabilirim. Çünkü benim 
ve holdingden kimsenin buradan sonra bir şey yapması gerekmiyor. Kısaca buradan 
sonra artık vakıf devreye giriyor.

- Yıldırım bey her şey için teşekkürler ilk fırsatta Vakıf CEO’su Egemen bey ile 
görüşmek isterim.

- Rica ederim Fatoş hanım. Asistanım Melek hemen size bir randevu alacak ve 
bildirecek.

- Ben artık müsaadenizi isteyeyim zaten çok zamanınızı aldım. Görüşmek üzere,
- Görüşmek üzere Fatoş hanım. Kendinize iyi bakın. 

Fatoş hanım ofisten çıkar çıkmaz Yıldırım bey İlkeden gelen mektubu okumaya başlamıştı. 
İlk satırlardan sonra ise yüz ifadesi değişmeye başlamıştı…

Ertesi gün Fatoş hanımı vakıftan aradılar ve eğer müsaitseniz Egemen bey ziyaretinize 
gelmek istiyor diye sordular. Birkaç saat sonra da Egemen bey yanında asistanı, bir avukat, 
noter ve doktor ile geldi. Görüşmenin başlangıcında Egemen bey çok genel bilgi verdi. 
Avukat çeşitli sorular sordu ve doktor da ara sıra sohbet ederek notlar aldı. Tüm görüşme de 
video ile kaydedildi. Ayrıca konuşulanlardan alınan notlar toplantı tutanağı haline getirildi. 
Video ve tutanaktan bir kopya Fatoş hanıma bırakıldı. Yıldırım bey Fatoş hanımla 
konuştuklarını vakıf yönetimine çeşitli boyutları ile anlattığı için protokol aşamasına hızla 
gelinmişti. Fatoş hanım bu profesyonel yaklaşımdan memnun olmuştu.

- Egemen bey her şey için teşekkürler. Çok yardımcı oldunuz. 
- Rica ederim protokole size özel bazı maddeler de koydurdum. Bunları da vakıf olarak 

özellikle incelemenizi istiyoruz.
- Pardon, ben her şeyi zaten devrediyorum. Daha benimle ilgili özel madde ne olabilir ki 

vakıf olarak özellikle ne istiyorsunuz anlamadım?
- Fatoş hanım sanırım bir yanlış anlaşılma durumu söz konusu. Rica etsem öncelikle bu 

sayfadaki maddeleri okur musunuz? Tüm detaylar böylece açıklığa kavuşacak.

Fatoş hanım uzatılan kağıdı alarak maddeleri okumaya başladı.

1- Bu protokol bu aşamaya kadar çerçevelenen ve taraflar arası yapılan anlaşmanın Sayın 
Fatoş… (bundan sonra bağışçı olarak anılacaktır) tarafından istenildiğinde geçersiz 
kılınma şartını da içerir. İleride ortaya çıkabilecek sorunlar halinde tüm varlıklar ve 
edinimler bağışçıya kanunlar çerçevesinde iade edilebilecektir.

2- Bahse konu geçersiz kılınma şartı; mücbir sebepler ve bağışçının protokole ekleyeceği 
kapsamı ve belirleyeceği maddeleri de içermektedir.

3- Bağışçı söz konusu protokol sonrası yaşadığı sürece Vakıf sitesinde kendisine tahsis 
edilecek özel bir mülkte veya sitedeki apartman dairelerinden birinde yaşayabilir. Bu 
süreçte tüm ihtiyaçları vakıf tarafından karşılanacaktır. Söz konusu kapsam huzur evi 
veya sosyal yardım niteliğinde olmayıp minimum 4 yıldızlı otel konforunda 
konaklamayı, mutfak ve temizlik hizmetleri dahil olmak otel konforu sunmaktadır.

4- Bağışçının mevcut sosyal ve sağlık imkanları artık vakfın sağlayacağı imkanlarla 
maksimum seviyeye çıkarılmıştır. Bu yurt içi veya dışı söz konusu olacak tüm 
tedavileri de kapsamaktadır.

5- Bağışçıya ek günlük ve genel ihtiyaçlarını karşılamak için yine protokol ekinde 
detaylandırılacak çerçevede maaş bağlanacaktır.
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6- Bağışçı eğer vasi belirlemiş ise veya miras talep edecek durumda kan bağından bir 
veya birkaç kişi var ise bu kişileri vakfa bildirmek durumundadır. Bu bildirimin 
yapılmaması, unutulması veya söz konusu kişilerin sonradan ortaya çıkmaları halinde 
tarafların zarara uğratılmadan sorunun çözülmesi konusunda vakıf destekleyici ve 
yapıcı hareket edecektir.

7- Eğer 6.madde de belirtilen kişi veya kişilerden bağışçı ile birlikte yaşayan veya 
yaşamak isteyen olursa vakıf bu konuda da yardımcı olacaktır.

8- Başta bağışçı olmak üzere ilgili kişiler vakfın sağladığı tüm imkanlardan kişisel olarak 
yararlanabilirler.

9- Bağışçı vakfettiği okul, yurt vs gibi yapılara kendi adını veya istediği adı vermekte 
serbesttir. Ortaya çıkabilecek pürüzlerde ve yasal konularda vakıf yardımcı olacaktır.

10- Bu anlaşmanın ilk 9 maddesi tarafların mutabakatı ile hazırlanmış olup; 10. madde 
sadece bağışçı tarafından belirlenecek çerçeveyi içerecektir. Bunun için aşağıdaki
bölüm açılmıştır.

Ben Fatoş ..…; “………… …………….. ……………………………………… 
…………………………… …………….  ………………………………………………. 
……………………….. ………………… ………………………………………………. 
………………….. …….. …………………….. ………………………………… 
……………….” talep etmekteyim.

Bu maddeleri okuyan Fatoş hanım Egemen beye dönerek büyük bir şaşkınlıkla..   

- Egemen bey ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Siz zaten her şeyi o kadar detaylı 
düşünmüş ve hazırlamışsınız ki söylenecek bir şey kalmıyor. Örneğin benim aklıma ne 
ev ne de maaş gelirdi. Sağlığı dahi, zaten ne kadar ömrüm kaldı diye ihmal ediyordum.

- Biz de öyle düşünmüştük. İşin aslı Yıldırım bey durumunuzu anlatınca bu kapsamı 
özellikle böyle kurguladık. Şimdi bu maddelere, özellikle 10. maddeye eklemek 
istediğiniz şeyleri konuşalım isterseniz. Bu konuda yardımcı olabiliriz.

- Egemen bey buna hatta 10. maddeye bile gerek yok. Hemen imzalayabilirim.
- İmza işi sonra olacak Fatoş hanım size bu anlaşma ve protokolü bırakıyorum. Sizden 

ricam size bırakılan bu notları en az bir kez daha dikkatlice okumanız, yapılan video 
kaydını izlemeniz ve kafanıza takılabilecek detayları istediğiniz kişilere ve avukatınıza 
danışmanız olacak. Sonrasında olabilecek tüm sorularınıza cevap vereceğiz. Bu aşama 
sonrası noter huzurunda anlaşmayı yaparız. O aşamada yeniden ekip olarak geliriz.

- Teşekkür ederim. Sizi en kısa sürede arayacağım.
- Peki Fatoş hanım vakıf olarak sizden haber bekliyoruz. İyi günler dilerim.
- Ben de size iyi günler dilerim.

Bir hafta sonra Fatoş hanım vakıfı aradı ve protokol yapıldı. Ertesi hafta vakıf Fatoş hanım 
önce vakıf hastanesinde tam kontrolden geçirildi. Çıkan bazı olumsuz sonuçlar üzerine ise 
hemen yurtdışına tedaviye gönderildi. Bu süreç Fatoş hanım için sıkıntılı geçti. Tedavinin 
sonunda ne yazık ki bir kolu kesilmiş, göğüsleri alınmış ve saçları, kaşları, kirpikleri tamamen 
dökülmüştü. Fatoş hanım bu sorunların üzerinden ise kalıcı makyaj ve bazı protez 
ameliyatlarla geldi.  Tedavisi yaklaşık 6 ay süren Fatoş hanım moral bulmuş olarak İstanbul’a 
döndü ve çalışmak istediğini söyleyip vakıftan görev istedi. Kısa bir süre sonra da vakfın 
danışmanlık firmasında bağışçılara yönelik çeşitli hizmetler sunan ekibin başına getirildi. 
Vakıf gazetesinde “Fatoş abla” köşesinde yazılar yazmaya başladı ve özellikle öğrencilere 
yönelik çeşitli projelerde çalıştı. Eğitim konusunda çeşitli vakıflarla işbirliklerinde vakfın 
yüzü oldu. Sonraki yıllarda ise mesut ve mutlu olarak yaşadı. 
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Ömrünün son günlerinde ne zaman bazı konularda konuşacak olsa  “Allah önce kızımı benden 
aldı diye çok isyan etmiştim. Hata etmişim. Oysa veren de o, alan da o. Kızımdan sonra hiçbir 
konuda ümidim yoktu. Hatta kendim için yaşamıyordum bile ve Allah bana hiç beklemediğim 
şekilde öylesine güzel bir hayat bahşetti ki ona ne kadar şükretsem azdır. En büyük 
mutluluğum ise ömrümün son günlerinde bile insanlara özellikle kız çocuklarına yardımcı 
olmuş olmamdır. Eğer kızımı kaybetmemiş olsaydım ne bunları düşünürdüm ne de böyle bir 
hayatım oldurdu. Malım mülküm olduğundan her şeyimi sağlığım için harcardım ama geriye 
ben dahil bir şey kalmazdı. Şimdi benim ve kızımın adı sadece “Fatoş abla” yurdunda değil 
yaptığım diğer projelerde sonsuza kadar yaşayacak” derdi. 

Bu satırları okurken aklınıza “Yıldırım beye oğlu İlke’den gelen mektubun devamında ne 
vardı, İlke ne yazmıştı?” diye gelmiş olmalı diye düşünüyorum. 

O güne yani Yıldırım beyin mektubu okumaya başladığı zamana geri dönecek olursak;

“Fatoş hanım ofisten çıkar çıkmaz Yıldırım bey İlkeden gelen mektubu okumaya başlamıştı. 
İlk satırlardan sonra ise yüz ifadesi değişmeye başlamıştı…” demiş ama sonrasında vakıf ile 
ilgili bölümü anlatmıştık. Neyse devam edecek olursak;

Yıldırım bey mektubu açınca mektubun üzerinde koyu kalemle yazılı aşağıdaki satırı 
görmüştü ve mektubu okumaya başlamıştı. 

Sanırım bu satırları hatırladınız. Şimdi mektubu ve ilgili kısmı okumaya kaldığınız yerden 
devam edebilirsiniz.

ARŞİV KARIŞTIRDIM PROJE YAPTIM, HAYATIM DEĞİŞTİ

Merhaba Baba,

Sanırım son gönderdiğim mektubumun “Bazen geçmişi hatırlamak için gazeteleri karıştırmak 
işe yarıyor. Bu özellikle gerekli çünkü yazılı hafızamız yok. Her şeyi o kadar kolay unutuyoruz 
ki, bu kadarına ancak pes denir. Eğer uzun dönem planları yapamıyorsak hiç değilse 10 yıllık 
planlar yapalım diyorum. Şimdilik beni pek dinleyen yok. Malum ailenin küçük üyesiyim. 
Yurtdışında okuyor olmam ülkemden uzaklaştığım anlamına gelmiyor” diye başlayan giriş
bölümünü hatırlayacaksın.. 

Tam bu aşamada “şimdi bunu hatırlatmak da nereden çıktı?” dediğini duyar gibiyim. Aslında 
haklısınız ama bu mektubumla konu çok ilgili olduğu için bunu yapıyorum. Uzun zamandan 
beri sesim çıkmıyordu ama sebeplerim var. İşin aslı tüm bunlar yani sebepler detay çünkü 
bazı şeyler değişti. Bunları nasılsa uzun uzadıya yazacağım ama daha önemlisi size 
müjdelerim de var. Müjde konusunu sona saklayayım da söyleyeceklerimi unutmayayım.

Şimdi gelelim mektubun giriş bölümlerini satır bazında incelemeye; 
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Girişte “Bazen geçmişi hatırlamak için gazeteleri karıştırmak işe yarıyor” demişim ya 
saçmalamışım.  EVET SAÇMALAMIŞIM…..

Bana ne kadar kızsanız haklısınız ama gençlik işte yanılmamız normal. Yine siz yaşlı kurtlar 
kazandı. Hani bana “oğlum yaşlı kurtlar hep kazanır çünkü çok kaybetmiş olabilir ama artık 
kaybetmeye tahammülü yoktur” derdin ya.. 

Haklıymışsın…

Geçmişi hatırlamanın hiçbir anlamı yokmuş meğer geçmiş sandığınız şey de gerçek geçmiş 
değilse durum daha da kötü imiş... Bu nedenle bu sözüm ona geçmişi de hatırlamak 
anlamsızmış hatta aslında kimse geçmişi de takmıyormuş kaybedenlerden başka… işin aslı 
böyleymiş. Yani geçmişe takılıp kalmamak gerekiyormuş…

Öte yandan eğer “hatırlamak ders çıkarmak” ise bunda da pek başarılı değilmişiz.  Yani 
eskilerin “tarih tekerrürden ibarettir” demeleri boşa değilmiş. 

Biz genç aptallar bir çok şeyi değiştirebileceğimiz düşüncesindeymişiz ki bu boşa kürek 
çekmek bile değilmiş…. 

Bu ne yazık ki bizim durumumuzda sıkça yaşanır bir şeymiş ki bize gösterilen hoşgörü de bu 
nedenle imiş..

Böylece yaptığımızı salt aptallık olarak da tanımlamak yanlış olur aldığımız onca eğitime ve 
sizlerin bize öğrettiklerine bakınca.. 

Öte yandan hayat öyle dersler veriyormuş ki ne kitaplarda yazıyormuş ne de üniversitelerde 
okutuluyormuş. Meğerse ne iflah olmaz bir maceraperestmişim de haberim yokmuş. 

Haybeye o kadar araştırmaya, geçmişi didiklemeye çalışmışım. Geçmiş tarihli gazeteleri 
karıştıran, sanki cımbızla bir şeyler çıkarmaya çalışan ben, zaten istesem de başarılı olmazdım 
bu kadar uzaklardan… 

Ne yazık ki ülkemizde yazılı hafızamız olan gazetelerin arşivleri 20 yıllık bile değil. Burada 
çok daha geç tarihlere yönelik her türlü bilgiyi, gazeteyi bulmak kolay da… kolay da  ne 
oluyor sanki?

Geçmişe takılmanın hiç anlamı yokmuş… Az kalsın yine muhtelif tarihlerin gazetelerinden 
derleme notlar içeren yeni bir mektup gönderecektim.

Hangi tarihler dersen, 1991, 1994, 1999, 2001, 2004 yıllarına son olarak 2008 basın taraması 
yapacak ve 2009 hatta 2010 öngörülerini yazacaktım. Ciddi bir proje hatta tez çalışması gibi 
düşünüyordum bu kurguları…

Hatta hem daha geçmişe 1980 hatta daha da geriye 1960’lara falan kadar indirmeyi 
düşünüyordum bu basın taraması konusunu.. işin aslı biraz da yaptım..
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Sonra aniden bir şeyleri fark ettim ve kendime “bu yaptığımın hiçbir anlamı yok” dedim.. 
Nedense ileri gitmek için aykırı olmak gerekiyor sanki? O aşamada başkalarının hikayeleri 
çok daha anlamlı gelmeye başladı…

Ama artık kafama dank etti. Birileri aykırı düşüncenin bedelini hayatıyla veya gençliğiyle 
hapislerde yatarak ödemiş.. Bazıları da durumu hep kurtarmış. Kısaca bizden öncekilerin ve 
onlardan öncekilerin başına çok şey gelmiş. Kimisi 68 kuşağı kimisi yitik 80 kuşağı…

Tam bu aşamada “Oğlum İlke, ne diyorsun sen?” dediğini de duyar gibiyim..

Baba, oğlun İlke kafayı yemedi… Bak şimdi buna da bozulacaksın ve hemen “oğlum biz seni 
yurtdışında böyle konuş diye mi okuyoruz?” dediğini de duyuyorum.

Müsadenle tüm bunların nedenini yani neden artık böyle düşündüğümü ve yazdığımı 
anlatayım. 

Geçen dönem aldığım karşılaştırmalı tarih dersinde “Dünya tarihinden liderler ve ülkeler için 
başarılı veya başarısız örnekler” müzakeresi ve bölümler hatta okullar arası proje çalışmaları 
ve yarışmaları vardı. Seçilen çeşitli ülkeler Pakistan, Irak, Yunanistan, Hindistan, Çin, İran, 
Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Romanya hatta Kıbrıs Rum kesimi idi. 

Sanırım bizim için “Bir lider olarak M. Kemal Atatürk ve Kurtuluş savaşı” konulu bir 
projenin başarılı olacağını sen de bizim gibi düşünmüş olmalısın.. Doğrusu birkaç Türk 
öğrenci olarak biz de öyle düşünmüştük. 

Aslında tez hocamız Mr. Greydeer  (hani daha önce strateji dersi hocamız diye bahsetmiştim) 
bizi uyarmayı da ihmal etmedi. Bize “çocuklar konuyu salt tarih bilginiz ve gazete 
araştırmalarına dayandırmayın özellikle de büyük perspektiften konulara bakmayı ve (tez 
kadar antitez kapsamında) karşılaştırmaları da ihmal etmeyin” demişti.

Ne yazık ki biz (tüm Türk öğrenciler) bu hataya düşmüşüz. Bunda lise yıllarına kadar 
aldığımız eğitimin de, öğretilenlerin de payı varmış.. Konuyu çok boyutlu ele almak bir yana 
gelişmeleri çeşitli senaryolara dayalı olarak incelemek de aklımıza gelmedi.. Çünkü projeleri 
yeterince iyi parlattık, süsledik yani hazırladık diye düşünüyorduk. Hatta iyi bir literatür 
taraması da (kısaca birçok yabancıdan alıntı) yaparak çalışmayı kendimizce süper hale 
getirdik..

Bu aşamada “İyi de ne oldu?” diye soracak olursan…

Bulgaristan, Romanya ve Kıbrıs Rum kesimi için proje yapan gruplar “Avrupa Birliği 
genişlemesi sürecinde ticari ve yönetimsel bütünleşme çabaları” konusunu

Çin, Hindistan ve Rusya için proje yapanlar “Küresel güç olma yolunda stratejiler ve Güçler 
dengesi” konusunu

Pakistan, Irak ve İran için proje yapanlar ise “Kargaşadan teknolojik ve bölgesel başarılara” 
konusunu seçmişlerdi.
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Dikkatini çektiği üzere hiçbir grup bizim gibi salt bir konuya odaklanmamıştı. Bizim 
konumuz tabii ki ilgi gördü. Kurtuluş savaşını hangi şartlarda ve nasıl kazandığımızı 
göğsümüz kabararak anlattık. Ayrıca lider olarak “M. Kemal Atatürk” seçimimizle ise dünya 
çapında bir lider olması nedeniyle projemize kesin kazanır gözü ile bakıyorduk..

İşi garantiye almak için iyi bir tanıtım kampanyası da yapmayı ihmal etmedik. Yani epeyce de 
taraftar topladık…

Diğerlerinin nasıl projelerini savunduğunu anlatmak konuyu uzatacak. En iyisi bizim projeyi 
nasıl başarılı ama “tamamlanmamış yani taçlanmamış bir proje” olarak nitelediklerini hatta 
nasıl böyle olduğunu kısaca anlatmak daha iyi olacak.

Her grubun proje yaparken yapması gereken iyi hazırlanmaktı ama ek olarak da diğer 
grupların “başarılı projelerini nasıl çürüteceklerini” de hesaba katmaları gerekiyormuş. Bizim 
atladığımız detay da bu oldu. Biz kendi projemize o kadar yoğun zaman harcadık ki 
diğerlerinin projelerini nasıl çürütebileceğimizi düşünmedik bile… 

Ama rakiplerimiz bu detayı atlamamış.

Geçici sonuçlar yani finalist adaylar yönetim tarafından açıklandığında önce hakkımızın 
yendiğini düşündük. Çünkü adımız ilk sırada değildi. Evet, bizce hakkımız yenilmişti. Zaten 
yabancı düşmanlığı, çeşitli lobiler falan derken herkes kuyumuzu kazıyorlardı. Hemen diğer 
gruplardaki öğrencileri ülkeleri, dinleri hatta milliyetleri ile ilişkilendirdik.. Doğru, tahmin 
ettiğimizi gibi idi olanlar..

Yönetim önce açıklanan sonuçların geçici olduğunu yayınlanan 5 projenin son düzenlemelerle 
yeniden ama bu defa salt kendi aralarında değerlendirileceğini duyurdu.

Kısaca geçici listeye girmiştik ama kaçıncı olduğumuz bilmiyorduk. İçten içe ise hakkımızın 
yendiğini düşünmeye devam ediyorduk. Hatta bazı hocalara selamı bile kestik, adeta soğuk 
savaş başlattık. Centilmenlikten çok uzak bu davranışlarımız okulda tatsız bir havanın 
esmesine olmasına neden oldu. Bununla da kalmadık ve diğer projelerin hakkında atıp 
tutmaya başladık. Dahası taraftarlar bile toplamaya başladık. Yani hem direk hem de dolaylı 
kulis yapıyorduk. Madem oyunun kuralı bu idi, biz de uyguluyorduk.

Böyle yaptığımızı da öncelikle hocalarımızdan bazıları fark ettiği için elemeyi geçip geçici 
listeye giren tüm proje ekiplerini bir araya toplayarak karşılaştırmalı proje örnek 
çalışmalarından bahsettiler hatta önceki yıllardan örnekler verdiler. Dahası tüm bunları sizin 
de biliyor olmanız lazım, elektronik kütüphanelerde önceki kazanan projeleri incelediğinizde 
görmüş olmalısınız ki kitapçıkta da bu detaylar vardı” dediler.

Biz ise “itiraz ediyoruz, hakkımızı yediniz” falan diye yine efelendik... Hatta salonda küçük 
çaplı bir kargaşa da çıkardık. 

Araya hocalar girdi ve “Bakın çocuklar konu sandığınız gibi değil. Eğer sakin olur ve mantıklı 
düşünürseniz neden projenizin kendi içinde başarılı olmasına rağmen diğer projelerin 
karşısında kazanamadığınızı anlarsınız” dediler. 

Dediler de biz inandık mı, “Hayır”… ta ki kitapçığa yeniden göz attığımız ana kadar.. 



UMUTLAR BAŞKA BAHARA…. Kalmasın


Abdullah BOZGEYİK     2008/2009 – E-Roman ©

84

Sonra projemize verilen oy oranının (nasıl olduğunu anlatmıştım) yüksekliği nedeniyle özel 
durumlarda uygulanan “Çapraz savunma” yönetimi istediğimiz bir proje ile yapabileceğimizi 
söylediler.

Kısaca geçici kabul gören tüm projeler yeniden düzenlenecek ve çapraz savunma ile 
değerlendirmeler yapılacaktı.

Babacığım sıkıldığını görüyorum. Biraz daha okursan müjdeme de sıra geliyor…

Proje konusuna ve bahsedilen “Çapraz savunma” uygulaması ile açıklama yapacak olursam 
sistem şöyle oldu. Bizden birkaç kişi başka bir gruba geçti, o gruplardan da birkaç kişi bizim 
gruba geldi. Gruplar hem kendi projelerini savunuyor hem de diğer projeler için bir çeşit 
analiz (SWOT) yaparak eksiklerini ortaya koyuyorlardı. Amaç salt karşı projeyi çürütmek 
değil söz konusu projenin nasıl daha iyi olabileceğini de karşıya ispat etmekti. Böylece 
“öğrenen organizasyonlara” alışmış oluyorduk. Benim kendi grubumuzda kaldığımı 
anlamışsındır.

Gelenler bizim projeyi kitapçığa göre yeniden düzenlediler. Hatta muhtemel 10-20 ve 50 
yıllık senaryoları da eklediler. Kurgu inanılmaz değişti…

Mektubumun giriş bölümündeki “Eğer uzun dönem planları yapamıyorsak hiç değilse 10 
yıllık planlar yapalım diyorum” söylediklerimi kendim de uygulamamışım.  Oysa bu hatayı 
tek yapan ben değilim diye avunmak kolaycılık olurdu. Bu nedenle kendime kızıyorum. 

Neyse, bizim gruptan karşıya gidenler ise önce projemize pek saldırmalar ama sonra hocaların 
tatlı sert (ya projeyi doğru savunun ve karşı projeyi çürütmeye çalışın ya da sınıfta 
kalacaksınız” uyarısı ile her şey değişti. 

Meğerse bizim ekipten ayrılanların da aklına aniden projenin nasıl daha da başarılı olacağı ve 
aslında nasıl da çürütüleceği detayları akıllarına gelivermişti… Durum geçti borun pazarı 
örneğinde olduğu gibi trajik yani..

Sonuç bizim proje yeni hali ile ikinciliği garantiledi. Başlangıçta bunları yapsaymışız birinci 
olacakmışız..

Niye yalan söyleyelim sonunda tüm bu lehte ve aleyhte katkılara ben de katıldım ve ikna 
oldum. Öncelikle arşiv karıştırmakla proje olmuyormuş bunu öğrendim. Salt geçmişi 
incelemekle de başarılı olmak mümkün değilmiş.. yeni başarılar lazımmış.. bunu anladım. Bu 
tür kurgulardan öte kişi kendinden bir şeyler katarak projesini yaparsa, yorumunu eklerse 
proje başarılı oluyormuş.. Hocalar bu işi bize şaka yollu da olsa öğrettiler.

Hatta hocaların şakalarını ciddiye de aldım ve 

“okulu bıraktım….”

Baba, lütfen hemen kızma “EVET, OKULU BIRAKTIM” ama müjdem de var demiştim ya 
hemen ülkeme dönüyorum. 
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Çünkü burada öğreneceğimi öğrendim artık buralarda kalmam gerekmiyor. Böylece ilk 
müjdemi vermiş oldum.. sizleri çok özlemiştim.

Sanırım bu satıra geldiğin sırada abim ile ilgili de bir şey söylemek üzere olduğumu fark 
etmişsindir. Babacığım bizim firmayı senden sonra en iyi abim yönetir.. kısaca yönetime 
hiçbir şekilde talip de olmayacağım… Sadece dışarıdan katkı veririm.. o da isterseniz..

Saygılarımla sizin ve annemin ellerinden öpüyorum.

Küçük oğlunuz İlke İnan

Not: Bu arada gelir gelmez yanınızda çalışmaya da başlamayacağım. Hemen kendi firmamı 
da kuruyorum bak şimdiden söylemiş olayım. Yani oğlun artık patron oluyor. Ne firması mı? 
Teknoloji ve e-ticaret firması… Yabancı ortaklarımla anlaşmaları da yaptım. Oraya birkaç 
gün içinde gelince detayları anlatırım. Bu da ikinci müjdem…

Böylece Yıldırım bey İlkenin mektubunu okumayı bitirmişti. 

Okuduklarından dolayı yaşadığı şaşkınlık üzerine İlke’nin yaptığı bu emrivakiden dolayı çok 
kızmıştı Yıldırım bey. Dahası Fatoş hanımla konuştukları aklına gelince, özellikle Fatoş 
hanımın “Çocuklar kendi aralarında bir şeyler yaşamışlar. Hatta evlenmeyi bile 
düşünüyorlarmış o kaza öncesi.. Kaza sonrası ise kızım sadece İlke’yi sordu ve onu son kez 
görmek istemişti. Ne yazık ki onu göremeden öldü kızım. Kaza sonrası İlke kızımın 
telefonlarına çıkmadı ve kısa süre sonrada oğlunuz İlke yurtdışına gitmişti” demesini 
hatırlayınca kan beynine sıçramıştı. Demek ki İlke onları aldatmıştı. Dahası İlke ile ilgili diğer 
kızlarla konusundaki dedikodu deyip geçtikleri ve aile içi nadiren de olsa konuşulan tatsız 
olaylar aklına geldi.

Tüm bunlar Yıldırım beyin moralini çok bozmuştu. Fatoş hanım ziyarete gelmesi ve İlkenin 
mektubunun aynı güne denk gelmesi ilahi adalet olmalı diye düşündü. Artık uzun yıllardan 
beri duymazdan geldiği bu tatsız olayların aslını araştırması gerektiğine karar verdi. Kısa bir 
süre sonra arkadaşı Suat ve birkaç kişi ile peş peşe konuştu. Yaptığı her telefon konuşması 
sonrası canı daha da sıkılıyordu. Duyduklarından dolayı neye uğradığını şaşırmıştı… O sinirle 
yıllardır sadece misafirlere ikram etmek için masasının çekmecesinde duran sigarayı çıkardı 
ve bir tane yaktı. 

Sonrasında ise Yıldırım bey “Bunu o küçük beye soracağım ve ne yapmam gerekiyorsa 
yapacağım. Ona dürüstlüğün ne kadar önemli olduğunu öğreteceğim” diye kendine söz 
vermişti. 

Yıldırım bey hemen o an da İlkenin mektuba cevap yazmaya karar verdi. Bu mektup aile için 
bir dönüm noktası olacak. Sonrası ise hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Yıldırım bey tüm 
bunları bilerek ve kararlılıkla mektubu yazmaya başlamıştı. ►
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17. BÖLÜM: 

Merhaba Oğlum İlke,

Anladığım kadarı ile zaten her şey olup bitmiş ve sen kararını vermişsin. Demek okulu 
bıraktın, birde bana müjdelerin varmış ha!

Demek “Teknoloji ve e-ticaret firması kuruyorsun… Madem yabancı ortaklarınla anlaşmaları 
da yaptın” desene senin açından söylenecek başka bir şey kalmadı. Yazdıklarının benim için 
mahsuru yok ama yazdıklarından hareketle bir cevap yazmam gerekiyor.

Kısaca bu durumda sıra bana geldi. Benim de aynı şekilde söyleyeceklerimi söylemem yani 
diğer bir deyişle yazmam gerekiyor.

Aslında bu mektubu gönderme konusunda tereddüt ettim ama sonradan göndermeye karar 
verdim. Bunun sebebini mektubumun sonunda anlayacaksın. 

Zaten bu tür durumlarda en iyisi araya zaman girmemesi oluyor. Ben de bu yöntemi 
izleyeceğim. Buradan sonra okuyacağın bazı satırların seni şaşırtacağını bilmeme rağmen en 
iyisi bu olacak.

Ben de mektubuma önceki mektubumdan bir bölüm ile başlamak isterim. Önceki 
mektubumda şunları yazmışım:

“Araştırma yapmayı, çapraz kontroller yapmayı ve özellikle dış bakış açısını dikkate almayı 
‘Pazarlama araştırmaları’ dersi hocandan öğrendiğine memnun oldum. Bunlar zaten iş 
dünyasındaki yöneticilerin yapması gereken şeyler. Bunun üzerine de deneyim ve iç bakışı 
yani notlarına olaylardan etkilenecek kişilerin bakışını eklersen çok daha kapsamlı olacaktır. 
Biliyorum siyaseti pek sevmezsin ama siyasetten uzak durmak ama ne olacağını öngörmek 
gerek. Bunun için de gelişmeleri o cepheden de takip etmek yararlı olur, değil mi oğlum İlke 
İnan?”. Sanırım hatırlıyorsun.

Öncelikle projen konusunda ben de anlattıklarından hareketle ben de hocaların gibi 
düşünüyorum. Ek olarak SWOT ve “öğrenen organizasyonlara” konusuna da değinmiş 
olayım.

Evladım S.W.O.T bilindiği üzere ağırlıklı olarak finans işlerinde ve projelerde kullanılır. 
İngilizce kelimelerden oluşan be deyim dört kelimeden; S=Strenght (Güçlü yanlar), 
W=Weakness (Zayıf yanlar) O= Opportunity (Fırsat) ve T=Threat (Tehdit) oluşuyor. 
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Fikrin olsun diye bu analiz yöntemini zaten piyasa akıllı insana hızla öğretiyor. Mühim olan 
tüm bunları önceden bilerek hazır olmak ve fırsatları kullanmak, değil mi? İş dünyasında 
bunu yapan da başarılı oluyor. Bunu bilmek için öyle üniversite okumak falan bile 
gerekmeyebiliyor. 

Unutmadan bir iki detayı da hatırlatayım; “Bugün ne olduğun, dünkü tercihlerinin sonucudur. 
Yarın ne olacağın ise bugünkü kararlarının sonucu olacaktır” W. Shakespeare.

Gelelim bahsettiğin “öğrenen organizasyonlar” konusuna bizde ona şöyle derler; piyasada 
çeşitli SS kuralları vardır. Bu nedenle profesyonel yönetici hatta firma olarak eğer başarılı 
olmak istiyorsan “ya işi doğru şekilde ve seve seve yaparsın yada … piyasa, rakipler öğretir” 
diye devam ederler. Sanırım bunun nasıl olacağını anladın.

Bizim danışmanlar bu konuları anlatırken ben de onlara “daldaki 3 kuştan eldeki 1 kuş daha 
iyidir. Yapabiliyorsun bir taşla 3 kuş vuracaksın ama 3ünü de kendi bahçene düşüreceksin. 
Ayrıca komşunun tavuğu adama kaz, komşunun karısı da kız görünür ama bu da tuzak 
olabilir. Satıcının kim olduğuna iyi bak yoksa eşeğini boyar sana satarlar” örneklerini 
hatırlatırım.

Şimdi gelelim kısa ve öz fikirlerimi yazacağım mektubumun son kısmına. Madem hayata 
böyle balıklama dalıyorsun ben de sana yardımcı olmaya karar verdim.

Zaten babalarında görevi bu değil mi?

Nasılsa büyümüşsün, kendi kararlarını veriyorsun. O zaman hem senin gereğini de yapman 
hem de benim aşağıdaki söylemem ve yapmam gerekiyor.

Oğlum direk eve gelmene gerek yok, nasılsa kalmayacaksın. Madem bizim fikrimizi almadan 
hatta bize emri vaki yaparak kendi hayatını çiziyorsun, biz de yardımcı olalım değil mi? 
Üstelik bu ilk hatan değil ve ne yazık ki son hatan da olacak gibi görünmüyor. 

Ne o bakıyorum, şaşırdın galiba?

Yok evladım buna gerek yok. Sen artık kendi ayakları üzerinde duracak, kendi kararlarını 
kendisi vermiş, kendi yolunu çizmiş hatta bize abin ve şirket ile ilgili düşünceni de direk 
olarak şöyle yazmışsın;

“Babacığım bizim firmayı senden sonra en iyi abim yönetir.. kısaca yönetime hiçbir şekilde 
talip de olmayacağım… Sadece dışarıdan katkı veririm.. o da isterseniz..”

Lütfetmişsin… Katkına falan gerek yok evladım, biz hallederiz. Sen hiç merak etme. Şirkete 
de uğramak için zahmet etmeyeceğini ümit ediyorum.

Evladım biz bir aileyiz. Merak etme yapmamız gereken şeyi yaparız. Hele ben sağ oldukça 
sizlerin bu tür önerilerine bile ihtiyacım yok. Koca holdingi tek başıma bu günlere zaten ben 
getirdim. Bu günden sonra da ne yapacağımı bilirim.

İyice afalladığını görür gibiyim.. Ne oldu da babam bu kadar kızdı falan diye düşünüyorsun 
galiba?
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Yok kızmadım. Sadece yapmam gerekeni, biraz gecikmiş de olsa, yapıyorum. İyi de niye 
kabak benim başıma patladı diye düşünüyorsan, kendini pek yorma çünkü konu salt seninle 
ve bu durumla ilgili değil. Bu konuyu uzun süreden beri düşünüyordum. Sanırım sizleri fazla 
gevşek bırakmışım. Eğer her dediğinize evet demeye devam edecek olursam ortada ne 
holding kalacak ne de aile…

Şaşırma hemen.. Aile de nereden çıktı diyorsan onu da şöyle açıklayayım. 

Oğlum İlke, o kadar uzun yıldan beri abin Onur ve ablan Saadet için bazı tavır ve ifadelerin 
beni rahatsız ediyordu ki bu mektubuna cevabımda artık gerçek düşüncelerimi yazmam 
gerekiyordu..

Mektubunda yine ortanca abin Onur ve ablan Saadet için bir şey dememişsin. Sanırım onları 
yine unuttun. Bu ne yazık ki ailemizin bir sorunu olarak yıllardır devam ediyor. Ne yazık ki 
her “abim” dediğinde salt en büyüğünüz Erdem abini kast ediyorsun ve hep Onur abini de 
atlıyorsun. Ablanı da evlenip ayrıldıktan sonra adeta aileden çıkardın. Adını bile anmaz oldun. 
Bu tavırlarında ve söylediklerinde biraz küçük olman nedeniyle seni korumuşluğumuz, ne 
yazık ki annenin fazlaca yaptığı şey, yani suç bizde de var. 

Oysa Onur abin de seni en az Erdem abin kadar sever ve destekler. Bu arada senin yurtdışına 
okumaya gitmeni en fazla Onur abin destekledi. Bize uzun uzadıya yurtdışında okumanın 
sana nasıl katkı sağlayacağını anlattı. Bizler senin henüz küçük olduğunu düşünüyorduk ama 
o bizi ikna etti. 

Ablana gelince, eğer hala onun evliliğine karşı olarak bu tavrı sergiliyorsan hata ediyorsun. 
Çünkü biz ablanı çoktan affettik. Ne zaman mı? İlk çocukları olduğunda affettik ama 
gördüğüm kadarı ile sen affetmemişsin. Oysa ablan da sana adeta ikinci bir anne olmuştu. 
Özellikle annenin uzun süren hastalık dönemlerinde hatırlarsın sanırım. İlk öğretim bitene 
kadar seninle o kadar çok ilgilendi ki … biz hem memnun idik hem de ara sıra söylediğin 
şeylere de kızıyorduk.

Şimdi o zamanlar ara sıra ne söylediğini de unutmuşsun.. İlke sen 8 yaşına kadar ablana da 
bazen “küçük anne” bazen de “anne” derdin. İlk zamanlar bu biraz komik idi ama annen de 
hasta olduğundan ve sana gerekli ilgiyi gösteremediğinden üzülüyordu. Üstelik seni çok seven 
bir anne olarak da bu üzüntüsünü belli etmiyordu. Annen sana hiç kızmadı evladım. Suçu 
kendinde aradı. Bunun için de sonraki yıllarda seni adeta cam fanus içine alarak öylesine 
korudu ki kimse bir şey yapamadı. O yıllarda da ailenin haşarı ve yaramaz çocuğu idin.

Evde birçok yardımcı ve senin bakıcıların da vardı ama hiç birine ne abla dedin ne anne. 
Onların ismi hep “bakıcı kadın” idi.  Yine o yıllarda yaptığın birçok yaramazlığı ya Onur 
abinin üzerine attın ya da o suçu üzerine aldı. Aslında bu konuda o kadar çok örnek var ki 
saymak çok zaman alacak. Tek örnek vermem gerekecek olursa ana salonun girişindeki Mısır 
yapımı büyük vazo vakası dersem yeterli olur sanırım. Büyük vazoyu senin kırdığın ama 
Onur abinin üzerine attığından o zamanlarda şüphelenmiştim. Onur abin bu konuda ağzını hiç 
açmadı. Hatta sen suçu onun üzerine attığında bile bir şey söylemedi. Ben durumdan senin 
haylazlığından dolayı şüphelendiğim için onu sıkıştırdığımda ise evden kaçmış ve yakın 
dostum Suat amcanlara gitmişti. Onlarda da misafirliği bir hafta sürmüştü. Sonra evdeki 
bakıcılar ve bahçıvan bana gördüklerini anlatınca durumu anlamıştım.
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Tüm bunlara rağmen seni araya annenin girmesi nedeniyle cezalandırmadık ve yine affettik ki 
bu yaptığımız büyük bir hata idi. Çünkü sen her yaptığın hata, suç her neyse olaydan kolayca 
sıyrılıyordun. Ya birini suçluyordun ya da ceza almadan kurtuluyordun. Bu durum da ne yazık 
ki sen liseye başlayana kadar devam etmişti. Sonrasında yaptıkların biraz unutuldu ama sen 
hep başına buyruk oldun..

Şimdi buna bir son vermek lazım. Bu nedenle artık sana karşı tavrım “sıfır tolerans” olacak. 
Yaptığın ve söylediğin her şeyin karşılığını olması gerektiği gibi alacaksın. Bu mektup da bu 
nedenle böylesine kapsamlı oldu.

Bu çıkışımla sanırım sürekli yumruk yiyen ama önünde hala 14 raunt müsabakası olan 
boksöre döndün. Neyse bunu fazla uzatmayacağım. Ne de olsa henüz rakip değiliz. Sanırım 
kuracağın firma ile bizim sularda da dolaşacaksın o zaman görürsün rekabeti. Piyasanın nasıl 
olduğunu, kimsenin kimseyi tanımadığını…

Bak istersem ben de senin gibi yazabiliyorum..

Yok, evladım sana hiç kızmadım. Oyunu senin kurallarınla oynuyorum o kadar. Benim için 
artık sadece aileden birisisin o kadar. Bundan sonra seninle hiçbir ticari işim de olmayacak.

Eve gelebilirsin ama eşyalarını toplamak için o kadar. Geldiğinde sana sadece bir soru 
soracağım ve son olarak söyleyeceklerimi de bir not olarak yazılı vereceğim.. Böylece artık 
her şey açığa kavuşacak ve şimdiye kadar yaşadığımız seninle ilgili her şey netleşecek. Bunun 
için ek araştırma yapacağımı da söylemek isterim. Öyle ki yazacağım nota itiraz dahi 
edemeyeceksin. Eğer inkar ve itiraz edersen o zaman tüm detayları açıklayacağım. Seni 
dürüst olman konusunda uyarıyorum.

Yazdıkların ve diğer tüm detaylar benim için artık çok açık ve kararım da çok net. 

Geldiğinde daha fazla tatsızlık çıkmaması için evde kalmak istemeyeceğini hatta 
kalmayacağını umuyorum. Eğer iş kuracağın için şimdilik maddi sıkıntın varsa kendine 
kalacak yer bulana kadar müştemilat kısmında misafir olarak kısa bir süre kalabilirsin. 

Tüm bunlar için de sakın bana kızma ileride nasılsa teşekkür edeceksin. Bu tavrımı da uzun 
yıllar anlamayacağından eminim. Ne zaman mı anlayacaksın? Evlenip çocuk sahibi olduktan 
yıllar sonra çocuklarından biri sana böyle davrandığı zaman anlayacaksın. İşte ancak o zaman 
seninle bu konuyu konuşacağım. Eğer Allah ömür verirse..

Sakın ha, bu konuyu ve sana soracağım soru detayını irdeleme veya sorunu çözmeye falan 
çalışma çünkü artık çok geç. Yarın itibarı ile şirket ile olan tüm ilişkilerini kesilmesi için 
avukatlarıma haber veriyorum. Gerekli evrakları sen geldiğinde hazırlamış olurlar. Bir zahmet 
imzalarsın ki bu yöntem sanırım tüm taraflar için daha az sıkıntılı olanı olacak.

Birazdan abin ve annenle de bu düşüncelerimi paylaşacağım. Onur da ilk fırsatta firmaya 
dönüyor. Eğer bu konuda aileden bana bir şekilde katılmayan olursa, bu her kimse… sana 
eşlik edebilir. Bu da son kararım.

Sana bundan sonraki hayatında başarılar dilerim.
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Biliyorsun seni hep sevdim ve gözüm hep üzerinde idi. Araştırmacı ve kendini geliştiren 
yönün beni hep memnun ederken insanlarla iletişimin ve ne yazık ki dürüst konusundaki 
zaafın beni hep rahatsız etmişti. Ailenin küçüğü olduğun için de bazı durumlarda hoş görmek 
veya seni korumak adına ne yazık ki bizler hata yapmışız. Bu huyunun büyüdükçe 
değişeceğini ve kendini düzelteceğini hep ümit etmiştim. Ama yanılmışım. Hatta şimdiye 
kadar annenle birlikte sana gösterdiğimiz müsamahadan dolayı bazı zamanlarda abilerine 
haksızlık ettiğimizi dahi düşünüyorum. Bu konuda bizlere ne ağabeylerin ne de ablan tek laf 
söylemedi. 

Tüm bu yazdıklarıma rağmen mektubumu “Seni seven baban Yıldırım İnan” bölümü ile 
bitiyorum. Bu detay aramızda kalsın. Son kez de olsa bunu duymaya hakkın olduğunu 
düşünüyorum.

Seni seven baban Yıldırım İnan

Not: Sakın af falan dileme. Verdiğin kararın arkasında dur ve konuyu da uzatma. Nasılsa ben 
ölmeden konuyu son kez açar konuşuruz. O zaman söyleyeceğin bir şey varsa söylersin. 
Kararlarımı, ne pahasına olursa olsun nasıl uyguladığımı bilirsin. Aynı dirayeti senin de 
göstermeni bekliyorum. Bu ailemiz için daha iyi olacak. Tatsızlık çıksın istemem.

Böylece konu benim için kapanmıştır. Sana yeni hayatında başarılar dilerim.

Yıldırım bey böylece mektubu tamamlar ve sonra göndermek üzere cebine koyar. Yüzünde 
geç da olsa yapması gerekeni yapmış olma ışıltısı vardır. Bu mektup sonrası İlke ile aralarının 
büyük ölçüde bozulacağını bilmekle birlikte küçük bir ihtimal de olsa İlke’nin değişeceğini ve 
dürüst olmaya karar vereceğini ümit etmekteydi.

Öte yandan yaşanacak olayları düşündükçe içini de bir çeşit sıkıntı kaplamıştı. Ofis 
duvarlarının sanki üzerine geldiğini hissetti. Nefesi daralıyor ve sanki birisi boğazını 
sıkıyormuş gibi nefes almakta zorlanıyordu. Daha fazla ofiste kalamazdı. Ayağa kalktı ve 
ofisten çıkarken asistanına “Kızım Melek ben erken çıkıyorum. Bugün artık dönmem” dedi.

Melek ise Yıldırım beyin arkasından “Efendim daha toplantılarınız vardı. Yarına erteleyeyim 
mi?” diye seslendi.

Yıldırım bey ise cevap vermeden sadece başını öne doğru salladı ve asansöre yöneldi. 

Yaşadığı onca sıkıntıdan sonra Yıldırım bey şirketten kendini zor dışarı atmıştı. Biran için 
nereye gideceğine karar veremedi. Şoförüne “Ben yürüyeceğim. Yarın beni evden alırsın” 
dedi.

Sonraki birkaç saat öylesine önce sokaklarda sonra ise rıhtımda yürüdü. Yorulduğu anlarda 
bir banka oturdu. Bu sürede sürekli düşünüyor ve kendi kendine konuşuyordu. ►
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18. BÖLÜM: 

Akşam Yıldırım bey eve gittiğinde sinirden sanki alev püskürüyor gibiydi. Kararını 

vermişti ve uygulama konusunda en ufak itiraza dahi tahammül edecek gibi değildi. Bu 
nedenle aileyi acilen evde toplanılması üzerine çağırdı. 

Onur ve Saadet buna anlam vermediler ama “herhalde bizimle bir şey konuşulacak” diye 
erkenden eve geldiler. Tam bizimle ne konuşacaktınız diye soracaklarken… Yıldırım bey 
sinirle cebinden iki mektup çıkardı. Birisi Yıldırım beyin İlkenden aldığı mektup diğeri ise 
ona yazdığı cevabı idi.

Karısı Zeynep onu bu kadar sinirli görünce “Yıldırım bey ne oldu?” diye sakin bir şekilde 
sordu. 

Aslında normal bir şey olmasına rağmen karısının bunu sorması dahi sanki Yıldırım beyi 
sinirlendirmişti. Yıldırım bey oturduğu koltuktan hırsla kalktı.

Bunu gören Zeynep hanım afallar ama belli etmez. Çünkü Yıldırım bey ilk defa ona böyle 
davranıyordur.

O güne kadar evde tüm konuşmalar alçak sesle ve nezaket kuralları çerçevesinde geçerdi. 
Yıldırım bey eşine asla sadece adıyla “Zeynep” hitap etmez aksine her defasında yalnız 
olsalar bile “Zeynep hanım” derdi. Eşi de ona “Yıldırım” demez “Yıldırım bey” diye hitap 
ederdi. Kısaca evde genel olarak hitap şekline dikkat edilirdi. Bu bir çeşit alışkanlık olmuştu.

Tüm bu alışkanlıklara rağmen o akşam eşinin “Yıldırım bey ne oldu?” sorusuna  “İşte bu oldu 
Zeynep” diyen Yıldırım beyin İlke’den gelen mektubu masaya hırsla atması evdekilerin 
yanında çalışanlara bile tam bir şok olmuştu. Zeynep hanım veya çocuklar mektupları açmaya 
bile cesaret edemediler. Mektuplar konusunda Yıldırım bey çok az konuştu ama sesi kararlı 
ve buz gibi idi.

O akşam ne karısı Zeynep, ne oğulları Erdem ve Onur onu sakinleştiremediler. Hatta kızları 
Saadet de babasının bu kadar kızmasına anlam verememiş ve annesine “acaba işler kötüye mi 
gidiyor da İlke bardağı taşıran damla oldu?” diye sordu. 

Oysa evdekilerin hiç birinin ne olduğundan, daha doğrusu Yıldırım beyin niçin bu kadar 
kızdığından haberleri yoktu.
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Akşam yemeğinde herkes şaşkınlık içinde sadece yemeklerini bitirdiler. Kimse konuyu daha
fazla irdelemeye cesaret edemedi. 

Yemekten bir süre sonra kahve içilecek iken Saadet konuyu açmaya çalıştı “Mektuplarda ne 
yazıyor baba?” diye sordu ve sanki o an evde bir kızılca kıyamet koptu. Öyle ki Yıldırım bey 
hiç kimseyi dinlemeden önce epeyce yüksek sesle bağırdı. Sakinleşince de yüksek sesle önce 
İlke’nin mektubunu okudu sonra da kendi yazdığı mektubu..

Herkes adeta donup kalmıştı. Sonrasında Yıldırım bey “benim kararım kesin sakın beni 
caydırmaya çalışmayın” diye öyle bir kızgın ses tonu ile bağırdı ki bu davranış dahi tüm ev 
halkı için tam bir şok idi. 

Zeynep hanım bunun üzerine evdeki tüm çalışanları müştemilata gönderdi. Bu çıkan fırtınanın 
daha da şiddetleneceği anlamına geliyordu.

Yıldırım bey başlangıçta hiç bir şey söylemedi ama o da evde büyük bir tatsızlık çıkacağını 
fark etmişti. Artık sıra Zeynep hanımda idi. Öyle ki Erdem, Onur ve Saadet sanki küçük 
çocuk gibi sessiz kalmışlardı.

Zeynep hanım sözlerine “Bak Yıldırım bey bunca yıllık kocamsın ve evimizin reisisin ama bu 
tavrını kabul etmem mümkün değil. Bize bu okuduklarından daha fazlasını anlatmalısın. 
Çünkü konu bu kadar basit olmaz” diye başlamış ve birkaç dakika hiç durmadan konuşmuştu.  
Konuşurken bazen sesi titriyor, bazen yanındaki bir masa veya sandalyeye dayanıyor adeta 
ayakta zor duruyordu. 

Tüm bunları gören Yıldırım be ise en ufak bir geri adım dahi atmıyordu. Hatta bir ara Zeynep 
hanımın hafif bir baygınlık geçirmesi dahi Yıldırım beyi yumuşatmamıştı. O kadar ki artık 
Zeynep hanımın sinirden elleri titriyor ve gözü istem dışı seyriyordu.

Tüm bunlar konuşulurken çocuklar önce onları dinlediler. Sonra ise her ikisine de sakin bir 
şekilde bir şeyler anlatmaya çalıştılar. Böylesi kargaşa durumunda dahi onlar konuşmalarına 
dikkat ederek her ikisi için de arabuluculuk yapmaya çalışıyorlardı.

Anne ilk defa eşine itiraz ediyordu. Baba ise “Nuh diyor peygamber demiyordu”.

O akşam ne Yıldırım bey yumuşadı ne de Zeynep hanımın kızgınlığı geçti. Erdem 
kardeşlerine en iyisi bu gece konuyu daha fazla uzatmayalım yarın konuşuruz diyerek ortamı 
yumuşatmaya çalıştıysa da Yıldırım bey “bana misafir odasını hazırlasınlar” deyince  

Anneleri de “Siz bilirsiniz Yıldırım bey hem istediğiniz kadar orada kalabilirsiniz. Eğer siz 
rahatsız olacak iseniz ben de artık misafir odasında kalabilirim” demesi evde buz gibi bir hava 
esmesine neden oldu.

O gece Yıldırım bey gerçekten misafir odasında kaldı. 

Zeynep hanım ise çocukları bir araya topladı ve “Gördünüz mü ailemiz dağılıyor çocuklar. 
Buna müsaade edemem. Ya bunları barıştıracağız ya da çok daha kötü günlere hazır olacağız. 
Ben pes etmem ama bir çözümüm de yok şimdilik. Düşünün ve bir çözüm bulun. Sabah 
yeniden konuşuruz” deyip yatak odasına gitmişti.
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Sabah kalktıklarında Yıldırım beyin evden çok erken saatlerde ayrıldığını öğrenirler. Gün 
boyunca da şirkete de uğramayan Yıldırım bey akşam eve geldiğinde onu beklediklerini 
görmüş olmasına rağmen “Ben yemek yemeyeceğim. Uyumaya çıkıyorum” deyince kimsenin 
ağzını bıçak açmadı. Yemeğe de kimse dokunmadı.

O akşam anne ve çocukları kendi aralarında konuşurlar. Ümitleri İlke gelince sorunun 
çözülebileceği üzerinedir.

Ertesi akşam Yıldırım bey eve henüz gelmişken İlke de eve gelir. Annesi, ablası ve abilerini 
başıyla selamlayıp ilk olarak babasının yanına giderek “Babacığım müsaadenizle elinizi 
öpmek ve Allaha ısmarladık demek isterim” der. 

Yıldırım bey hiç bir şey söylemeden sadece elini uzatır. İlke de babasının uzattığı eli öper ve 
“Babacığım istemeden sizi, sizleri üzdüm anlaşılan. Bunun için üzgünüm. Kararınıza saygı 
duyuyorum dahası arzu ettiğiniz ve buyurduğunuz gibi yapacağım” der.

Yıldırım bey İlke’nin bu söylediklerine cevap vermez ama sadece onun gözlerine kısaca 
bakar. Sonra cebinden bir kağıt çıkarak İlke’ye uzatır.

- Sana soracağım bir soru olacak demiştim hatırlarsan. O soruyu not olarak yazdım okumanı 
ve cevabın eğer varsa aynı kağıda yazmanı istiyorum. Sakın bu konuda tek laf etme. Varsa 
söyleyeceğin bir şey onu yaz o kadar..

Kağıtta yazılanları okuyunca İlkenin yüzü bembeyaz olur. Sendeler ve ayakta durabilmek için 
bir elini masaya koyar. Yıldırım bey olanları görmesine rağmen donuk bir ifade ile sadece onu 
seyrediyordur. Diğerleri de şaşkınlıkla olan biteni..

Çünkü İlkenin okuduğu kağıtta; 

“İlke sen bize hep yalan söylemişsin. Ne zaman gerçekleri söyleyeceksin? Sorusu vardır. 

Sorunun altında ise;

İstersen vicdanını rahatlatmak için itiraflarını bu kağıda yazabilirsin. Eski asistanım Fatoş ile 
olan ilişkini öğrendim ve sana olan tüm güvenim ortadan kalktı. Oysa seninle ilgili duyduğum 
her şeye inanmamakla hata etmişim. Hatta insanlarla arama setler koymuştum. Beni herkese 
karşı rezil etmişsin. O masum kızı, Fatoşu ise anladığım kadarı sadece ortada ve hamile 
bırakmamışsın. Dahası bizleri de hem o konuda hem de diğer kızlar olan ilişkilerin sonucu 
haksız ve suçlu durumuna düşürmüşsün. Her defasında da suçu birilerinin üstüne atmışsın. 
Yaptıklarının farkına varan Onur abin ve Saadet ablan seni uyardığı için onlara karşı da tavır 
koymuşsun. Ne yazık ki Erdem abin ve anneni de yalanlarına inandırmışsın. İlke, ben 
üzerimde bu kadar ağır yükü artık taşımak istemiyorum. Sana olan kızgınlığım aynı zamanda 
kendime de yönelik. Gerçekleri öğrendiğim günden beri uyuyamıyorum. Allah beni seninle 
cezalandırdı diye düşünüyorum ama suçumun ne olduğunu bir türlü bulamıyorum. Belki de 
suçum senin böyle yalancı ve adi bir zampara olarak yetişmeni engelleyememiş olmam. Seni 
bir baba olarak iyi yetiştirememiş olmam. O konuda da suçlu sensin diye düşünüyorum. 
Çünkü beni de diğerleri gibi oyunlarına alet ettin. Sana anne gibi kanat germiş ablana dahi 
büyük kötülük yapmışsın. Eniştenden para sızdırıp hatta şirket kredi kartlarını kendi şahsi 
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harcamaların için kullanarak onları da zor duruma sokmuşsun. Bunu her ikisi de söylemedi 
merak etme. Çünkü onlar da seni sevdikleri için bunu benden gizlemişler. Bunu da 
muhasebecimiz öğrenmiş. Harcamalarının arasında hastane, sanırım kürtaj masrafları demek 
daha doğru olacak, oteller ve barlar çoğunlukta imiş. Benim param ile bizi, ailemizi rezil 
etmiş, onlarca genç kızın ahını almışsın. Utanmadan ne kadar tanıdığımız varsa hem onları 
hem de bizi kandırmışsın. Aile dostlarımız benden çekindiklerinden bunu bana 
söyleyememişler. Bunları öğrendiğimde şoke oldum. Geçmişte firmaları, fabrikaları krizlerde 
kaybettiğimde çeklerimi dahi ödeyemez duruma düştüğümde bu kadar mahcup olmamıştım.

Fatoş hanımın ziyareti sonrası arkadaşım Suat ile konuştum. O da bana seninle ilgili 
duyduklarını ve bildiklerini anlatmıştı. Sakın onu suçlama çünkü kırdığın cevizleri dahi 
anlatırken seni korumak istercesine bana “Yıldırım İlke daha çocuk sayılır idare et” diyordu. 
Neyse konuştuklarımız tüm duyduklarımı ve söylentileri seni tanıyan herkesle direk veya 
dolaylı olarak konuştum ve araştırdım. Hatta bir dedektif tutturdum ve o zaman tüm foyaların 
ortaya çıktı. O zamana kadar ailedeki herkes seni bilmeden korurken aileyi bu hale, insanların 
yüzüne bakamayacak hale getirmişiz. Sen de yalanlarına devam etmiş ve bizleri oyunlarına 
alet etmişsin. Bugünden sonra benden ve ben yaşadığımca aileden olabildiğince uzak durmanı 
öneririm. Sakın kendini affettirmek için yeniden yalanlarına sarılma artık çok geç. Aksi 
durumda çok daha sertleşeceğimi göreceksin. Çünkü seninle ilgili her türlü belgeyi ve bilgiyi 
topladım. Eğer şartları zorlarsan hepsini gün ışığına çıkarmaktan çekinmeyeceğim. Artık 
benim için yoksun. Seni ben affetmiyorum, yine de bir baba olarak umarım Allah affeder” 
yazıyordur.

Notu okumayı bitirdiğinde İlke şaşkınlık içinde idi. Eve gelirken hala babasının onu 
affedeceği düşüncesiyle gelmişti. En kötü ihtimalle annem araya girince babam yumuşar diye 
düşünüyordu. Babasının sorduğu soru ve notta olanlar ise İlkenin tüm umutlarını ortadan 
kaldırmıştır. Çünkü o zamana kadar başta babasına ve ailenin diğer üyelerine söylediği 
yalanlar ve yaptığı hatalar ortaya çıkmıştır.

Buna rağmen İlke son bir kez denemek ister ve babasına sanki bir şey anlatmak için 
konuşmak ister ama bunu fark eden Yıldırım bey bir adım geriye çıkarak parmağını 
dudaklarına götürür ve ona sus işareti yapar. Sonrasında ise “eğer söyleyeceğin bir şey varsa 
kağıda yaz, yoksa sus” der.

Bu durumda İlkenin aslında ne söyleyeceği ne yazacağı bir şey kalmamıştır. Çünkü babası 
onun tüm foyalarını öğrenmiştir. Sonrasında ise yaptığı sanki bir satranç oyununda olduğu 
gibi “Şat ve Mat” olmuştur.

Ailenin diğer üyeleri Yıldırım bey ve İlke arasında tüm bu olanlara anlam vermemektedirler. 
Diğerleri acaba ne yapsak, ne söylesek diye düşünürken Yıldırım bey İlkeye dönerek..

“Anladığım kadarı konu burada kapanıyor İlke. Söylenecek her şeyi söyledik ve yazdık. Artık 
seni hayatımda istemiyorum. Seni vasiyetimden de çıkarıyorum. Ancak benden sonra yasal 
haklarını talep edebilirsin. Eğer yaptıklarını affettirmek için yine yalanlara başlayacak olursan 
bu kez seni evlatlıktan da reddederim”  der ve ona sırtını döner.

İlke ise “Haklısınız efendim. Söyleyeceğim ve konuşacağımız bir şey artık kalmadı. Sizden 
bir şey talep etmiyorum ve sizden sonra da talep etmeyeceğim. Tüm olanlara rağmen keşke 
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sadece beni affettiğinizi, en azından gelecekte affedebileceğinizi duyabilseydim. Anladığım 
kadarı ile bu da mümkün değil. Sizleri üzdüğüm için çok pişmanım” der ve notu cebine koyar.

Bu gören ve haberi duyduğu akşamdan beri sakinleştirici ilaçlarla ayakta duran Zeynep 
hanımın anne yüreği dayanmaz ve “Yıldırım bey, bak böyle yapma. Çocuğu bir dinlemen 
lazım, belki de konu senin düşündüğün gibi değildir. Hem sen büyüksün, babasın affetmen 
gerek. En azından biraz zaman tanı, böyle kestirip atma. Çünkü böyle yaparsan ailemiz 
yıkılacak. Bunun da sorumlusu sen olacaksın” der.

Oysa Yıldırım bey ve İlke arasında yaşanan sorun ailenin bildiklerinin çok ötesindedir. 
Yıldırım beyin kararı ise kesindir.

Yıldırım bey eşine dönerek “Benim son kararım bu. Eğer bu konuda ailede bana bir şekilde 
katılmayan olursa, bu her kimse… sen dahil… İlke’ye eşlik edebilir. Bu da son kararım” der.

O an evde tam bir şok yaşanır. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmiştir.

Bunun üzerine İlke annesine dönerek “Anne siz üzülmeyin. Ben kolaylık olsun diye bir süre 
rıhtımdaki otelde kalacağım. Eşyalarımı en kısa sürede aldırırım. Kendime ev tutacağım 
zaman da size bildiririm” der. Ne babasının niye o kadar kızdığını ne de notta ne yazdığını 
söylemez.

Annesi de anlıyorum dercesine başını sallar. Böylece durum ve karşılıklı tavırlar artık 
netleşmiş olur. 

İlke önce annesi sonra da abisi Erdem, ablası Saadet ve ortanca abisi Onur ile birkaç cümle 
konuşur ama hiç oturmadan onlarla da vedalaşıp evden ayrılır.

Ertesi gün şirket avukatları İlkeyi kaldığı otelde ziyaret edip şirkette hiçbir şekilde görev 
almayacağını, yönetime talip olmayacağını falan anlatan bir evrak imzalatırlar.

Birkaç ay içinde de kızı Saadet aile firmalarının birinde çalışmaya başlar.  Eşi Yılmaz da 
küçük de olsa kendine yeni bir iş kurur.

Uzun yıllar önce babasının izni ile yabancı şirketlerde yönetici olarak çalışan ortanca oğul 
Onur yeniden çağrılır. Böylece Onur da ailenin firmalarından birinde üst düzey yönetici 
olarak çalışmaya başlar.

Büyük abi Erdem bunların yapılmasını özellikle ister. Babasına profesyonellerle de 
çalışıyoruz ve çalışacağız ama aile üyelerinin de bizimle olmasını isterim der..

Sonraki dönem tüm aile için aile içi ilişkiler açısından oldukça sıkıntılı geçer…. ►
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19. BÖLÜM: 

Babasının çağırması ile yeniden şirketlerin yönetiminde görev almayı kabul eden Saadet 

kardeşler olarak babamızın yanında olmalıyız diyerek diğerlerinin de tam desteğini almıştı. 

İlke hariç. İlke “lütfen beni artık aile ile ilgili işlerde unutun. Babamın istediğini yapacağım 
hem belki böylesi herkes için daha iyi olacak” demişti.

Saadet bir abla olarak ne kadar uğraştı ise İlke ile babası arasındaki buzları eritemedi. Oysa 
kendi ailevi sorunları da vardı ve onlara zaman ayıramıyordu. Çünkü kocası Yılmaz, Saadeti 
çok sevmesine rağmen nedense son zamanlarda daha kırıcı konuşuyor hatta yanlarında kimse 
yokken bile mesafeli duruyordu. Oysa birbirini deliler gibi severek, ailelere rağmen 
evlenmişlerdi. Yılmaz ilk yıllar o kadar iyi idi ki, Saadet ondaki bu değişimi anlayamıyordu. 
Bu nedenle Saadeti sıkıntı basıyor ve ne yapacağını şaşırıyordu. Kısa bir süre sonrada elleri ve
kolları sürekli kaşınmaya başladı. Bu durumu bir süre önemsemeyen Saadet artık 
dayanamayacağını anlayınca doktorları ve psikologları düzenli olarak ziyaret etmeye 
başlamıştı. Çünkü yapılan tahlil ve tetkiklerde hiçbir sorun çıkmaması sorunun tamamen 
psikolojik olduğunu ortaya koymuştu. Ne yazık ki onca tedaviye rağmen olumlu bir ilerleme 
de olmayıp dahası kaşınmaları artıp tüm vücuduna yayılmaya başlayınca iyiden iyiye tedirgin 
olmuştu. Bir akşam sıkıntısını Yılmaza açtı.

- Yılmaz benim kaşıntılarım artık iyiden iyiye arttı. Ne yapayım bilemiyorum?
- Doktora gidiyorsun ya, bir de düzenli psikolog seansların var daha ne olacak?
- Şey ben sorunun sanki bizimle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Artık beni eskisi gibi 

sevmiyorsun galiba?
- Şimdi bu sevme lafı da nereden çıktı? Zaten benim sıkıntım bana yeter. Birde ailenin 

sıkıntıları ve senin sağlık problemlerine mi üzüleyim?
- Yılmaz, kocacığım o nasıl laf öyle. Biz birbirimizi deliler gibi sevip evlenmedik mi? 

Hem her ailede bazı sorunlar olabilir. Biliyorsun ailemle ilgili sorunlarla başını 
ağrıtmıyorum ama bu durum benimle ilgili ve bizim ailemizi yani seni, beni ve 
çocuklarımızı ilgilendiriyor.

- Ne demezsin “birbirimizi deliler gibi sevmiştik” ha? Sakın o senin ailene karşı 
oynadığın bir oyun olmasın? Salt onlar istemiyorlar diye benimle evlenmiş olman 
ihtimali dahi benim içimi yıllardır kemiriyor.

- Ne diyorsun sen Yılmaz? Hiç öyle şey olur mu? Ben varlıklı bir aileden geliyorum. 
Seni de sadece seni sevdiğim için eşim olarak seçtim. Üstelik bunu herkese karşı 
koyarak yaptım. Ne çabuk unuttun?

Yıldırım beyin kızı Saadet üniversite sonrası bir okul arkadaşı olan Yılmaz ile evlenip evden 
ayrılmıştı. O günler İnan ailesi için tam bir kabus gibi idi. Yıldırım bey doğal olarak bu 
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evliliği kabul etmemişti hatta engellemek için her türlü yolu denemişti. Çünkü Yılmaz onlar 
için bir çeşit servet avcısı idi o kadar. Öte yandan sevdiği adamla evliliği kafasını koyan 
Saadet ne annesinin tavsiyesini ne kardeşlerini dinlemedi. Babasının “bu evliliği 
onaylamıyorum. Eğer evlenirsen seni evlatlıktan reddederim” tehdidi dahi onu yolundan 
çevirememişti. Evlenmeleri sonrasında ise eşinin memleketi olan Kayseri’ye taşınmışlardı. 

Yılmaz ile Saadet arasındaki gerginlik ara sıra tartışlarla yeniden gün yüzüne çıkardı. Konu 
nasıl açılmış olursa olsun genelde benzer şekilde devam eder ama hep aynı şekilde biterdi. 
Yine günlerden bir gün Saadet kendini Yılmaz ile tartışır bulmuştu.

- Yılmaz artık eski küslükleri, defterleri kapatmanın zamanı gelmedi mi?
- Bak Saadet şimdi eski defterleri açmanın kimseye yararı olmaz. Hem bundan pek 

hoşlanacağını da sanmıyorum. Sonunda sen üzüleceksin diye yıllardır bir şey 
demedim.

- Bu da ne demek Yılmaz? Hem sen bana niye bu kadar mesafeli, önyargılı hatta 
neredeyse düşman gibisin, ne yaptım ben sana?

- Hangisini sayayım bilmiyorum.. Daha ne yapabilirsin diye bir süreden beri 
düşünüyorum. Bir baktım ki artık “Bizden” geriye bir şey kalmamış. Sen ailenden hiç 
kopmadın Saadet, dahası hiç bizim “kendi ailemiz” olmadı. Gündemde hep sen ve 
ailen vardı. Gençlik yıllarında bunun o kadar farkında değildim. Sen de diyorsun ya 
“varlıklı ailenin” kızını almışım. Birbirimizi seviyoruz falan. Dünyaya kafa tutacak 
kadar deli idim. Oysa hep ben yanıldım ve kaybeden de hep ben oldum. Evlenmeye 
karar verdiğimiz andan bugüne kadar..

- Yılmaz niye böyle davranıyorsun? Geçmişi kurcalamak kime yararlı olmuş ki sana, 
bize olsun.

- Konu salt geçmiş değil. Seninle olan hayatım ne yazık ki..
- Yılmaz benden ayrılmayı mı istiyorsun? Peki çocuklarımız ne olacak? Onları hiç mi 

düşünmüyorsun? Kızımız Elvin daha 13 yaşında, genç kızlığa yeni adım atıyor yani en 
kırılgan yaşında. Oğlumuz Tunahan ise nerdeyse 18 yaşına geliyor ve bir delikanlı 
olarak babasına en fazla şimdi ihtiyacı var. Biz niye böyle olduk? Şimdi yuvamızı mı 
yıkacağız?

- Saadet bak bunu hep düşünüyorum ama nasıl yapacağıma karar veremiyorum. 
Çocuklar elimi kolumu bağlıyor ama evliliğimiz artık yaşanmaz oldu. En iyisi gittiği 
yere kadar böyle ayrı kulvarlarda da olsa götürelim. Çocuklar biraz büyüsün diye hep 
bekledim zaten ama artık büyüdüler sayılır...

- Hem çocuklarımız sevgisiz büyüyor. Her şey alınıyor ama onları gerçekten seven 
büyükbabaları olsun isterdim. Dikkatini çekmiyor mu bizimkilere Erman dede ve 
Nilgün nine derlerken sizinkilere sadece büyükanne ve büyükbaba diyorlar.. 
Çocuklarım babanı ancak TV veya gazete haberlerinde görüyor. Bir de istenildiği 
zaman yapılan büyük aile toplantılarında. Çocukluklarında bir defa dahi onları 
kucağına aldığını görmedim. Hep mesafeliler. Hadi ben damadım ya onlar, onlar 
torunları değil mi? Böyle olunca da çocuklar da sizinkilere mesafeli oldular. Eğer 
isimlerini söylemeleri gerekiyorsa da büyükbabam Yıldırım İnan bey ve Büyükannem 
Zeynep İnan hanım diyorlar. Sence de bu işte bir terslik yok mu?

- İyi de Yılmaz o yetiştirilme tarzı farkı. Ben de hala isimleri ile ve bey veya hanım diye 
onlarla ilgili..

- Sorun da burada zaten sizde tüm aile böyle. Bunda siz çocukların suçu yok diye 
düşünürdüm eskiden ama evlendikten sonra senin de aslında annen gibi olduğunu ve 
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beni de sanki baban gibi davranmam konusunda yönlendirdiğini düşündüm. Bana 
sadece baş başa olduğumuzda adım ile hitap ediyorsun..

- İyi de bunun neresi kötü?
- İşin tatsız yönü de bu, yani kötü olan bir şey yok ama bu benim yaşam tarzım değil. 

Oysa seninle mutlu olacağımı düşünmüştüm… 
- Ne yani beni hiç sevmedin mi? Yalan mıydı tüm söylediklerin? Buna inanmam. 

Bunları sen, sevdiğim adam söylüyor olamaz. Yılmaz bak, beni çok kırıyorsun.
- Saadet bizim evliliğimiz çoktan bitti de biz uzatmaları oynuyoruz. En iyisi şimdilik 

mevcut duruma olduğu gibi kabul edelim. Sen çocukların ve ailenle bir arada ol. Ben 
de yapmam gereken şeyleri yapayım.

- Yılmaz ben böyle bir hayatı daha fazla yaşayamam. Sorunları çözmemiz lazım. Ben 
böyle düşünüyorum. Eğer bilmeden yaptığım bir hata, hatalarım varsa özür dilerim. 
Konuşalım ve sorunlarımızı çözelim. Eğer sorun ailem ise bu konuda da senin 
yanındayım.

- Saadet beni anlamıyorsun, hiç anlamadın ve anlayamayacaksın. Zaten bizim 
evliliğimiz bir delilikti. Seni bilmem ama olan bana ve aileme oldu. Sakın ha bu 
konuda da yardımcı olmak isterim falan deme. Bunca yıldır beri iki aile hep ayrı 
dünyaların insanları oldular ve olmaya devam edecekler. Bu iş öyle konuşmakla, özür 
falan dilemekle de çözülmez. Ailelerimiz çok farklı idi. Evlenmekle biz hata yaptık.

- Nasıl ayrı dünyaların insanları oluyorlar? Babam önceleri sana karşı idi ama sonra 
hem o hem de ailemin diğer üyeleri seni kabul ettiler ama sen hep uzak durdun 
onlardan.

- Bak, Saadet yapmam gereken işlerim var çıkmam gerekiyor. Bizim ailenin kanı 
sizinkiler gibi mavi, asil değil. Şimdi açtırma ağzımı seni kırmak istemiyorum. Artık 
kabul et. Senin yapabileceğin hiç bir şey yok. Bu durum böyle devam edecek, en 
azından şimdilik..

- Yılmaz, Ne zaman ayrılacağız? Bunu mu beklememi istiyorsun? Ben buna 
dayanamam. Artık dayanamıyorum.

- O halde yapman gereken şeyi biliyorsun. Sorunu tek celsede bitiririz, olur biter. 

Diyen Yılmaz kapıyı çarparak çıkar. Bunun üzerine Saadet de uzun süre ağlardı. Böyle 
zamanlarda Saadet hep aynı cümleleri tekrarlardı “Ne kadar aptalmışım. Geçmişten kaçmak 
için çırpındıkça batıyormuşum. Nasıl bu sorunu çözeceğim. Allah yardımcım olsun” der ve 
yine sağı solu kaşınmaya başlardı. Diğer hastalıklar bir yana tüm deri hastalıklarını geçirmişti 
Saadet. En ağırları ise Sedef ve Zona geçirdiği dönem idi. O günlerde kendini tamamen eve 
kapatmıştı.

Oysa sorunun kökleri çok eskiye dayanıyordu. Yıldırım bey uzun süre evliliklerine karşı 
çıkmıştı. Yılmaz da durumu ailesine belli etmeden bir süre idare etti ama babası ne zaman 
“Bizim dünürler gelecek? Hani ayıp olmasa biz ziyaretlerine gideceğiz ama bakarsın bir şey 
istiyoruz sanırlar diye gitmiyoruz” dese Yılmaz hemen bir bahane bulur ve ailesini ikna 
ederdi. Zaten bir süre sonra da onun ailesi de bu evliliği mevcut hali ile kabul etmişlerdi. 
Buna rağmen ne zaman Yılmaz babası ile konuşurken Saadetin ailesi gündeme gelse babası 
kızarak “Oğlum onların kani mavi. Onlar asil, biz memur ailesiyiz. Bizimle muhatap 
olmazlar, olmayacaklar” derdi.

Gerçekten de ne o zaman ne de sonrasında Yıldırım bey Yılmazın ailesini hiç aramamıştı. 
Zaten Yıldırım beyin Yılmaz ile iletişimi ve ilişkisi de o kadar sınırlı idi ki dışarıdan görenler 
Yılmaz için Saadetin eşi imiş ama ya eski ya şoför yada koruma falan herhalde derlerdi. 
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Yıldırım beyin evinde çalışan eski veya yeni herkes Yılmazın bu durumunu bilirler hatta onu 
pek dikkate bile almazlardı.  

Saadet ile Yılmazın evliliklerinin ilk yıllarından sonra aileye katılan ilk torun ile Saadet ile 
Yıldırım beyin aradaki buzlar çözülmüştü. İkinci torun sonrası ise artık daha sık büyük aile 
toplantılarına çağrılıyorlardı. Olan onca tatsızlığa rağmen Saadet babasının hep sırdaşı 
olmuştu. Öte yandan durum Yılmaz için hep aynılığını korumuştu. Yılmaz ilk yıllar bu 
durumu hiç dert etmemişti. Çünkü Saadet ile evliliklerinin ilk yıllarında gayet mutluydu ve 
işleri de yolunda idi. 

Sonra 5 Nisan 1994’de yaşanan kriz ile firmaları öylesine büyük bir darbe aldı ki bir türlü 
toparlayamadılar. Üstelik yaşanan kriz ne onların firmasına ne de sektörlerine sınırlı değildi. 
Ülke için sıkıntılı dönem yine sahne almıştı. İşler gittikçe tüm firmalar ve çalışanlar için 
kötüye gidiyordu. Neden mi?

O günleri unutanlar için kısaca hatırlayacak olursak; 

- Türkiye, tarihinin en büyük kemer sıkma politikasını uygulamaya koymuştu. Önlemler 
şöyleydi: 

- Hububat, şekerpancarı ve tütün dışındaki tarımsal ürünlere sübvansiyon kaldırılacak.
- Emeklilik yaşı artırılacak.
- Memura yılın 2. yarısı için bütçe ödenekleri ölçüsünde zam yapılacak. Aylık vergi 

iadesi ödemeleri kaldırılacak.
- KİT'lerin bir kısmı kapatılacak, bir kısmı ise özelleştirilecek.
- Ek Vergiler: -Lüks taşıt sahiplerinden, birden fazla konut sahiplerinden, şirketlerden, 

gelir ve kurumlar vergisi ödeyen vergi mükelleflerinden, bir defaya mahsus vergi 
alınacak. 

- Zamlar: -Çay, şeker, akaryakıt, sigara ve içkiye zam yapılacak.
- Döviz: -Dolar %38.8 oranında devalüe edildi.
- 6 Nisan: Hükümet 5 Nisan kararlarının ilk gününde beklemediği bir şokla karşılaştı. 

İstikrar paketine güvenen Merkez Bankası TL faizlerini düşürünce bazı bankalar 
dolara hücum edince doların fiyatı %24 arttı.

Peki başka neler oldu? Kim ne dedi? Ne önerdi? Kim beğendi? Kim eleştirdi?

- Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın; "Özelleştirme, kamu 
yönetiminin yeniden yapılanması, sosyal sigortalar alanındaki iyileştirme, teşvik 
sisteminin değişmesi, vergi reformu, mali sistemin büyütülmesi, yeni teknolojilerin 
kullanılması, verimliliğin artması ve enflasyonun düşürülmesi değişimi 
hızlandıracaktır. Değişim de toplumsal zenginliği artıracaktır"

- 5 Nisan hedefine ulaşamadı: 5 Nisan 1994 tarihinden itibaren Türkiye'nin gündeminde 
birinci sırayı alan 'İstikrar kararları' birçok tartışmalara yol açarken, siyasetçi ve 
ekonomistlerin eleştirilerine hedef oldu. 
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- 24 Ocak kararlarından sonra, Türkiye gündeminde sıkı bir kemer sıkma politikasını 
hedefleyen 5 Nisan Kararları'yla, enflasyonun aşağıya çekilerek, kamu açıklarının 
hızla azaltılması amaçlanıyordu. 

- 5 Nisan Kararları bir yılını doldururken, ekonomi çevreleri, alınan kararların 
uygulamasında sapmaların yaşandığı ve hedeflerin tam olarak tutturulamadığı 
görüşünde. Piyasalarda yaşanan paniğin atlatılmasına rağmen sanayinin içine girdiği 
durgunluğun hâlâ atlatılamadığına dikkat çeken sanayi çevreleri ise, hedeflerin içinde 
yer almasına rağmen uygulanmayan yapısal tedbirlerin biran önce işlerlik kazanması 
gerektiğini belirtiyorlar.

- KOMİLİ: SORUNLAR DEVAM EDİYOR: TÜSİAD Başkanı Halis Komili Türkiye 
ekonomisini 1994 krizine sürükleyen sorunların günümüzde bütün ağırlığıyla varlığını 
devam ettirdiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Kamu açığı, kısmen daraltılmış ancak 
gereken yapılmamıştır. Uluslararası mali piyasalarda tekrar borçlanabilmek için güven 
sağlanamamış. Enflasyonist beklentiler hâlâ kırılamamıştır. Kriz öncesinde yüzde 80 
olan enflasyon bugün yüzde 125'lerden yeni inişe geçmektedir. Vergi, sosyal güvenlik, 
özelleştirme, kamu idaresi reformları yapılamamıştır. İstikrar ve yapısal reform 
politikaları için gerekli toplumsal uzlaşma modeli henüz geliştirilememiştir" diye 
konuştu. 

- YARAR: EKONOMİDE STAGFLASYON YAŞANDI: MÜSİAD Genel Başkanı 
Erol Yarar, 5 Nisan Kararları'nın orta vadeli ve kalıcı bir istikrar programı yerine, 
"Miyopik bir bakış açısına sahip ve küçülerek istikrar sağlama" gibi bir yaklaşıma 
dayandırıldığını savundu. Yarar, "Türkiye'de enflasyon Cumhuriyet tarihinin 
rekorlarını kırıp yüzde 150'lere ulaşırken, ekonomi de yüzde 6 oranında küçüldü. 
Sonuçta ülke de bir Stagflasyon (durgunluk içinde enflasyon) olgusu ile karşılaştı" 
şeklinde konuştu. 

- BEKDİK: İÇ BORÇLANMA GELİR DAĞILIMINI BOZDU: TÜGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Bekdik, 5 Nisan Kararları'nın etkilerini değerlendirirken, 5 
Nisan Ekonomik İstikrar Paketi'nin açıklanmasından sonra ekonomide dizginlerin 
kaçtığını daha da önemlisi ekonomik ve sosyal açıdan tehlikeli olan gelir 
dağılımındaki hızlı bir bozulmanın yaşandığına dikkat çekti. Bekdik, "Özellikle kamu 
açıklarının kapatılması için yürütülen iç borçlanma, faiz, vergi ve kamu kesimi ücret 
politikaları kesimler arasında gelir dağılımını bozucu önemli bir kaynak akışına yol 
açmaktadır" şeklinde konuştu. 

- ŞAHİNOĞLU: 5 NİSAN OLUMLU İŞARETLER VERMEDİ: İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Şahinoğlu, birinci yılını dolduran 5 Nisan 
Kararları'nın sonuçlarının bir değerlendirmesini yaparak "5 Nisan Kararları 
neticesinde ekonomimizde ortaya çıkan üretim ve ticaretteki durgunluk ile işsizlikteki 
büyümenin olumlu yöne kayacağına dair ciddi işaretler bulunmuyor" dedi. 

- ALTUĞ: TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR: Prof. Dr. Osman Altuğ da 
Türkiye'yi istikrar paketini almaya getiren sorunlara değinerek, gelişmiş ülkelerde 
kamunun finansmanın kamu gelirleriyle karşılandığını ama Türkiye'de ise borçlanma 
yoluyla karşılandığını bunun da ekonomide yeni sorunlar açtığını söyledi. Altuğ, 
"Bütün istikrar paketlerinin ortak özelliği paranın yanına bir yada iki sıfır konmuş 
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olması. Ben istikrar paketi duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Al birini 
vur ötekine. Bunların hepsi de IMF reçetesi" diye konuştu. 

- SEVİĞ: KARARLAR IMF İÇİN ALINIYOR: Başbakan eski danışmanlarından Prof. 
Dr. Veysi Seviğ de ekonomi kalkınma programlarının hep hükümette etkili olan finans 
ve montaj sanayiinin isteği doğrultusunda alındığını ifade ederek, bunların 
düzeltilmesi için iyi niyetli ve işi bilir kişilerin hükümette rol alması gerektiğini 
söyledi. Paketler hazırlanırken kararların IMF doğrultusunda alındığını kaydeden 
Seviğ, "IMF ülkemiz için bir baskı unsurudur. Bunu hoş tutabilmek için onun isteği 
doğrultusunda kararlar alınıyor. Alınan bu kararlar da gerçekleri yansıtmıyor. 
Türkiye'de planlı kalkınma için alınan ilk kararlar doğruydu. Daha sonra bunlar 
bozuldu. Bu kararlar uygulansaydı şu an Türkiye bu durumdan daha ileride olurdu" 
dedi. 

- ÇELİK: ÜLKE DAHA KÖTÜ DURUMDA: Hak–İş Başkanı Çelik, ülkenin bir 
öncesine göre kötü bir durumda olduğunu bu kararların ülkeye pek bir şey 
kazandırmadığını ifade ederek, "Alının kararlar uygulanamamıştır. İşte özelleştirmede 
hiçbir ilerleme kaydedilemiyor. Enflasyon ikiye katlandı. Ülkenin kağıt 
ekonomisinden üretim ekonomisine geçmesi için herhangi bir çalışma 
yapılmamaktadır" dedi. 

- COŞKUN: 5 NİSAN KARARLARI'NI CİDDİ BULMUYORUM: İstikrar Kararları'nı 
her hükümetin gündeme getirdiğini söyleyen Ali Coşkun, "Bazıları ise iyi sonuç 
vermiştir. Bunların içinde başarılı olarak 24 Ocak 1980'de alınan kararları sayabiliriz. 
Bu kararlar Türkiye'de yeni bir dönemi başlatmıştır. Özal'ın başbakanlığı döneminde 
de bu kararlar doğrultusunda yeni kararlar alınmıştır. Bundan sonra pek ciddi kararlar 
alınmadı diyebilirim. Ben 5 Nisan Kararları'nı ciddi istikrar kararları olarak 
bulmuyorum" dedi. 

- YAŞAR: ÜÇ ARTI, ÜÇ EKSİ: EBSO Başkanı Selim Yaşar, 5 Nisan Kararları'nın artı 
ve eksileri ile değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Selim Yaşar "Kararların üç artısı 
ve üç eksisi oldu. Bu nedenle sınıfta kaldı diyemeyiz. Türk halkı çok sabırlıdır. Bu 
yüzden sabırlı bir millet olarak geçer not verebiliriz" dedi. 

- DEMİRTAŞ: 5 NİSAN BAŞARILI: İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ekrem Demirtaş, 5 Nisan Kararları'nın, ekonomide yaşanan gelişmelere göre, 
hedeflere ulaşma konusunda önemli bir başarı sağlandığını söyledi. 5 Nisan Kararları 
gibi bir karar alınmaması için tek çözüm yolunun, geç de olsa başlanan, ancak henüz 
yeterince hızlı gitmeyen yapısal düzenlemelerin bir an önce tamamlanmasından 
geçtiğini belirten Demirtaş, "Özelleştirmenin, geniş çevreleri de kapsayan bir zeminde 
hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir" dedi. 

- ÖZMEN: BORÇLANMAYA DEVAM: İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Özmen ise kararları eleştirdi. Özmen, kamu kesiminin borçlanma 
gereğine bakıldığında olumlu bir gelişmenin gerçekleştirilemediğini, kamu kesiminin 
gerek para gerekse sermaye piyasalarından hâlâ yüksek faiz ödeyerek borçlanmayı 
sürdürdüğünün görüldüğünü söyledi. 
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- DURGUNLUK HÂLÂ AŞILMADI: 5 Nisan Kararları bir yılını doldururken, 
ekonomi çevreleri, alınan kararların uygulamasında sapmaların yaşandığı ve 
hedeflerin tam olarak tutturulamadığı görüşünde. Piyasalarda yaşanan paniğin 
geçmesine rağmen ekonominin içine girdiği durgunluğun hâlâ atlatılamadığına dikkat 
çeken ekonomi çevreleri, 5 Nisan hedeflerinin içinde yer almasına rağmen 
uygulanmayan yapısal tedbirlerin biran önce işlerlik kazanması gerektiğini 
belirtiyorlar.

Başka bir bakış açısından olanlar:

- Tansu Çiller’in ilan ettiği ”5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi” 1994 yılında 
uygulamaya konuldu: 1994 yılının başına gelindiğinde, Cumhuriyet tarihinin en büyük 
cari açığı ve kamu açığı makroekonomik dengesizliklerin boyutu görmek açısından 
yeterlidir. Orta-uzun dönemde sürdürülemeyecek olan bu yapı ve politikalar 1994 yılı 
Nisan ayında içine düşülen ağır iktisadi krizin oluşumundaki nedenlerdir.

- Siyasi otorite dövize olan talebi yüksek döviz rezervlerini satarak sınırlamanın 
mümkün olacağı, bu şekilde piyasada dolaşan paranın İMKB’ye yönlendirilebileceği 
varsayımı ile hareket etmekteydi. Bu varsayımlar iki nedenle geçerli olmadı. 
Bunlardan birincisi büyük bankalar yüksek bir devalüasyon olacağı bilgisi ile hareket 
etmekteydiler. Dolayısıyla piyasaya sürülen döviz talebi kırma işlevini yerine 
getirmekten uzak kalmakta ve piyasaya sürülen döviz giderek artan fiyatta alıcı 
bulmaktaydı. Diğer yandan İMKB, o dönem için 52 milyon dolar gibi dar bir işlem 
hacmine sahipti ve piyasada dolaşan spekülatif sermayeyi mas etme kapasitesine sahip 
olmaktan çok uzaktı. Sonuç olarak Ocak 1994′te döviz kuru 19 000 TL/$ Merkez 
Bankası rezervleri 7 milyar dolar iken Nisan 1994′te döviz kuru 38 00 TL/$’a 
çıkarken, uluslararası rezervler 3 milyar dolara düştü.

- 5 Nisan 1994′te hükümet dengeleri yeniden kurmak amacıyla yeni kararlılık önlemleri 
paketini ilan etti. Dövize olan akını kesmek ve kısa dönemli kamu borçlarını 
ödeyebilmek için Mayıs 1994 tarihinde %400 faizli borçlanma kağıtlarını piyasaya 
sürmek zorunda kaldı. Dengeleri düzeltmeden yapay yolla faiz oranlarını düşürme 
çabası faiz oranlarında çok daha yüksek oranda bir sıçramaya neden olmuştur. Sonuç, 
ücretlerin düşürülmesi, işsizlikte artış, yüksek bir devalüasyon ve üç basamaklı 
enflasyon döneminin açılması olarak kendini gösterdi.

Tüm bunlar 1993 yılının Haziran ayı 25inci gününde başlayıp 1995 yılının Ekim ayı 5. 
gününde sona eren 50. hükümet zamanında oldu. Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller ilk kadın 
başbakanımız idi. Sanırım bu kadar hatırlatma yeterli olacaktır. Bir kadın olarak başarılı 
olmasını o kadar isterdim ki, ne yazık ki o dönemde yaşanan kriz nedeniyle benim de işlerim 
kötüye gitti.

Kaldığımız yerden devam edecek olursak;

Saadet bu dönemde kriz nedeniyle kocasının işleri kötüye gidince can havli ile kocasına 
yardımcı olmaya çalışmıştı. İlk çocukları henüz bebek olmasına rağmen onu da yanında 
alarak her gün kocası ile işe geliyor ve tüm gün birlikte uğraşıyorlardı. Paraları ölçüsünde 
hammadde alıyor ve üretim yapıyorlardı. Hatta bazen gelen müşterilere güven telkin etmek 
için tanıdıkları firmalardan konsinye mal alarak kendi raflarını da dolu göstermeye 
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çalışıyorlardı. Buna rağmen işler iyiye gitmiyordu. Ne yazık ki o günler sadece onlar için 
değil, tedarikçisi, üreticisi, sanayicisi ile tüm firmaları ciddi şekilde etkiliyordu. Doların ve 
faizlerin inanılmaz ve insafsız yükselişi karşısında herkes çaresiz idi.

Yıldırım bey önce onlara destek olmak için para vermek istedi ama ne o ne de kocası kabul 
etmedi. Bunun üzerine Saadeti arayan Yıldırım bey “Kızım ürettiklerinizin hepsine talibim. 
Siz üretip bize satın, bizim firmalar da ihraç etsin” önerisinde bulundu. Öneri Saadetin aklına 
yatmıştı ama Yılmaz kabul etmedi. Ailenin vereceği sadakaya ihtiyacım yok. Batarsak da, 
çıkarsak da biz kendimiz yapmalıyız ne yapılacaksa” diye kestirip atmıştı. Saadet ise 
kaçınılmaz sonu görüyor olmasına rağmen kocasının kararına uydu.

Birkaç ay içinde de firmaları batınca Saadet ve Yılmaz yeniden İstanbul’a dönmüşlerdi. O 
günlerde de Yıldırım bey yine onlara yardım etmek istedi ama Yılmaz yine kabul etmedi. 
Bunun üzerine Saadetin ısrarı ile yakın bir semtte tutukları mütevazi bir evde oturuyorlar ve 
hafta sonları ise Saadetin ailesini ziyarete geliyorlardı. 

Bu ziyaretlerde özellikle Yıldırım bey ve Zeynep hanım çok mutlu oluyorlardı.. Çünkü torun 
hasretlerini öyle gideriyorlardı. Bu ziyaretlerde Yılmaz mümkün olduğu kadar az kalır, kısa 
sohbetten sonra giderdi. Ne yemeğe kalır ne de ailece yapılan herhangi bir ortamda 
bulunurdu. Öyle ki kendi çocuklarının doğum gününde bile Yıldırım beyin ondan kalmasını 
rica etmesine rağmen bir bahane ile yine evden ayrılırdı. Yıldırım bey ile Yılmaz arasındaki 
buzlar hiç erimemişti ve eriyecek gibi de görünmüyordu. Bu konuda olumlu çaba gösteren 
hep Yıldırım bey oluyor Yılmaz ise her defasında kendini biraz da ötekileştiriyordu. Kendi 
ailesini kabul etmemeleri nedeniyle Yılmaz da onlara karşı katı bir tutum izliyordu. Örneğin 
asla onlara “Baba veya Anne” demez hatta isimleri ile bile hitap etmezdi. Genelde de “Siz” 
diye cümleye başlar ve hiçbir şekilde yakınlık kurmaz ve kurulmasına da müsaade etmezdi.

Birkaç defa Yıldırım bey ve Zeynep hanım damatlarını karşılarına alarak konuşmaya sorunu 
çözmeye çalışmışlardı. Ne yazık ki sohbetler neredeyse hep aynı cümleler ve yaklaşımla da 
bitmişti.

- Bak evladım, biz artık büyük bir aileyiz. Senin bizden bu kadar uzak olman bizi 
üzüyor. Bir sorun mu var? diye sorarlar. 

Yılmaz ise;

- Benim açımdan sorun yok. Hem siz bir ailesiniz ve ben bu ailenin bir üyesi değilim 
olmayacağım da..  

Deyince. Yıldırım bey ve Zeynep hanım önce ne diyeceklerini şaşırır. Sonra bir şekilde onun 
gönlünü almaya çalışırlardı. Yılmazın tavrı da neredeyse her defasında aynı idi. Konuyu 
Yıldırım bey veya Saadet hanım açar…

- Evliliğine karşı çıktığımız doğru ama üzerinden çok zaman geçti. Hem bak bu durum 
çocukların üzerinde de olumsuz etki yapıyor. Bu durumu nasıl çözelim? 

- Siz bilirsiniz.
- Evladım bizi zor durumda bırakıyorsun. Geçmişte olan bırakalım orada kalsın. Hem 

eğer sen de bir adım atmazsan biz daha ne yapabiliriz ki? Hem bak, geçmişte olanlar 
için senden özür bile diledik. Her defasında biz konuyu açıyoruz ve senden de bir 
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adım bekliyoruz. Yetmedi mi bu kırgınlık, küslük. Böyle olmuyor. Hem bizim de 
elimizi kolumuzu bağlıyorsun, söyle ne yapalım evladım?

- Siz bilirsiniz. Benim durumum belli ve ben sorun görmüyorum. Ne yapacağınız 
konusunda da karar sizin.. 

- Yılmaz, evladım. Bizi affetmeyecek misin? Söyle ne yapalım?

Derlerdi. Yılmaz da;

- Ben kim affetmek kim? Lütfen bu konuyu burada kapatalım. Yapacak işlerim var. 
Şimdi müsaadenizle gitmem lazım..

Der ve çıkar giderdi. Kısaca Yıldırım bey ve eşi Zeynep hanımın her denemelerinden sonra 
Yılmaz biraz daha onlardan uzaklaşmıştır. Öyle ki bu kısa ve tatsız sohbetlerden sonra birkaç 
ay Yılmaz ailece ziyarete gelmelerine rağmen eve bile girmiyor. Saadet ve çocukları kapıdan 
bırakıp gidiyordur. Bu durum da bir sonraki bayram veya yılbaşına kadar sürüyordur. 

Saadet ise evliliğini kurtarmaya çalıştıkça adeta batıyor hem sağlığından oluyordu hem de 
işler gittikçe kötüye gidiyordur. Artık karar vermesi gerekiyordur. Kararını da en kısa sürede 
verecekti. ►
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20. BÖLÜM: 

Yıldırım bey ile İlke arasında yaşanan o tatsız olaydan sonraki aylarda aile için her şey 

farklılaşmaya başlar. Yılmaz bey artık daha da mesafelidir olanlara ve herkese karşı da 
kararının arkasında durur. Zeynep hanım da uzun süre Yıldırım beye mesafeli davranır ama 
geçen zaman onu yumuşatmıştır. Artık hem olanları olduğu gibi kabul ediyor hem de eskisi 
gibi herkesi memnun etmeye falan çalışmıyordur. O yıl hacca gitmeye karar verir Yıldırım 
bey ama Zeynep hanım gitmek istemez. Yıldırım bey de siz bilirsiniz Zeynep hanım der ama 
kendisinin neden gitmek istediğini de açıklamayı ihmal etmez.

Bu konuda önceleri sanki açıklama yapması gerekir gibi düşünen Yıldırım bey aileyi bir araya 
toplar ve; “Şimdiye kadar aklıma hiç hac gelmemişti. Hatta biliyorsunuz görüştüğümüz bazı 
insanlar hacca bazı gruplarla gidince ya iş peşindeler ya açıkları var ki birilerine sanki 
yaranmak için gidiyorlar falan bile demiştim. Hele sosyetik hanımların toplu hac gezilerine 
daha da tepkili idim. Hem içki içiyorlar, hem başları açık hem de yapıp makyajlarını hacca 
gidiyorlar diyenlere sadece herkesin sevabı da günahı da kendine derdim. İçkiye benim de 
düşkünlüğüm yok biliyorsunuz ama yıllarca yurtdışından içki ithal ettim. İşin garip yanı bu 
içkilerin çoğunu da sözüm ona muhafazakar, hatta tutucu bazı illere satmıştık. Sanırım 
gençliğimde yurtdışında iken barmenlik yaptığımı da hatırlıyorsunuz. Öte yandan 
biliyorsunuz sadece dost toplantılarında binde bir içerim. Anneniz daha sarhoş olduğumu da 
görmemiştir. Tüm bunlar artık geride kalacak. Hayatımda yeni bir sayfa açmaya karar verdim. 
Bunda yani kararımda en büyük pay asker arkadaşım Mehmet’in oldu. Geçenlerde karşılaştık 
onca yıldan sonra. Görüşemediğimiz yıllarda ne yazık ki şirketi iflas etmiş ve o da sıfırdan 
başlamış. Gururlu çocuktur bizim Mehmet, bu nedenle ben dahil ne kimseye derdini anlatmış 
ne de yardım istemiş. Önce yine inşaat işleri uğraşmış ama işler pek yolunda gitmiş. O da 
vardır bir hikmeti deyip işi gücü bırakmış ve hacca gitmiş. Ne olmuşsa da ondan sonra olmuş. 
Geldikten sonra yeniden işleri açılmış. Borçlarını ödemiş ve sonrada firmasını oğluna 
devredip işten elini eteğini çekmiş. Tüm bunları anlattıktan sonra Mehmet bana dönüp 
“Yıldırım, neden hacca gittim biliyor musun? Diye sordu ve şöyle devam etti. Hacca gittim 
çünkü daha ne kadar ömrüm kaldı diye son yıllarda o kadar sık düşünür oldum ki anlatamam. 
Kim bilebilir ne kadar ömrünün kaldığını? Madem bilmiyorum o zaman niye hala erteliyorum 
diye düşündüm ve hacca gitmeye karar verdim” demişti.

Bunları anlatan Yıldırım bey biran durup yüzlerine baktı. Zeynep hanım dahil olmak üzere 
kimse Yıldırım beyin bu anlattıklarına ve verdiği karar bir şey demez.

Bunun üzerine Yıldırım bey: “Sözün özü işte ben de bu nedenle hacca gitmeye karar verdim. 
Tüm bunları sadece bilesiniz diye anlatıyorum. Babanız artık başka bir insan olmaya karar 
verdi” der.
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Yıldırım bey hacı olduktan sonra evde aile içi ilişkiler yoluna girmeye başlar. Artık sürekli 
gülümsüyor ve adeta bir iyilik meleği gibi çevresine ışık saçıyordur. Hac sonrası ilk iş vakıf 
kurar ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine ciddi miktarlarda bağışlar yapar.  Yıldırım bey 
artık başka bir insandır. Değişmeyen tek şey ise İlke konusundaki tutumudur. Değişim iş 
yaşantısında da kendini belli etmektedir. Artık eskisi gibi içkili toplantılara, kokteyllere falan 
katılmıyor, Cuma günleri ise namaz sonrası şirkete hiç uğramıyor ve camileri veya kutsal 
yerleri ziyaret ediyordur. Aslında sadece içki veya biradan değil aynı zamanda asitli 
içeceklerden de uzak duruyordu. Eskisi gibi dost meclislerinde bulunuyor ama daha çok 
sohbet etmeyi tercih ediyordu. Bazı dönemlerde ise daha sık oruç tutar olmuştur. 

Eskiden doktara gitmeyen Yıldırım bey artık düzenli olarak tam kontrollere gidiyordur. Bu 
kontrollerden birinde kalbi ile ilgili bir düzensizlik ortaya çıkınca ilk uçakla Amerika’ya 
gitmiş ve 3 ay tedavi görmüştür.

Yıldırım beydeki bu çok yönlü değişime aile önce şaşırır ama sonra özellikle sohbetlerin daha 
da farklılaşması ve ailenin birbirine yakınlaşması nedeniyle her şey yoluna girmiş gibi kabul 
ederler bu değişimi.

Amerika seyahati sonrası Yıldırım bey aniden sağlığına daha çok dikkat eder olmuştur. Yılda 
birkaç defa sağlık turlarına katılıyor ve yerli ve yabancı kaplıcalara gidiyordur. Bir süre sonra 
Zeynep hanım da bu gezilere katılmaya başlar. Bu konuda favori yerleri Kızılcahamam ve 
Yalova, yurt dışında ise Çek cumhuriyetidir. Bu sağlık gezilerine bazen Zeynep hanımla 
bazen de Saadet ile gidiyordur. Bazı iş görüşmelerini de bu seyahatlerinde gittiği yerde 
yapıyordu. Bunun düzenlemesini ya Saadet ya da asistanı yapar ve görüşme yapılacak 
işadamını söz konusu yere davet ederlerdi. Yıldırım bey de böylece işlerden kopmuyordu.

Erdem omuzlarına binen yükün farkında olarak canla başla firmaları yönetmeye çalışıyordur. 
Onur ve Saadet geçmişin üzerine sünger çekip Erdem ve babalarının her kararını 
desteklemeye çalışıyor ve firmaların büyümesine katkı sağlıyorlardır. Onur şirkette çalışmaya 
başlayınca yeniden eve taşınır. Onur pek belli etmese de ailenin üzerinden önemli bir yükü 
kaldırmış, firmaların mali yapısını hızla güçlendirmiştir. Bunun için bazı eski danışmanlar ve 
yönetim kurulu üyeleri ile firmanın yollarını ayırmış, dahası teknolojiye ciddi yatırım 
yapmıştır.   Bu olumlu gelişmelerden dolayı tüm aile memnun olur.

İlke evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra yabancılarla ortak olarak kendi işini kurur ve 
firmasını hızla büyütür.  Büyük abisi Erdem ara sıra onu arıyor ve ihtiyacı olduğunda bazen 
maddi bazen de çevre yönünden destek oluyordur. Onur ve Saadet ise İlke’nin tavırları 
nedeniyle biraz da kırgınlıktan dolayı pek destek olmuyor ama ağabeylerine köstek de 
olmuyorlardır.

O günlerde Saadet verdiği karar ile eşi Yılmaz’dan boşanır. Tüm aile bu duruma üzülmekle 
birlikte kısa sürede durumu kabul ederler. Çünkü görünüşe göre anlaşarak ayrılmışlardır. 
Üstelik artık birbiri ile tartışmıyorlardır. Yılmaz çocukları istediği zaman görmek ve eğer 
onlar isterse ileride yanına alma konusunda yapılan bir anlaşma karşılığında boşanmayı kabul 
etmiştir. Saadet ise buna karşı çıkmamış ve olacakları zamana bırakmıştır. Öte yandan Yılmaz 
boşanma karşılığı da ne zorluk çıkarır ne de bir şey talep eder. Dahası kısa bir süre de olsa 
Saadet ile birlikte bir boşanma danışmanı-terapistine gider. Hatta çocukları da götürürler. 
Yılmaz’ın bu yapıcı yaklaşımı Saadet ile aralarındaki buzları eritir artık iyi bir dost gibi ama 
gerektiğinde görüşmektedirler.
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Böylece Saadet zor günleri çabuk atlatır. Çocuklarını alarak ailesine döner. Artık tüm aile 
aynı evde kalıyorlardır. Yıldırım bey de sadece hafta sonlarını değil tüm zamanını torunları ile 
geçiriyordur.

Böylece aylar ayları kovalar… Ertesi yıl Yıldırım bey yeniden hacca gitmek isteyince bu kez 
Zeynep hanım da onunla gider. Hacı olduktan sonra Zeynep hanımın da bazı tavırları değişir. 
Yıldırım beyi örnek aldığını düşündüğü için diğer aile bireyleri annelerindeki bu değişimi 
garipsemezler.

Saadet işlere alışmış, Yılmaz ise yeniden kurduğu işini büyütmektedir. Çocukların boşanmayı 
alınan destekle kabul etmesi işleri yoluna koymuştur.

Artık her şey tüm aile için daha iyidir. Hayat mutlu ve sakin geçmektedir. Aile için tek eksik
İlke’nin bu mutlu aile tablosunda olmamasıdır. Bu konuda Yıldırım bey hiç geri adım 
atmamıştır ve atmaya da niyeti yoktur. Yıldırım bey hayatından İlke’yi çıkarmıştır. Zeynep 
hanım hac dönüşü ikisini yeniden barıştırmak için çaba göstermişse de başarılı olamamıştır. 
Çünkü Yıldırım bey bu girişime bile şiddetle karşı çıkar. Saadet yine araya girer ama çabalar 
boşunadır. Zeynep hanım bu kez oğlu ile konuşarak çözüm bulmaya çalışır.

İlke ise “Anneciğim siz kendinizi boşuna üzmeyin. Babam beni affetmeyecek. Hatırlarsan 
mektubunda ‘Nasılsa ben ölmeden konuyu son kez açar konuşuruz’ demişti diye bundan 
sonra olacakları hatırlatmıştı” der. Kısaca İlke de barışacaklarına hiç ihtimal vermemektedir.

- Yani oğlum ölmeden önce son nefesinde mi seninle konuşacakmış?
- Sanırım öyle anne. Ben de barışmak isterim ama olmuyor babam istemeden 

olmayacak da. Benim üzüntüm sizden uzak olmam. Ama sevincim de babamın 
yanında olmanız ve ailece mutlu mesut yaşamanız.

- Ne demek ailece, oğlum İlke? Sen de bizim parçamızsın. Baban da seni çok sever ama 
neden böyle yapıyor anlamıyorum. Yoksa bana anlatmadığınız başka bir şey mi geçti 
babanla aranızda?

- Hayır anne. Sizden sakladığım hiç bir şey yok. Babamın var mı bilemem?
- Peki ne zaman bu küslük bitecek oğlum, söyle ne zaman sizi bir arada göreceğiz?
- Bunu ben bilemem anne. Babam bugün çağırsın koşarak giderim. Ayaklarına bile 

kapanır ve af dilerim. Hatta küçük bir ihtimal dahi olduğunu düşünsem, hatta 
hissetsem bugün bile giderim ziyaretine ama beni şirketten içeri bile almaz. Evdeyse 
de çıkar gider. O kadar inatçı ve kararlıdır bilirsin.

- Biliyorum oğlum ama baban aynı zamanda çok müşfik ve sevecendir. İşte bu nedenle 
bu küslüğü anlayamıyorum. Artık yaşlanıyoruz oğlum. Korkum sizin barıştığınızı 
göremeden ölmek..

- Ben de ilk başlarda öyle düşünüyordum ama artık anlamak yerine bu durumu kabul 
etmeyi tercih ediyorum. Çünkü babamın bir bildiği vardır. Hem söyle bakalım nereden 
çıktı bu ölmek falan. Bak anne merak etme babam eninde sonunda beni affedecek ama 
şimdilik bu mümkün değil.. Sen de kendini boşa üzme.

Zeynep hanım bunun üzerine “Desene oğlum vuslat yine başka bahara kaldı” der. Böylece 
ailenin Yıldırım bey ve İlke’yi bir araya getirme çabası bir kez daha başarısız olmuştur. ►
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21. BÖLÜM: 

Sayın izleyiciler bu hafta, tam 10 yıl önce yaşanan 1999 depreminin yıldönümünde 

konuyu tüm boyutları ile ele aldığımız bu programımıza elimize ulaşan önemli bir mektupla 
başlıyoruz. Bazıları için bir deli mektubu saçması olarak gelebilir ama sanırım yazılanlar 
sizlerin de çok ilginizi çekecek. Şimdi bu konuda hazırladığımız VTRyi izliyoruz..

Benim için zaman uzun yıllar önce durmuştu. Bu nedenle aradan ne kadar yıl geçti 
bilmiyorum ama izleri, acısı hafızalarımızdan hiç çıkmayacak kadar derin yaralar bıraktı 1999 
depremi ve sonraki depremler ülkemizde. Size bu mektubu da bazı şeyleri anlatmak hatta 
hatırlatmak için yazıyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Bilmem hatırlar mısınız o günleri…
o gün yani 17 Ağustos günü nerede idiniz?  Bir yakınınızı falan kaybettiniz mi o günlerde? 
Sakın ajitasyon yaptığımı düşünmeyin.. Belki de duygulandınız ama sanki uzak ülkelerde olan 
bir deprem bilgi yada bir belgesel gibi izlediniz olan bitenleri.. biraz acıma duygusu, belki 
biraz çaresizlik ama ötekinin başına gelmiş olmadan ötürü gerçekten önemsememe durumu 
kısaca.. Kızmaca yok kimseyi suçlamıyorum. Zaten ateş düştüğü yeri yakıyor. Ölen öldüğü ile 
kalıyor bu ülkede. Şimdi de salt birilerini falan suçladığımı da düşünmeyin ne olur. Çünkü 
işim değil suçlamak, işim değil her şeyi bilmek ve hataları düzeltmek. Hem ne haddime?

Ben o günlerde depremin vurduğu yerde yaşayan birisiyim o kadar. O günlerden sonra 
kafama o kadar taktım ki bu deprem konusunu işin içinde çıkamaz oldum. Bolca araştırma 
yaptım ve okuduklarım beni şaşkına çevirdi. O günleri de bu nedenle dün gibi hatırlıyorum. 
Neler mi olmuştu? İsterseniz hem o günleri anlatayım hem de bazı gazete ve web sitelerinden 
bulduklarımı notlar halinde hatırlatayım da sonra eğer söylenecek söz kalırsa sorularınızı 
cevaplarım.

Zamanın durduğu an; 17 Ağustos 1999 gece saat 03:02

 1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 
depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02′de gerçekleşen, Kocaeli Gölcük 
merkezli deprem. Mw ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük 
çapta can ve mal kaybına neden olmuştur. 

 17 Ağustos depremi, tüm Marmara Bölgesinde, Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir 
alanda hissedildi. Resmi raporlara göre, 17.840 ölüm, 43.953 yaralı oldu. 505 kişi 
sakat kaldı. 285 bin 211 konut, 42 bin 902 işyeri hasar gördü. Resmi olmayan bilgilere 
göre ise yaklaşık 50.000 ölüm, ağır-hafif 100.000 e yakın yaralı olmuştur. Ayrıca 
133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişiyi evsiz bırakmıştır. Yaklaşık 16 milyon 
insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye’nin yakın 
tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, 
gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son 
yüzyılın en büyük depremlerinden biridir.

 Prefabrikte yaşayan nüfus: 147 bin 120, Kocaeli’nde 55 bin 399,  Sakarya’da 38 bin 
131,  Bolu’da 14 bin 296,  Düzce’de 22 bin 822,  Yalova’da 15 bin 946
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O gecenin sabahı ne kadar geç geldi anlatamam. Zaman durmuştu sanki.. Her yerde feryat, 
figan her yerde acı vardı. Tüm ülke adeta yasa boğulduk. Sabah bir açıklama bekledik olan 
bitenleri öğrenmek için ama öğleye doğru yapılan açıklamalar hiç de tatmin edici değildi. 
Başbakan ve bakanlar adeta donmuş gibi idiler. Cumhurbaşkanı da onlar gibi idi ama sanki bir 
farklılık vardı. Sadece ortalarda askerler ve askeri yetkililer vardı ama onlar da pek de 
açıklama yapamıyorlardı. Bir açıdan baktığımızda deprem askeri bölgeyi de vurduğu için 
görüntülerde askerin olması normal geliyordu. Zaten bir askerler bir de sıradan vatandaşlar 
hemen deprem bölgesine yetişmişlerdi. Herkes yardım etmeye çalışıyordu ama yetkililer 
görünürde yoktu. Siz bakmayın sonradan açıklanan ölü ve yaralı rakamlarına ne yazık ki hala 
tam olarak kaybımız belli değil diyen uzmanlar ve buna inanan insanlar var bu ülkede.

Deprem çok önceleri de oluyordu ülkemizde ama böylesi ilk defa başımıza geliyordu. Çünkü 
yakınımızda idi, bizlerden birilerini de etkilemişti. İstanbul’dan hissedilmiş hatta Avcılar 
bölgesini de vurmuştu deprem. Biranda ne kadar çok deprem uzmanımızın olduğunu öğrendik 
TV programları ve gazetelerden. Birinin ak dediğine diğer kara diyor, biri yakında derken 
diğeri “efendim bilimsel verilere göre” falan diye başlayıp halk dilinde laga luga yapıyordu. 
Mübarekler adeta ya falcı Nostradamus ya da felaket tellalı kesilmişti. En iyimseri dahi 
karizmayı çizdirmemek için temkinliği konuşuyor “olabilir de diyemem olmaz da diyemem” 
diye lafı ağzında geveliyordu. Üstelik uzmanlar kendi aralarında öylesine bölünmüştü ki kime 
inanacağımızı bilemiyorduk. Tüm bunlar sırasında bir taraftan insanlar gönüllü olarak yardım 
ederken hükümet deprem vergilerini sıraladı. Böylece gönüllü yardımlar bıçak gibi kesildi. 
Birileri suçlandı. Bazı müteahhitler hapse atıldı. Bazıları aklandı. Bazıları yavuz hırsız olarak 
depremzedeleri açtıkları davalarla uğraştırdılar. Bizler de iskambil kağıdı gibi üst üste 
yıkılmış evleri izledik ekranlardan ne yapacağımızı bilmeden ve çaresiz hatta ümitsizce… 
Yetkililer de izlediler ve izlemeye devam ediyorlar. Bakanlar da bakıyorlardı.. Bu arada olan 
ölenlere ve sağ kalmasına rağmen her şeyini yitirmiş bizlere olmuştu anlayacağınız.

O günlerde Kızılay ile ilgili yolsuzluklar ortaya çıktı. Halkın gönüllü olarak yaptığı bazı 
yardımlar ve çeşitli kuruluşlarca gönderilen bazı beyaz eşya dahil birçok yardım malzemesi 
sonraki aylarda ya çarçur veya talan edildi yada birileri o ürünleri piyasaya sürdü ve haksız 
kazanç elde etti. Bunu da TV’lerdeki araştırma programlarından öğrendik. Evlerini 
kaybedenler eğer başlarını sokacak bir yer bulabildilerse kendilerini mutlu saydılar. Yıllarca o 
barakalarda, prefabrik evlerde yaşadılar.. Kimi insan öykülerini TV’lerden kimilerini 
afişlerden öğrendik.

 Tatil için İzmit'e dedemlere gittik. Dedem, bizim için evin üst katına bir teras katı 
yaptırmıştı. Yani biz geldiğimiz zaman, orada kalalım, rahat edelim diye.  Biz ailecek 
orada 15 gün kaldık. Ondan sonra Adapazarı'na Enver dedemlere gittik. Tekrar İzmit'e 
geldiğimiz zaman, babamın izni bitmişti. Afyon Başmakçı'ya dönmek zorundaydı. 
Annem de Matematik dersine çalışıyordu. Annem Anadolu Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde okuyordu. Matematik dersini de Burak dayım 
biliyordu. Annem kalmak istedi. Babam da gönlü olmasa da annem ders çalışsın diye 
15 Ağustos 1999 tarihinde gece trenle gitti. İşte babam, yanımızda yokken, İzmit'te 17 
Ağustos 1999 depremine yakalandık. Çok sevdiğim Yaşar dedem öldü.  38 saat sonra 
bizi kurtardılar. Annem, Esra ve Anneannem ile birlikte, dedemin yaptırdığı 7 katlı 
binanın üçüncü katında iken deprem oldu. Yaz günüydü. O gün.. 

Hayat devam ediyordu diğerleri, arkada kalanlar yani bizler için ama kaybettiklerimiz artık 
hiç gelmeyecekti. Çok sonraları bile gazeteler şunları yazıyordu.
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 12 Kasım 1999 depremi nedeniyle uygulanmaya başlanan Mücbir Sebep'ten dolayı 
ödenmeyen vergilerin 24 taksitte ödenmesine karar verildi. (07 Nisan 2003)

 Depremin maliyeti kaç dolar?; TMMOB Makine Mühendisleri Odası raporunda (19 
milyar dolar) Türkiye'de 1900 yılından bu yana yaşanan 180 büyük deprem içindeki 
ağır hasarlı bina ve can kaybı verileri bulunan 155 depremde, 92 bin 463 kişinin 
öldüğü, 554 bin 365 binanın ağır hasar gördüğü belirtildi. Marmara depreminin toplam 
ekonomik maliyetinin TÜSİAD'a göre 17 milyar dolar, DPT'ye göre 15 milyar 
dolar, Dünya Bankası'na göre ise 12-17 milyar dolar olduğu ifade edilen raporda, 
depremlerin etkilerinin artan nüfus yoğunluğu, sanayileşme ve özellikle kentleşme ile 
yakından ilgili olduğuna dikkat çekildi. 

 Raporda, 1999 Marmara depremi sonrasında kurulan TBMM Araştırma Komisyonu 
Raporu'nda "Yeni bir deprem politikası oluşturulmalı devlet politikası olarak 
uygulanmalıdır" denildiği hatırlatılarak, gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmayı teşvik 
eden imar affı politikasından kesinlikle vazgeçilmesi gerektiği belirtildi. Raporda 17 
Ağustos depremi sonrasında "afet yönetimi" çalışmalarının ise yürütülmediğine işaret.

 Yapı güvenliği ve yapı denetimiyle ilgili yapılması gereken düzenlemelerin birçoğu 
hala gerçekleşmiş değil. Türkiye Hazır Beton Birliği verilerine göre Türkiye'de 
1999'dan bu yana üretilen toplam 350 milyon metreküp beton hiçbir yasal ve zorunlu 
denetimden geçmeden üretildi ve yapılarda kullanıldı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
tarafından Aralık 2006'da çıkarılan "G Uygunluk" Tebliği yayımlandığı tarihten uzun 
bir süre geçmesine rağmen uygulamaya sokulmadı. Şu anda hiçbir teknik kontrole tabi 
olmadan her isteyen hazır beton tesisi açabilmekte ve üretim yapabilmektedir.”

Hem o zamanlarda hem de sonrasında yetkili ve ilgili kuruşlar çeşitli görüşlerini açıkladılar ne 
yapmalıyız diye de akıl verdiler, yol gösterdiler… Üstelik üzerinden yıllar geçmiş olmasına 
rağmen…havanda su dövülmeye devam edildi.

 Mimarlar Odası, büyük depremin 6. yılında 17 Ağustos 1999’u yaratan “keyfi imar 
düzeni”nin sürmesine ve 7. yılına yine bir “imar affı”yla girilmesine tepkisini yaptığı 
bir açıklamayla dile getirdi; Depremi felakete dönüştüren nedenleri ortadan kaldıracak 
yasal önlemler alınmadı. Depreme dayanıksız yapı üretimine neden olan yasal, 
yönetsel ve teknik yetersizlikler giderilmedi. 

 17 Ağustos 1999 Depremi’ni Türkiye’nin en gelişmiş bölgesinde “felaket”e 
dönüştüren 3 temel neden vardı: 1) Plansız ya da bilim dışı planlara dayalı yasal ve 
kaçak yapılaşma. 2) Denetimsiz inşaat, ihmaller ve yapı üretimindeki teknik 
eksiklikler. 3) Depreme dayanıklı yapı geleneklerinden ders almayan tasarım ve 
uygulamalar. Geçen 6 yılda, her üç sorun için de yeterli önlemleri sağlayabilecek yeni 
yasal düzenlemeler yapılmadığı gibi, sadece hükümetlerde ve yerel yönetimlerde 
değil, üniversiteler ve diğer ilgili kurumlarda da ihmaller sürmektedir. 1. İmarda 
“Plansızlık ve Hukuksuzluk” Artıyor 2. Yapı Denetiminin “Şirket”leştirilmesi 
Çökmüştür.

 Bu konuda TMMOB Makine Mühendisleri Odası (17 Ağustos 2007) açıklamaları 
şöyle; 17 Ağustos 1999 Depremi'nin yıldönümünde, Türkiye’nin bir deprem ülkesi 
olması ve kapıdaki Marmara Depremi dolayısıyla günü birlikçi yaklaşımlar 
reddedilmeli, köktenci önlemler bütünü devreye sokulmalı, gerekli yasal düzenlemeler 
hızla yapılmalıdır... Depremlerin Yıkıcı Sonuçlarına Karşı Sanayi Tesisleri ve 
Binalardaki Mekanik Tesisat ve Doğal Gaz Tesisatlarına Yönelik Önlemler, Öncelikli 
Deprem Önlemleri Arasında Yer Almalıdır. Topraklarının % 93’ü aktif deprem 
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kuşağında bulunan Türkiye’de nüfusun % 98’inin deprem riski altında olmasına karşın 
temel sorunlar sürmektedir. 1999 Marmara depremi sonrasında “güvenli yapılaşma” 
adına getirilen yapı denetimi düzenlemeleri deprem sonrası sorunları çözememiş hatta 
yeni bir kargaşa yaratmıştır. Odamızın tüm uyarılarına rağmen birinci derece deprem 
bölgesindeki birçok ilimiz bu yasanın kapsamına alınmamıştır. 1999 depremi sonrası 
Dünya Bankası’nın dayattığı zorunlu deprem sigortası da bu temelde gündeme gelmiş 
ve etkisiz kalmıştır. Sonuçta doğal afetlere karşı bilimsel ve teknolojik gelişmelere 
dayalı bilimsel-teknik mühendislik önlemlerinin alınmasına yönelik yeterli çalışmalar 
yapılmamış, Deprem Şurası v.b. girişimlerin hakkı verilmemiş, hatta yakın bir tarihte 
Ulusal Deprem Konseyi lağvedilmiştir. Bu alanda karşılaşılan sorunların temel nedeni, 
yıllardır uygulana gelen siyasi ve ekonomik rant amaçlı, hatalı ve denetimsiz 
yapılaşma politikalarıdır; çağdaş, planlı, güvenlikli kentleşmeyi yaratacak ve 
depremlerde yıkımı en aza indirecek düzenlemelerin yapılmamasıdır.”

Çok genel hali bu ama çok daha fazlasını yıllarca çeşitli kurum ve kuruluşlar açıkladılar. 
Bakıyorum şaşkınlıkla okuyor ve hatırlıyorsunuz bu detayları.. Eğer o depremde siz de bir 
yakınızı kaybettiyseniz o günleri hatırlayınca sizin de canınız hala acıyordur benim gibi.. 
Depremin üzerinden yıllar geçince daha çok bilgiye ulaşmaya başladık. Biraz sonra 
okuyacaklarınızı belki de ilk defa duyacaksınız ve şaşıracaksınız. Ben de şaşırmıştım sonra bir 
gün bunları çevreme anlatmaya başlayınca Mustafa amcam “Oğlum sen salak mısın? Niye 
kafana bunları takıyorsun, baksana sen işine. Yabacı düşmanların oyununa gelme. Bunlar 
gerçek olsa büyüklerimiz, hükümet gereğini yapmaz mı sanki” deyince. İçime bir kurt düştü 
ki sormayın. Neden mi? Bulduklarım aşağıda okuduktan sonra siz karar verin… 

 Deprem sonraki can düşmanımız Yunanistan niye yardıma geldi?
 İsrailli komutanların törende ne işi vardı?
 Rusların yardım için gelen gemileri neden boğazdan içeri alınmadı?
 ABD bu işin içinde mi?
 Hollywood filmi ('Komplo Teorisi' Mel Gibson ve Julia Roberts) gerçek mi yoksa?
 Acaba bu depremi uzaylılar mı yaptı?
 Askeri tesislerdeki garip olayların (kapıların kendiliğinden açılması, arabaların aniden 

çalışması) açıklaması ne?
 Deprem sonrası görünen “Ateş topu” konusunu niye kimse açıklamıyor? Peki niye 

sonraki depremlerde aynı şey olmadı?
 Siz de “HAARP-TESLA Makinesi sayesinde iyonosfer tabakasından yeryüzüne 

yansıtılan ışık” satırını okuyunca devamını merak ediyor musunuz.?
 HAARP ne derseniz “High Frequency Active Auroral Research Program” isminin baş 

harfleri oluyormuş...
 Sırp asıllı Amerikalı bilim adamı mucit Nicola TESLA tarafından geliştirilen bu 

“düşük frekanslı elektromanyetik ışınımla yüksek enerji nakli” tekniğini, hem Ruslar 
hem de Amerikalılar uzun zamandır bir silah olarak kullanmanın yolunu arıyorlardı. 
Bu yöntemle çok uzaktan, hatta uzaydan geniş alanlarda tahribat yapabileceklerdi.

 Bu projeye karşıt olan Amerikalı bilim adamları da var. Bunun son derece tehlikeli 
olduğunu savunuyorlar. Çünkü, onlara göre, HAARP öylesine bir güç haline gelebilir 
ki, elinde tutan dünyanın tartışmasız hakimi olur.. Projenin karşıtlarından biri olan, 
ülkenin en ünlü jeofizikçilerinden Prof. Gordon J.F. MacDonald’e göre, 
elektromanyetik teknoloji bakın daha neler yapabilirmiş. 
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1-İklimleri değiştirebilir, 2-Kutupları eritebilir veya yerinden oynatabilir, 3-Ozon 
tabakası ile oynayabilir, 4-Deprem yaratabilir, 5-Okyanus dalgalarını kontrol edebilir,
6-Dünyanın enerji alanları ile oynayarak, insan beynini kontrol altına alabilir, 7-
Radyasyon yaymayan termonükleer patlama oluşturabilir...

Bunlar yapabildiklerinin sadece bir kısmı.. Dehşet değil mi? Ancak, Amerika Hava 
Kuvvetleri, iklimlerin kontrolünü amaçlayan “Spacecast 2020” projesi ile ilgili olarak 
“Çevreyi değiştirme teknikleri ile bir başka ülkeyi yok etmek veya zarara uğratmak 
yasaktır” açıklamasını da yapmış durumda... Bu proje çok küçük sinyallerle çok büyük 
enerjileri kontrol etme mantığı üzerine kurulduğuna göre, Zbigniev Brezinski’nin 
1970’lerde sözünü ettiği “İleriki yıllarda teknolojiye bağlı daha kontrollü bir toplum 
olacağı ve elitlerin bu imkanı kullanacağı” cümlesi sanki gerçek oluyor... ABD eski 
Başkanı George Bush, “Yeni Dünya Düzeni” cümlesini kullanırken, acaba sadece, 
siyasi anlamda mı bunu söyledi?

 ABD dünyanın ve kendi insanlarının tepkisini almamak için bu projeyi barışçı 
“deprem indirgeme” sistemi diyerek, bir yandan tepkileri azaltıp diğer yandan fonlama 
devamlılığını sağlamayı amaçlıyordu. Bu nedenlerle proje önce Avustralya’nın çıplak 
ve seyrek nüfuslu kırsal bölgelerinde denendi ve geliştirildi…. Ve gün geldi bu sistem 
Türkiye’de denenmek istendi. Zaten bölge bu amaçla yıllardır sismik espiyonaj 
altındaydı. Nitekim gelişmeleri takip edenler, depremden hemen sonra, Milli İstihbarat 
Teşkilatı’nın girişimleriyle Türk Telekom’un Türkiye’nin sismik bilgilerini 
Pentagon’a ileten NATO Üssü’nün iletişimini nasıl kestiğini hatırlayacaklardır. 
ABD’nin asıl hedefi, Kuzey Anadolu fay hattındaki deneyden elde edeceği tecrübe ve 
bulguları, Kaliforniya San Andreas fay hattına uygulamaktı. Bu iş yine çok yüksek 
askeri gizlilik taşıdığından yürütme işi İsrailli uzmanlara verilmişti. Gerekli makine ve 
donanım gizlice denizaltılarla Gölcük Üssüne getirilerek oradaki, yeraltı-denizaltı 
korunaklarına kuruldu. Türk makamları durumdan detay bazda haberdar değillerdi. 
Bunu İsraillilerle yürütülen askeri tatbikatın bir parçası olarak düşünüyorlardı.

 İsrailliler Amerikalılarla gece şartlarında elektro-sismik haberleşme tatbikatı 
yapacaklardı. Deney başarılı olacağından sonunda kimse normal dışı bir şeyin 
olduğunu fark etmeyecekti. Bu amaçla Gece Şahini Tatbikatı’nın (Operation Night 
Hawk) saat 03:00’te başlaması planlandı. Gece saat tam 03:00’te düğmeye basılacak 
ve Gece Şahini devreye girecekti. O an uzay filmini andırır devasa cihazlar çalışmaya 
başlayacak ve 1-2 dakika içinde de oluşturdukları muazzam enerjiyle Marmara’nın 
altındaki tektonik tabakayı zayıf yerlerinden kırıp, aylardır oluşan basıncı dışarı 
atacaklardı. Böylece büyük bir deprem önlenmiş olacaktı. Ama o gece sabaha karşı bir 
şeyler yanlış gitti. Ve beklenen gerçekleşmedi.”

Bunları ilk okuduğumdan itibaren etkisi altında kalmıştım. Bunları yazarak sizinle paylaşayım 
dedim.. Bunu yapma düşüncem öyle bilgi vermek falan değil ama nedeni mektubumun 
sonunda anlayacaksınız. Deprem deyince nedense aklımıza sadece 1999 depremleri geliyor 
sonra da “İstanbul” için endişeleniyoruz. Ne geçmişte olandan ders alıyor ne de gelecek için 
hazırlanıyoruz.. Kısaca hatırlatacak olursam:

 1509 Büyük İstanbul Depremi. Küçük Kıyamet: İstanbul’la ilgili tarihte bilinen ve 
“Küçük kıyamet” olarak adlandırılan 10 Eylül 1509 depreminin merkez üssünün 
Adalar yakını olduğu tahmin ediliyor. Depremde, 160 bin nüfuslu kentte 5-6 bin kişi 
ölmüş, Fatih Camii'nin depremde minare ve kubbesi çökmüş, Galata Kulesi de önemli 
hasarlar görmüştür. Ölenler arasında Osmanlı Hanedanından 3-kişi vardı. Vezir 
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Mustafa Paşa ve emrindeki 360 atlı süvari öldü. Bu tarihsel belgelerde, İstanbul ve 
Pera'da hasara uğramayan hiç bir evin kalmadığı rapor edilmiştir. Makrosismik 
gözlemlerin ışığında bu depremin büyüklüğünün de 1999 depremi gibi 7.4 olduğu 
tahmin ediliyor. 

Neyse bu konuda kafanızı fazla şişirmeyeyim.. Anlaşıldığı kadar biraz sıkıldınız o tatsız 
günleri hatırlayınca… Sanırım bu aşamada benim kim olduğumu merak ediyorsunuz. Ben 
kendi halinde bir üniversite öğrencisiydim. İnşaat mühendisliği bölümünde okuyordum. 
Dahası yönetim konularına kafamı taktığım için bolca araştırma yapıyorum.. Artık ne 
araştırma yapıyorum ne de öğrenciyim. Çünkü okuldan atıldım. İş bulmadığım için de işsiz 
kaldım. Son zamanlara kadar kaldırım mühendisliğini icra ediyordum. Artık ondan da 
kurtuldum.. Ne mi oldu? Daha ne olsun bu anlattıklarımı dinleyince beni akıl hastanesine 
kapattılar. Artık ekmek elden su gölden yaşıyorum. Bunları da önceden yazmıştım. Ben 
içerdeyken size postalandı bu mektup. Tesadüfe bakın bir de salak gibi günlüğüme de 
yazmışım bunları. Oldu mu size suç teşkil eden günlük. Oh keyif keka. Planım tuttu yani. 
Ama yazdıklarım salt deli saçması değil.. Çoğu bölümü olduğu gibi internet sitelerinden 
aldım. Sorumluluk kabul etmem. Yani boşuna heveslenmeyin sonuçta hem deliyim hem de 
her şeyi inkar edecek kadar bilinçliyim. Buradaki rahatımı bozamam siz bakın kendi başınızın 
çaresine… Bizleri içeri tıkmıyorsunuz aslında biz kendimizi sizlerden korumak için duvarlar 
arkasında yerimizi alıyoruz. Hem merak etmeyin bu ülkede her şey kısa sürede yoluna konur. 
Yetkilerimize Allah zeval vermesin. Deprem olmamıştır. Tüm yazdıklarım deli zırvalarıdır 
ama düşüncem bu. Gerisi size kalmış.. Eğer bu konuları daha fazla kurcalarsanız ya yanıma 
gelirsiniz o da akıllı iseniz ya da sizi atarlar içeri müebbetten hallice bir süre yatarsınız olur 
biter..

Size olan mektubum bitti. Bu bölümü yırtıp yakabilirsiniz. Belki de sizi de takip ediyorlardır. 

Mektubu bize gönderen izleyicimiz şöyle devam ediyor.

“Dün Sezar ve Aristo ile sohbet ettim. Geçen gün Napolyon ve Hitler ziyaretime geldi. 
Hollywood peşimde ama ancak benimle birlikte Nicole, Paris ve Anna oynarsa film teklifinizi 
kabul ederim dedim. Obama geldi Bush artık out. Zaten iyi arkadaşım olmamıştı komşuya 
yaptıklarından sonra.. Einstein, Darwin ve Aşık Veysel için bir şey diyemem çünkü onları 
henüz çözemedim. Deli olduklarından şüpheleniyorum. Copernic’e ne zaman “hadi kop gel” 
desem nedense anlamıyor. Yahu yerli deliler neyimize yetmiyor? Sıkıldıkça süpürgeden son 
model arabama atlayıp tur atıyorum. Bu arada geçenlerde bizim burada bir dizi çekimi 
yapıyorlardı TV’ye de çıktım. Gelen programcılara dil çıkardım. Röportaj yapmak 
isteyenlerin resimlerini de elimle “şak” diye çektim. Bana güldüler. Dışarıda sakın yapmayın. 
Dövüyorlar. Ben denemiştim. Deli deli küpeli oyununu çok seviyorum. Hastabakıcılar beni 
dövmüyor. Yemekler harika. İlaçları ağzımda tutup sonra isteyen bağımlı garibanlara 
veriyorum. Daha fazla sıkıştırmayın kendimi intihar eder suçu size atarım. Sonra da ya kanat 
takar uçarım ya da hızlı trene atlar kaçarım. Düttttttt kaçın önümden….”

Sayın izleyiciler bir deli mektubu saçması diye başladığımız program bizim de kafamızı 
karıştırdı. Tüm bunlara anlam veremiyoruz. Bunlar ancak kurgu olabilir. Senarist bize oyun 
oynuyor hatta buna da yazarı alet ediyor diye düşünüyoruz. En iyisi bu bölümü unutmak olsa 
gerek. Bu arada romanı kaldığınız yerden okumaya devam edin bizce.. Bizde öyle yapacağız. 
İyi günler dileriz. Programı kapatıyoruz. ►
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22. BÖLÜM: 

Biliyor musunuz, ne zaman okuduğum bir yazı “Sevgili Günlük…” diye başlarsa 

nedense içimde aniden bir merak uyanır.. Çünkü bu yazan kişinin aslında anlattıkları günlük 
(hatta kendisi) için değil, aslında başka birilerinin okuması umuduyla yazıldığı düşüncesinden 
dolayı ortaya çıkan “acaba ne paylaşacak?” kapsamında bir meraktır bu… Yazılanlarda sanki 
gizli olması gereken bir şey çıkacak ve sırlar afişe olacak gibi bir his uyanır başlığı okuna 
kişinin içinde… eğer sizde böyle olmadı diye düşünüyorsanız…

Sadece meraktan soruyorum “Niye benim günlüğüme yazdıklarımı okuyorsunuz?, Yoksa 
insanların sırları öğrenmek mi saplantınız veya röntgenci misiniz?” 

Durun hemen kızmayın canım. Hem aramızda gizli saklı ne olabilir ki? Hazır günlüğümü de 
elinize almışken sizi kim okumaktan geri koyabilir ki? Bu aşamada sanırım sizlerle 
günlüğümü daha doğrusu bazı sırlarımı paylaşacağımı falan düşündünüz… Çok üzgünüm 
ama bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Yani anlatırım ama yazamam. Ben, itiraf etmesi bu 
yaşta güç olacak ama yazma özürlüyüm. Bunun için bir yazıdan destek alacağım. Bu yazıyı 
yıllar önce bir dergide okumuştum. Nasıl hatırladın diyecek olursanız cevabım “yok 
hatırlamadım” olacak.. Geçenlerde kütüphaneyi düzenlerken bu yazının olduğu dergi yere 
düştü ve tesadüfen bu yazının olduğu sayfa açıldı.. Gördünüz mü, “bu yazı” diyor duruyorum 
ama daha yazı hangi konuda onu dahi yazmamışım. Yazamam demiştim ya, bak 
yazamıyormuşum.. Neyse yazıyı aşağıya olduğu gibi aktarıyorum. Yazının sonunda da 
kendimle ilgili kısmı yazdım. Yani iki parçalı gibi bir şey oldu. Benden bu kadar..

“Gençlere Kariyer Planlaması Tüyoları”

Okulunuzdan mezun oldunuz veya bu yıl mezun oluyorsunuz. Sakın firmaların sizi 
beklediğini düşünmeyin. Çalışmak istediğiniz firmalarda ve talep edeceğiniz pozisyonlarda 
çalışmak için binlerce kişi ile mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

İş dünyasında mücadele etmek, var olmak hele bir de kariyer düşlemek sanıldığı veya 
bahsedildiği kadar kolay değil. Bu öylesine bir saptama değil. Gazetelerde çıkan ilanlara 
binlerce kişi müracaat edebiliyor. Peki, sizi farklı kılan ne? Niçin sizi tercih etsin firmalar? 
Sakın mezun olduğunuz okul, ya da bölüm sizi farklı kılıyor diyor düşünmeyin. Onun modası 
geçti. İngilizce (iyi derecede)ve bilgisayar bilmek artık standart, dahası ek bilgiler ve özellikle 
iş deneyimi önemli. Böylece fark yaratabilme şansınız olacak. Yönetim penceresinden ve iş 
hayatının labirentlerinde böyle olduğu açıkça görünür, tabii farkında olanlara.. Farkında 
olmak öncelikle durumu kavramak sonra ise olabilecekler ve yapılabilecekler konusunda fikir 
üretmek ve var olan çözümleri araştırmayı gerektirir. Lütfen dikkat; bu yazıdaki görüşler ne 
salt karamsar ne de hayali iyimser düşüncedeki bakış açısını yansıtmıyor. Tüm bunları sadece 
bir danışmanın gözlemleri ve önerileri olarak değil, bir eğitimci ve yönetici bakış açısı ile de 
yorumlayarak yazıyorum. Çünkü kariyer planlaması uzun ince ve zorlu bir yol bunu 
unutmayın. Yararlı olması için bazı konulara genel hatları ile değinmek istiyorum;
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o Kariyer ile ilgili veya konuya ilgi gösteren onlarca site, şirketten, okul ve oluşumdan, 
o İş hayatının zorlukları ve bazı yöneticilerin önyargısından,
o Ailede, arkadaş grubunda, iş hayatında ve toplumda karşılaşılan sorunlardan,
o Yurt içi olduğu kadar  yurt dışı örneklerden, yapılan çalışmalar, anket ve 

araştırmalardan,
o Başarısızlık kadar başarı örneğinden, kabullenme ve pes etme kadar mücadele 

etmekten,
o Fırsatlar, olumlu çalışmalar ve yüreklendirici projelerden, gelişmelerden
o Çalışma alanınıza özel pratik bilgi ve deneyimden..

Kısaca tüm bunlardan haberiniz yoksa gerçekten işiniz zor… Başarı konusunda ilk ve belki de 
en önemli engel belki de sizsiniz, örneğin bir işi yapamayacağınız düşüncesi.. İşte bu sizin en 
büyük engeliniz. Önce düşünce engelinizi aşın, yeteneklerinizi doğru tanımlayın. En 
basitinden bir SWOT yapın.. Yani Güçlü ve Zayıf yönleriniz, Fırsatlar ve Tehditleri doğru 
tanımlayın. Bunu bir kez dahi gerçekçi olarak yaparsanız ve başarmaya karar verirseniz, 
başarı sizindir eninde veya sonunda merak etmeyin. Bunun kolay olduğunu söylemiyorum.. 
Belki kan, ter ve gözyaşı ile dolu bir yola çıkıyorsunuz, belki de yol düşündüğünüzden daha 
kısa ve başarı elinizi uzatmanızı bekliyor… Bu okuduklarınıza pek önem vermeye bilirsiniz 
ama o zaman da sürekli artan işsizlik oranın altında siz de ezilirsiniz. İşsizlik konusunda 
aşağıdaki notlar sanırım ilginizi çekecek;

 Aralık 2000, Hürriyet: İşsizlik geriledi, yüzde 5.6'ya düştü.
 Ekim 2001, NTV: İşsizlik geriledi, yüzde 8.5'e düştü.
 Aralık 2002, Takvim: İşsizlik geriledi, yüzde 9'a düştü.
 Eylül 2004, Milliyet: İşsizlik geriledi, yüzde 9.3'e düştü.
 Mayıs 2005, Vatan: İşsizlik geriledi, yüzde 9.5'e düştü.
 Temmuz 2005, Radikal: İşsizlik geriledi, yüzde 10'a düştü.
 Aralık 2005, Zaman: İşsizlik geriledi, yüzde 10.3'e düştü.
 Aralık 2006, Sabah: İşsizlik geriledi, yüzde 10.4'e düştü.
 Mart 2007, Referans: İşsizlik geriledi, yüzde 10.5'e düştü.
 Nisan 2007, Yeni Şafak: İşsizlik geriledi, yüzde 11'e düştü.
 Mayıs 2007, CNNTÜRK: İşsizlik geriledi, yüzde 11.4'e düştü.... 
 Haziran 2007, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): İşsizlik 14.9
 Haziran 2007, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) işsizlik, yüzde 11.4
 Eylül 2007, Hürriyet: Genç İşsizlik oranı alarm veriyor, Haziran ayı yüzde 8.8
 Kasım 2008 Hürriyet: yüzde 10.7
 Ocak 2009 yüzde 15.5

Anlayacağınız işsizlik sürekli düşüyor. Eğer bu konular değil de içinde manken, magazin 
kelimeleri geçen yazılar ilginizi çekiyorsa bu durumda “Beyaz Saçlı Prens Manken Prensesi 
Öper...” başlıklı yazımı www.maxihaber.net sitesinin arşiv bölümünden okuyabilirsiniz.

Unutmayın her insan kendi yolunu çizme sorumluğunu ve kariyerini planlama şansını elinde 
bulundurur farkında olmasa da bu böyle. Benim söyleyeceğim “başarabileceğiniz” eğer inanır 
ve sonuna kadar mücadele ederseniz.. Bu ilk adım sonrası inanın çok kolay. Bu fikirlerime 
başlangıçta katılmayabilirsiniz ama sonunda başardığınızda ve geriye dönüp baktığınız 
gülümseyeceğinizden eminim..  (Genç Gelişim Dergisi)

Böylece yazı bitti. Bahsettiğim kısa notum ise şöyle: Bunu yapmamın sebebi haylaz oğlum ile 
derslere ilgisiz kızlarımın bu günlüğü bulma ve okumaları sonrasında onlara bu yazının küçük 
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de olsa bir farklılık yaratacak bir kıvılcımı ortaya çıkarması ümidimdir. Ne olacak 
bilemiyorum. Eğer yarın çocuklarım bana teşekkür etmek için gelirlerse yazı başarılı olacak, 
yok okumalarına rağmen hiçbir değişiklik olmazsa bizim çocuklara etkisi olmayacak diye 
düşüneceğim. Sonrasında ne mi yapacağım? 

Oğlanı hemen sanayiye bir servise çırak olarak vereceğim. Bizim haylaz nasıl olsa arabalara 
meraklı. Ayrıca “Bolca araba görürsün evladım” derim.. 

Kızlara da “Gidin biraz da kocanızın başına ekşiyin” der yani onları da hemen evlendiririm 
olur biter..

Diyen, daha doğrusu diyebilecek ebeveyn olsaydım aynen bunları söyler ve yapardım. 
Anladığınız üzere bunlar olmayacak.. Yine de belki bir umut bizimkiler dolaylı olarak 
anlatmaya çalıştıklarımı anlarlar ve hayatlarını kurtarmak için çaba sarf ederler… diye 
düşünüyorum. Ne yaparsınız, yaş ilerledi. Kaç yıl önce emekli oldum hatırlamıyorum bile… 
Eski ve varlıklı günlerimizde rahmetli eşimle çocukların üzerine titrerdik. Eşimi iki yıl önce 
kaybettim. Onsuz o kadar zor ki bizim çocuklarla başa çıkmam… Durun bakayım.. yoksa siz 
çocuklarımı sahiden şikayet falan ettiğimi mi sanıyorsunuz? Olur mu hiç öyle şey, yapmam.. 
yapamam… Onlar benim göz bebeklerim. Öyleler de nedense onlara artık işlerin eskisi gibi 
olmadığını, çok daha fazla çalışmaları gerektiğini anlatamıyorum. Zannediyorlar ki hayat hep 
böyle devam edecek.. Hiç kötü gün olmayacak.. Hatta benim hep başlarında falan olacağımı 
düşünüyorlar sanki.. Bunların büyümeye istekleri ve niyetleri yok… İyi de bunda hata benim.. 
Ben değil miyim bu yaşlarında dahi onlara “Yavrucuğum”, “Çocuğum” diyen hatta geceleri 
üstlerini örtmek için odalarına parmaklarımın ucuna basarak giren… Tabii yapacağım bunları 
onları benim canlarım. İyi de bunları neden anlatıyorsun derseniz.. Benim ki de bir umut… 

Yok, başka baharlara kalmasın benim umudum. Buna dayanamam. Hem acaba başka bahar 
kalmış mıdır ömrümün kalan kısmında?  Bilmiyorum….

Bunu sormak dahi ne kadar ilginç bir düşünce değil mi? Öyle ki gençken yılların nasıl 
geçtiğini fark etmeyiz. Emekli olduktan sonra geçen yılları sayarız ve şaşırır kalırız. Derken 
bir gün hayat arkadaşınız sizi bırakır gider ve sanki hayat öylesine yavaşlar ki tarifi imkansız 
bir şey bu. Ama öte yandan da bırakın günleri, aylar yıllar bile hızlanır aniden. Hani bir 
tarafınız gitmek ister, diğer tarafınız kalmak gibi.  İki arada olmak gibi… Aklıma “İşte öyle 
bir şey” şarkısı geldi.. Yahu ben iyiden iyiye ihtiyarlamışım.. Yok bu umudumun sadece 
benimle ilgisi yok.. Hani dünya gözü ile çocukların hayatlarını kurtardıklarını görmek 
istiyorum. Hepsi o kadar. Çok mu şey istiyorum?

Yok başka baharlara kalmasın benim umudum. Buna dayanamam. Hem acaba başka bahar 
kalmış mıdır ömrümün kalan kısmında? Rahmetli eşim ben böyle şeyler söyleyince sen iyice 
şaşırdın nereden çıktı öyle düşünceler falan? Diye bana kızardı. Sonra da sen olgunlaştın.. 
Hem ben de yanında kendimi delikanlı gibi hissediyorum. Daha çok bahar göreceğiz derdi.. 
Derdi de sonra nedense beni bırakıp gitti öbür tarafa..

Sahi acaba başka bahar kalmış mıdır ömrümün kalan kısmında? Eğer bunları okurken siz de 
benzer düşüncelere hak veriyorsanız bilin ki siz de artık olgunlaşıyorsunuz.

Hem kim ister umutlarının başka bahara kalmasını? Ben istemiyorum. ►
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23. BÖLÜM:  

Mustafa bey yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra bir gün emekli oldu. Emekli 

olduktan sonra uzun süre ne yapacağını da bilemedi. Önceleri kendine evde tamiratlar dahil 
çeşitli uğraşlar çıkardı ama bunlar yetmiyordu zamanın geçmesine ama kahveye de gidemezdi 
bunca yıldan sonra çünkü öyle bir alışkanlığı yoktu. Zaten gençliğinde de sigara içmediği için 
kahveye gitmezdi. Bir gün aynı okuldan birkaç yıl önce emekli olmuş bir öğretmen arkadaşını 
görünce mutluluktan gözleri parladı. Sevda hanımı görmeyeli yıllar olmuştu.  

Sevda hanım idealist bir öğretmendi. Çalıştığı dönemde çocukları sadece iyi yetiştirmeye 
çalışmaz onları aynı zamanda çevreye duyarlı olmaları konusunda da uyarırdı. Tüm bunları 
yaparken asla kırıcı olmaz, örnek olur ve durumu iyi olmayan çocuklar için cebinden para bile 
harcardı. Eşi Tahsin bey de Sevda hanım gibi aynı okuldan mezun Matematik öğretmeni idi. 
Ne yazık ki Tahsin bey bir trafik kazasında tek çocukları Ali ile hayatını kaybedince başka 
kimsesi kalmayan Sevda hanım evde duramaz olmuştu. Öğrenciler Sevda hocayı çok 
severlerdi. Çünkü o matematiği eğlenceli olarak öğretir, çocukları korkutmazdı. Bu nedenle 
okul harici bolca özel ders de verirdi. Sevda hanımın okula tayini sonrası okulu tüm 
sınavlarda matematik başarısı gözle görülür şekilde yükselmişti. İlk yıllarda eşi Tahsin beyle 
birlikte okul matematik takımını çeşitli yarışmalara götürmüşler ve her defasında başarılı 
olarak kupalar ve ödüllerle geri dönmüşlerdi. Başlarına gelen o elim kazanım olduğu yıl ise 
okulu yurt dışındaki matematik olimpiyatlarında başarılı olarak temsil etmişlerdi. Sevda 
hanım eşini ve oğlunu kaybettikten sonra bir daha yarışmalara gitmedi ama okul takımını hep 
çalıştırdı. Artık yarışmalara gitmiyor ama kültür seyahatlerinden de geri durmuyordu. Doğal 
olarak okulun gezi kulübünün iyilik meleği olmuştu bu kez. Artık tüm gezilere Sevda hoca 
yönetiminde gidiliyordu. Yaptığı işten çok memnun olan Sevda hoca adeta karıncayı dahi 
incitmeyen, sürekli üreten ve tüm kazancını çevresi ile paylaşan bir iyilik meleğine 
dönüşmüştü. Bu gezilere biz hocaları da götürmeyi ihmal etmez ama gezilen yere göre bazen 
Coğrafyacı Pakize hanımın bazen de Tarihçi Rüstem beyin kafile lideri olmasını özellikle rica 
eder ve onları da onurlandırırdı. Okullar arası Türkçe yarışmalarında ise bana sanki bir 
asistandan öte koçluk yapmıştı okul takımını hazırlamam konusunda. O kadar yardımcı 
olmuştu ki anlatamam. Neyse, Sevda hanımla sohbetimiz şöyleydi galiba.

- Merhaba Sevda hanım. Sizinle karşılaşmak ne kadar güzel oldu anlatamam. Sıkıntıdan 
patlıyordum da kendimi evden dışarı atmıştım.

- Merhaba Mustafa bey. Ben de sizi gördüğüme memnun oldum. Duyduğuma göre siz 
de emekli olmuşsunuz.

- Evet, emekli oldum ve sıkıntıdan patlıyorum.
- Ben de ilk zamanlarda öyle olmuştum ama biliyorsunuz gezilere katılırdım. Daha çok 

gezmeye başladım emekli olunca.
- Siz hep faal idiniz. Gezilere de yılladır gidince sizin için pek zor olmamıştır. Ben 

çocukları ziyarete dahi gitmek için Anadolu yakasına geçmeye üşeniyorum.
- Üşenmek iyi bir şey değil Mustafa bey, ben bırakın Türkiye içinde gördüklerimi ek 

olarak 20 ülke gezdim ve gezmeye devam ediyorum. Hatta bugünlerde yine hazırlık 
yapıyorum yola çıkmak için..
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- Şimdi nereye gidiyorsunuz? 
- Avrupa’da çeşitli ülkeleri nehirden gezeceğim. Tekne ile nehir turu yapıyorum. Tuna 

nehrinde böyle turlar varmış geçenlerde bir TV programında gördüm. Sunucu kız beni 
o kadar heveslendirdi ki  yaşıma bakmadan atıyorum kendimi yeni bir maceraya..

- Sevda hanım sizin için macera ne demek? Siz alışıksınızdır. Hatta sizi gençlerin 
yarıştığı programlarda çeşitli ülkeleri gezerken görsek bile şaşırmayız. Hem onları da 
yenersiniz siz.

- Teveccüh gösteriyorsunuz Mustafa bey.. Neyse şimdi benim seyahatleri bırakalım da 
siz ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor emeklilik?

- Nasıl gidecek sıkıntıdan patlıyorum. Ara sıra böyle gezmeye çıkıyorum. Hafiften de 
olsa kendimi bıraktım. Biraz göbek biraz sakal işte öyle..

- Böyle yapmayın Mustafa bey daha gençsiniz. 
- Acaba boşa mı kürek çektik bunca yıl? Yoksa bizim devrimiz mi geçti?
- Böyle konuşmayın Mustafa bey. Karamsarlık size yakışmıyor.
- İyi de ne yapabilirim bilmiyorum?
- Yapacak çok şey bulabilirsiniz eğer isterseniz.
- Sevda hanım ne yapabilirim ki? Ne dershanede çalışabilirim ne de özel ders 

verebilirim. Gençken bunları yapmak kolaydı ama şimdi yapmak istesem de ne 
dershaneler beni kabul ediyor ne de özel derslerin, daha doğrusu afacanların kapris ve 
yaramazlıklarını çekemiyorum artık.

- Siz de o zaman en iyi bildiniz ve başarılı olacağını işi yapın..
- Ne yapmamı öneriyorsunuz, anlamadım?
- Siz Türkçe öğretmenisiniz. İsterseniz dergiler ve web sitelerinde yazılar yazabilirsiniz.
- Sevda hanım hadi diyelim ben yazdım. Kim yayınlayacak? Bizim öğretmenler dergisi 

mi, okul postası mı?
- Ben gençlere yönelik kişisel gelişim dergilerini ve kariyer konusundaki web sitelerini 

düşünmüştüm. Örneğin Genç Gelişim Dergisi, hatırlarsanız okulda iken abone idim. 
Öğretmenler odasına ve kütüphaneye okuduğum sayıları da bırakırdım.

- Hatırlıyorum benim de hoşuma giderdi o dergi. Peki, nasıl yazımı yayınlayacaklar? 
Sanki mesaj göndersem arasam olur mu?

- Bence arayın. Sizin yazınızı kabul etmeyecekler de kimin yazısını kabul edecekler? 
Hem bakarsınız sonra da sıra yıllardır bahsettiğiniz ve bir türlü bastıramadığınız 
kitabınıza gelir, ne dersiniz?

- Ne diyeceğim çok mutlu olurum. Zaten benim parada pulda gözüm yok. Hiç değilse 
bir hayalimi gerçekleştirmiş olurum.

- Bence harika olur Mustafa bey. Siz başarırsınız.
- Teşekkür ederim Sevda hanım bana büyük moral verdiniz. Bir ara okula uğrayayım da 

dergiden telefon numaralarını alayım. Hemen oradan da aradım dergi yöneticilerini. 
Hem okulda bu vesile ile arkadaşları da görürüm. İyi olur.

- İyi olur Mustafa bey, gördüğünüz arkadaşlara benim de selamımı söyleyin lütfen.
- Söylerim Sevda hanım.
- Dergideki ilk yazınızı da okumak için sabırsızlıkla bekliyorum.
- Yayınlarlar diyorsunuz yani?
- Yayınlarlar tabi Mustafa bey. Hadi görüşmek üzere, eşinize de selamımı söyleyin.
- Söylerim Sevda hanım. Size de iyi yolculuklar dilerim. Görüşmek üzere.

Mustafa bey ertesi gün okula gitti. Tıraş olmuş gayet güzel giyinmişti. Diğer öğretmen 
arkadaşları ile sohbet etmek ona iyi gelmişti ama asıl iyi haber dergi yöneticisi Adem bey ile 
yapmış olduğu telefon görüşmesinin son cümlesinde idi.



UMUTLAR BAŞKA BAHARA…. Kalmasın


Abdullah BOZGEYİK     2008/2009 – E-Roman ©

119

- Hocam sizi tanıdığıma memnun oldum. Yazınızı bu hafta içinde gönderirseniz 
önümüzdeki ay dergide yer alacaktır. Arkadaşlar bu konuda detaylar için sizi 
arayacaklar. Dergimize gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür ederim.

- Ben teşekkür ediyorum. Detaylar için telefon bekliyorum. Yazımı göndereceğim.

Mustafa bey sonrasında adeta uçarcasına eve doğru yürümeye başladı. Aklında ilk yazısının 
kurgusu da şekillenmeye başlamıştı. O hafta için Mustafa bey yazısını hazırlayıp gönderdi ve 
ilk yazısı dergide yayınlandı.

“ÖĞRENMEYİ ÖĞRETMEK VE EĞİTİM STRATEJİLERİ”

Öğrenmenin gerçekten yaşı yok. Bu düşünceyle yazımı yaklaşık 30 yıllık bir eğitimci ve genç 
bir emekli eğitime iki taraftan da yaklaşımlarla kurguladım.. Umarım okurken olacağı kadar 
sonrasında da bazı mesajlar size ulaşır. Ya da bir atasözünde denildiği üzere “Hiç kimse 
duymak istemeyenler kadar sağır olamaz.” Belki de bu yazı da benzer olumlu kaygı taşıyan 
diğerleri gibi “hoş bir seda” olarak kalır. Belki de birileri yararlanır. Kısaca bu “belki” 
düşüncesi dahi bu çaba için yeterli. Zaten bu düşünce ile yazılar yazılıyor ve derslerde 
anlatılıyor bu kapsamdaki birçok konu. Gençlere bir şeyler öğrendikleri için gıpta ile bakan 
orta yaşlılar var malum. Oysa öğrenmenin yaşı gerçekten yok. Örneğin, Avrupa ve 
Amerika’da insanlar emekli olduktan sonra kendi işlerini kurmak için çeşitli eğitimler 
alıyorlar. Bizde de isteyen herkes her yaşta yeni şeyler öğrenebilir, örneğin yeni bir dil, yeni 
bir teknik, ya da bir yöntem. Kısaca bize yeni bir bakış kazandıracak çeşitli konulara 
odaklanabiliriz yaşımız kaç olursa olsun. Yeter ki öğrenmeyi isteyelim.

Okullarımızda ne yazık ki öğrenmeyi öğretmiyoruz, bu nedenle de öğrencileri ezbere, ya da 
öğrenmeden konuların üstünden geçmesine kısaca sınav geçmeye odaklı yönlendiriyoruz. 
Eğitim sadece okulda değil evde de aynı yöntemle gerçekleşecek sanılıyor. Ya çocuğumuzun 
okulu, dersi ile hiç ilgilenmiyoruz yada onu yarış atı gibi görüyoruz. Ya da bazen uç noktada 
tamamen ilgisiz kalıyor hatta (adeta) döverek öğretme çabası içinde oluyoruz. Konunun böyle 
olması acaba “Bana bir harf öğretin kırk yıl kölesi olurum” sözünü yanlış anladığımızdan mı,  
ya da ancak zorla öğretebileceğimiz düşüncemizin ağır basmasından mı böyle? Bu detay 
bireysel örneklerde bile birçok durumda net değil. Hani fıkra gibi bir durum vardır ya “Onu 
çok seviyordum hakim bey, ondan öldürdüm” savunmasındaki olduğu gibi durum karışık. Ek 
olarak acaba “bu düşünce mi bizi dayağın cennetten çıktığını düşündürüyor ?” bilemem. 

Yönetim açısından inceleme kapsamında; “acaba öğrencilere sevgi ile yaklaştığımızda, 
müşfik davrandığımızda ise başarısızlık durumunda kendimizi aciz, ya da en azından emri 
dinlenmeyen yönetici mi olarak görüyoruz? Yoksa öğrenmeyi öğretmek çok mu zor geliyor?” 
yani sorun içinde başka sorun mu var? Bu sorun, fazla detaya boğulmamak adına; başlangıç 
düzeyinde kişisel gelişim sonrasında alınan eğitim ile ilgili. Bu süreci doğal olarak da kariyer 
hedefi izliyor. Öğretmen olmak sadece bir çeşit yöneticilik mi? Bu kapsamda “Baskıcı 
yönetici”, “dediğim dedik düzeyde despot” ya da “sıfırcı hoca” olarak tanınmak hoşumuza mı 
gidiyor? En azından bu nitelemelerden rahatsızlık duymuyor muyuz? Bu sorular listesini 
uzatmak mümkün. Toplumda ve yönetimlerce öğretmenlik mesleğine sözde verilen ama 
uygulamada pek de önemsenmeyen “değer” işin özü gibi. Ne yazık ki bu durum bireyde 
başlıyor ama toplumun geneline etki ediyor. Ama sanırım konuyu nereye çektiğimi ve mesajı 
anladınız. Kısaca sorun çok boyutlu. Bu aşamada sadece öğretmenlere ve anne babalara 
yüklendiğimi, haksızlık yaptığımı düşünmeyin. Yaklaşımın soruna taraf olan herkes için (ben 
de dahil olmak üzere) geçerli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu bir çeşit bir “iğne batırma 
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egzersizi”, çuvaldızı kendimize durumunu ise ıskalamayız merak etmeyin. Eğitim konusunda 
herkes herkesi suçlar durumda bilindiği üzere. Sıkıştığımız ilk noktada bir reklamda 
söylenildiği gibi “eğitim şart” diye dalga geçeriz.. Daha da sıkıştığımızda sorun bir soru 
şekillenir ve “Nerede bu devlet ?” diye çıkışırız. İşimize geldiğinde öğretmenlerin kendilerini 
geliştirmediklerinden dem vurur, hatta onları yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile 
karşılaştırırız. Belki de işimize gelmediği için öğretmenlere insanca yaşamak için asgari 
şartları dahi sunamadığımızı görmezden geliriz ama hep fedakarlık bekleriz.. Oysa emektar, 
cefakar, müşfik öğretmen figürümüz sadece filmlerde değil gerçekte de hep vardır.. Hani 
“Hababam sınıfı” filmlerinden hatırlayacağımız ve çok sevdiğimiz “Kel Mahmut” karakteri 
ya da geçim için öğretmenlik yanında çeşitli işlerde çalışan, zor şartlar altında köy okullarında 
çırpınan genç öğretmen örnekleri gibi. Hangimiz en azından anne ya da baba figürü olarak 
ilkokul öğretmenini bir şekilde hatırlamayız ki? 

Öğretmenlik yıllarımda bir öğrencim “Okul ölüm gibi” demişti de ona kızmıştım. Çocukların 
bir garip, çeviri kokan yapıda Türkçe konuşmalarını istemezdim. Çünkü onlara güzel 
Türkçemizi en iyi şekilde kullanmayı öğretmeye çalışıyordum. Üstelik bunu söyleyen 
öğrencim hem çalışkan hem de okulu seven bir öğrenci idi. Münasebetsiz bir şaka yaptı diye 
düşünürken öğrencim Nurhan ayağa kalkıp açıklamasını yaptı. Öğretmenim İngilizce dersinde 
bir çeşit kelime oyunu oynuyorduk. Yaptığımız şey bir kelimeyi alıp önce İngilizceye 
çevirmek sonra da aynı kelimenin harflerini değiştirerek yeni kelimeler üretmekti. Sonrada o 
kelimelerin de İngilizce karşılıklarını buluyorduk. Bizim grup “okul” kelimesini seçti. 
İngilizce karşılığı “School” sonra “okul” kelimesinden başka kelimeler ürettik. İlk aklımıza 
“Ok, oku, kul, ol, kol” kelimeleri gelmişti. Sonra bir arkadaşımız acaba sesli harfleri başta 
olmak üzere tüm harfleri değiştirsek ne olur diye sordu. Yani O ile Ö harfini, U ile Ü harfini 
değiştirdik. Tesadüf bu ya bu harfler bir sonraki harf idi.. Bu nedenle K ile L’yi ve L ile de 
M’yi  aynı yöntemle değiştirdik. Sonuç şaşırtıcı idi. “O,K,U,L” kelimesi “Ö,L,Ü,M” 
kelimesine dönüşmüştü. Sonra da bunu cümle yaptık “Okul ölüm gibi yani School is like 
death. Ve Okul=Ölüm” İngilizce öğretmenimiz yaratıcılığımızdan dolayı bizi tebrik etmişti. 
Bunu duyunca aklıma uzun süreden beri çocuklarla kelime oyunu oynamadığımız geldi. Peki 
çocuklar bizde şimdi hep beraber bir kelime oyunu oynayalım. Bu kez yapacağımız 
kelimelerin birden fazla anlamlarını bulmak ve bunları cümleler içinde kullanmak olsun. 
Örneğin “Sana yüz defa düzenli yüz yoksa yarışmada başaramazsın dedim” şimdi sıra sizde 
demiştim. O gün çok eğlendik. O dönemden sonra her yıl ilk Türkçe dersinde bu oyunları 
oynatmaya başlamıştım. Hatta İngilizce öğretmeni Süreyya hanım ile bazen ortak ders de 
yapıyorduk. Çocuklar her iki dili birden oynayarak öğreniyorlardı.  Bir sonraki yıl okullar 
Türkçe yarışmalarında bizim okul yine birinci olunca bu oyunları da sergiledik. Diğer 
okullardaki öğrenciler de bu oyunları çok beğendiler. Ertesi yıl yarışma içeriğinde 
değerlendirme dışı olarak ısınma turlarında bu oyunlar oynanmaya başladı. Öğrencimin 
söylediği bir cümle böylece okullara arasında yayılmıştı.

Öğretmenlik yaptığım sürece elimden gelini yaptım. Hem kendimi sürekli geliştirdim hem de 
öğrencilerime yararlı olmak için uğraştım. Bunu benim gibi yapan eminim yüzlerce öğretmen 
vardır. Ne yazık ki tüm öğretmenler diyemiyorum. Bunun sebebi yaşam koşullarımız ve 
çoğumuzun öğretmenlik harici işler de yapmak zorunda olmamız diyebilirim. Kısaca eğitim 
konusu bireysel çabalarla çözülebilecek sorunların çok ötesindedir. Bu aşamada eğitim 
stratejilerine de bakmak gerekiyor. Bu da hükümetin işi benim gibi emekli bir öğretmenin 
değil. Bu arada ben de “kelim” ama adım Mahmut değil Mustafa hoca. Yeni sayılarda çıkacak 
yazılarımda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla. ►
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24. BÖLÜM:  

İnsan yaşlandıkça geçmişe çok daha farklı bakarmış.. Öyle derlerdi de inanmazdım. 

Gençken her şey daha kolay olur kızım. İstersen hep ikinci şansın olur. Oysa yaşlılıkta pek 
çok şey öyle kolay değildir. Yaşlanınca anlarsın derdi annem. Şimdi daha iyi anlıyorum 
rahmetli annemi. Sakın yaşlandıkça dediğim için beni çok yaşlı falan zannetmeyin. Daha 40 
yaşıma bu yıl girdim. Genç yaşta evlendiğim için kızım 22 yaşında. O da benim gibi erken 
davranıp geçen yıl evlenince, peşinden bir de çocuğu olunca 40 yaşında büyükanne oldum ki 
nasıl bir şaşkınlık içinde olduğumu anlatamam. Oysa daha içimdeki çocuk bile büyümedi. 
Gerçek yaşımın ne olduğunun ne önemi var. Kendimi hala genç kız gibi hissediyorum. İşin 
kötü tarafı da bu ya.. Şimdi aldı mı beni bir telaş. Dışarıdan bakınca koca kadınım, hani torun 
torba sahibi olanlardan. Öyle olmasına öyle de gönül ferman dinlemiyormuş. Benim ki de 
dinlemedi ve yeniden aşık oldum. Bu yaşta demezler mi adama senin neyine aşık olmak? 
Hatta ayıplamazlar mı? falan diye bana boşa öğüt vermeyin. Ben aşık oldum hem bunca 
yıldan sonra hem de deliler gibi. Doğrusu iyi mi yaptım kötü yaptım bilemiyorum. Yaptığım 
şey hayatımın şansı mı yoksa beni rezil edecek bir macera mı bilemiyorum?

İsterseniz size biraz daha kendimden ve ailemden bahsedeyim de sonra siz karar verin iyi mi 
yoksa kötü mü yapmışım. Orta halli bir memur ailesinden geliyorum. Babam devlet 
demiryollarında makinist annem ise ebe idi. Anadolu’nun şirin ve modern şehri Eskişehir’in 
Bozöyük ilçesine bağlı Kadıköy tren istasyonunda lojmanda geçti genç kızlık yıllarım. Babam 
Ankara-İstanbul arasında çalışan yük treninde makinist idi. Bende tüm gün oturur ve 
pencereden gelip giden trenleri izlerdim. Aklımda ise bir gün beyaz atlı bir prens gelecek ve 
beni buradan kurtaracak vardı. Beyaz atlı prens hiç gelmedi ama mahallenin delikanlıları da 
peşimi hiç bırakmadı. Oysa benim hiç birinde gözüm yoktu. Ailenin tek çocuğu idim. Bu 
nedenle hem annem hem de babam üzerime titrerlerdi. Ne istersem alırlardı. Anlayacağınız 
biraz şımarık yetiştirilmiştim. Kendimi hiç yaşadığımız yerlere ait hissetmedim. Bolca roman 
okurdum ve romantik filmler izlerdim. Sonra bir gün olanlar oldu ve evden kaçtım. Daha 
henüz 17 yaşında idim. Nasıl mı oldu? Anlatayım ama sakın gülmeyin. O yıllarda yaptığım 
bana çok mantıklı gelmişti. Çünkü aşıktım.

O gün yine pencerede oturmuş istasyona henüz girmiş bir treni, inen ve binen insanları 
seyrediyordum. Tamam az sonra bizim Salih abi düdüğü çalar ve bu tren de çekip gider diye 
düşünüyordum ki birden bir delikanlıyı vagonlardan birinin penceresinde, elinde sigara ama 
oldukça düşünceli gördüm. Adeta orada değil de çok uzaklardaydı. Acaba ne sorunu vardır 
diye düşündüm o an. Sonra da ne kadar yakışıklı olduğu dikkatimi çekti. O ise doğal olarak 
benden haberdar değildi. Hatta o kadar uzaklarda idi ki sanki trenin durduğu istasyon değil 
dağ başı olsa bile onun için fark etmezdi. O kadar çevreden ve insanlardan soyutlanmış gibi 
idi. Ben hem bunları düşünüyor hem de neden hala Salih abi düdüğünü öttürmedi ve tren 
hareket etmedi diye düşünüyordum. İçinden de o düdüğü duymak gelmiyordu. 
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Tam o sırada “Sayın yolcular bir sonraki istasyonda karşı yönden gelen bir tren raydan 
çıkmıştır. Bu nedenle tren yolunda tamirat ve temizlik yapılana kadar tren hareket 
etmeyecektir” anonsunu duydum. Bu trenin en az birkaç saat istasyonda kalacağı anlamına 
geliyordu. Hazır annem de evde yoktu. Bu durumu değerlendirip aşağı inmeliyim ve o 
delikanlı ile tanışmalıyım diye düşündüm. Nedendir bilmem ama birkaç dakika içinde üstümü 
değişmiş ve adeta uçarcasına aşağıya inmiştim. Trene doğru yürürken hızla bayramlık 
kıyafetimi giydiğimi fark ettim. Babamın Ankara’dan gelirken getirdiği sarı elbise ve kırmızı 
puanlı ayakkabımı…

Pencereden gördüğüm delikanlı çeşmenin yanındaki banklardan birinde oturmuş bir kitap 
okuyordu. Yavaşça yanına yaklaştım ama beni fark etmedi bile.. Hatta dikkatini çekmek için 
bir iki defa öksürdüm sanki boğazım gıcık yapmış gibi ama nafile benim farkımda değildi. 
Aslında çevresindeki kimsenin farkında değildi. Tahminen 19 yaşında idi. Giyim kuşamından 
hali vakti yerinde bir aileye mensup olduğu anlaşılıyordu. Ayağında yabancı marka güzel bir 
spor ayakkabı, üzerinde spor bir pantolon ve üzerinde garip yazılar olan bir tişört giyiyordu. 

Tüm cesaretimi toplayarak yanına oturdum ve “Merhaba, treniniz birkaç saat daha istasyonda 
kalacakmış. Siz de anlaşılan kitap okuyarak zamanı değerlendiriyorsunuz” dedim. O an ne 
kadar şaşkınlık içinde olduğumu anlatamam ilk defa bir erkekle direk sohbeti açan birisi 
olmuştum. Ya bana cevap vermezse o an yerin dibine girerim utancımdan diye düşündüm. 
Neyse ki öyle olmadı.

Delikanlı uzun sarı saçları ve renkli gözleri ile bana öylesine bir bakış attı ve “Haklısınız 
zamanı değerlendiriyorum. Sanki bir farkı olacakmış gibi” dedi. Bunu değerlendirmem lazım 
diyerek hemen sohbeti geliştirmeye çalıştım.

- Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?
- İstanbul’dan Ankara’ya

Ankara kelimesini duyunca nedense üzerimdeki giysi geldi hemen. bende boş bulunup 
patavatsızca bir şeyler söyledim…

- Bu giysimi babam Ankara’dan getirmişti. Aslında bu benim bayramlık kıyafetim.
- Ne o bugün bayram mı yoksa önemli bir gün mü?
- Yok, şey bayram değil. Aslında önemli bir gün de değil.. Ama belki de öyledir.
- Umarım senin için önemli bir gün olur.
- Bende öyle. Hem daha çok gencim.
- Kaç yaşındasın 17-18 falan mı?
- Nasıl bildin? Evet 17 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın, 19 sanırım.
- Pek sayılmaz artık 20 yaşındayım ve askere gidiyorum.
- Bu kıyafetlerle mi askere gidiyorsun?
- Ne varmış kıyafetlerimde? Beğenmedin mi yoksa?
- Hayır beğendim ama pek askere giden biri gibi giyinmemişsin. Onun için şaşırdım.
- Askere gidenler nasıl giyinir küçük hanım?
- Ne bileyim senin gibi böyle tişört falan giymezler en azından. Hem ne o upuzun saçlar 

öyle?
- Askere gidiyorum dedim ama hemen değil. Daha bir haftam var. Şimdi büyükanneme 

Ankara’ya gidiyorum sonra da askerlik için İzmir’e gideceğim.
- Yani denizci mi olacaksın?
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- Denizci olacağım da sen bunu nereden tahmin ettin?
- Denizcileri uzun boylu ve sarışınlardan seçerler diye biliyorum da ondan.
- Aferin sana akıllı kız, düşündüğümden daha zeki imişsin. Seninle iyi anlaşacağız.

Bunları duyunca nedendir bilmem içimde bir şeylerin kımıldadığını hissettim. Sanki o an 
elinden tutmak hatta hemen onunla öpüşmek geçti aklımdan. Birden yüzüm kızarmış.

- Ne o bakıyorum daldın. Sen de mi Ankara’ya gidiyorsun. Seni trende görmedim. Oysa 
senin gibi güzel bir kızı görmemek mümkün değil.

- İltifat ediyorsun. Hem neden benim güzel bir kız olduğumu söyledin sanki?
- Güzelsin de ondan. Yoksa kendini çirkin örnek yavrusu mu zannediyorsun. Seni öyle 

mi kandırdılar yoksa? Sen harika bir kuğu olacaksın, birkaç yıl sabret yeter güzel kız.
- O zamana kadar kim bilir kiminle evlenirim.
- Bakıyorum şimdiden evlenmek falan istiyorsun. 
- Hangi genç kız istemez ki?
- Senin de beklediğin bir prens falan var mı?

Bu sorusuna cevap vermedim. Sonrasında uzun uzun konuştuk. Bana ailesini hatta gelecek 
hayallerini anlattı. Kısa dönem bedelli askerlik yapacakmış. Yurtdışında yaşıyormuş. Askerlik 
sonrası ailesinin yanına İngiltere’ye gidecekmiş ama sonra hemen dünya seyahatine 
çıkacakmış. Çünkü gezmeyi çok seviyormuş. Ailesi de aslen İstanbul’un sayılı zenginlerinden 
imiş. Babasının hem İstanbul hem de Londra’da fabrikaları varmış. Onunla sohbet etmeye 
doyamıyordum. Öyle güzel şeyler anlatıyordu ki onunla kaçıp gitmek istiyordum. O anlattıkça 
ben hayallere dalıyordum. Sanki onca yıldan beri kurduğum hayaller gerçekleşecek gibi 
geliyordu. Umutlarım yeşermişti aniden… Zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyordum.

İşte o sırada ikinci anons duyuldu. 

- “Sayın yolcular yoldaki tamirat tamamlanmış olup treniz 20 dakika sonra hareket 
edecektir.”

Duyduğuma inanamadım. Adeta rüya bitmişti. Oysa gitmesin istiyordum. Onu daha yeni 
bulmuştum. Hem gidecekse beni de götürmeliydi. Ben bunları düşünürken onun sanki çok 
uzaklardan gelen sesini duydum.

- Bu kadar konuştuk cici kız ama daha adını bile bilmiyorum. Benim adım Berker.
- Benim adım da Nilay. Ne yazık trenin birazdan hareket edecekmiş.
- Ne o gitmemi istemiyorsun anlaşılan?
- Ne güzel sohbet ediyorduk.
- İstersen yazışabiliriz, yani bana mektup gönderebilirsin. Hem asker iken bu beni çok 

mutlu eder. Sahi benim mektup arkadaşım olmak ister misin?
- İsterim de adresini nereden bulacağım?
- Şaşkın kız önce ben sana yazacağım ve adresimi göndereceğim.
- Sonra da ben sana yazarım. Ama benim adıma gönderirsen annem benim ayaklarımı 

kırar. İstasyondaki gişe görevlisi Necla Sarılar adına gönder mektubunu. Necla 
abladan ben alırım.

- Tamam cici kız. İşin içinde biraz da gizem olsun.
- Gizem falan anlamam sakın Necla ablaya sulanma nişanlısı seni fena döver.
- Döverse üzülür müsün?
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- Tabi üzülürüm ama ona aşık olursan ben de oh olsun derim.
- Yok cici kız merak etme benim gözüm senden başkasını göremez artık. Sana aşık 

oldum galiba..
- Şey ben de sana aşık oldum galiba. Midemde kelebekler uçuyor sanki. Elim ayağım 

titriyor.
- Ben de aynı durumdayım. Eğer seni şimdi öpmezsem aklım burada kalacak.
- Öpebilirsin ama ancak yanağımdan.
- Evlenmeden olmaz diyorsun yani..
- Tabii ki evlenmeden olmaz. Ben senin bildiğin kızlardan değilim.
- Eğer benim bildiğim kızlardan olsaydın sen beni öperdin. Öyle yanak falan da 

konuşmazdık.

Bunları konuşurken bir taraftan zamanın durmasını istiyordum diğer taraftan da ya beni de 
götürmesini ya da kendisinin de gitmemesini. Çocukluk işte. Sonra yavaşça eğildi, elimi tuttu 
ve beni iki yanağımdan öptü. Ben adeta donmuş gibiydim. Hiç bir şey söyleyemedim ama 
elini de bırakmak istemiyordum. Tüm bunlar olurken sanki ben de onun ilk istasyona geldiği 
zamandaki gibi orada değildim. Zaman dursun istiyordum. Ya da beni de kendisi ile 
götürsün.. İsteseydi hemen giderdim.. 

Bunlar olmadı ve treni zaman dolunca hareket etti. Ben önce el salladım. Sonra yavaş yavaş 
yürümeye başladım sonra ise neredeyse trenin peşinde peron boyunca koşmuştum. O da peş 
peşe vagonlardaki pencerelerden el sallamış ve geriye doğru trenin sonuna kadar adeta 
koşmuştu. Yani iki aşık ben dışarıda o ise içeride koşuyordu.

Birkaç gün sonra bir kartpostalı geldi. Gidip Necla abladan aldım.

Ankara Anıtkabir resmi olan bir kartpostaldı bu. Üzerinde ise “Necla abla bizimkiler İzmir’e 
taşınıyorlar. Seni şimdiden özledim. Yeniden görüşeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum.
Seni seven kuzenin Berker Demirsarar. Yeni adresimiz aşağıda”

Adres İzmir ama askeri bir birlik değil sıradan bir adres idi. Demek ki dışarıdan bir adres 
ayarlamış diye düşündüm. Sonrasında aylarca mektuplaştık. O süreçte o kadar çok şey 
paylaştık ki onu sanki yıllardır beri tanıyor gibiydim. Derken bir gün ondan kısa bir mektup 
geldi.

Sevgilim, 

Seni ne kadar özlediğimi anlatamam. Askerliğim haftaya bitiyor ve İstanbul’a dönüyorum. 
Seni görmeden gitmek istediğim için Ankara’ya büyükanneme uğrayıp öyle İstanbul’a 
gideceğim. Yani yine aynı trenle geliyorum. Eğer benimle bir hayat istiyorsan çantanı hazırla, 
yoksa bana pencereden el sallayabilirsin. Çünkü eğer gelmiyorsan trenden inmeyeceğim.

Artık karar verme zamanı geldi benim güzel kuğum. Bu sana son mektubum yarın İzmir’den 
ayrılıyor ve Ankara’ya gidiyorum.

Seni seviyorum.

Berker.
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Mektubu günlerce ve defalarca okudum. Kararsızdım ama içim içime de sığmıyordu. 
Sırdaşım Necla abla ile saatlerce konuştum. 

Necla abla bana “Nilay acele ediyorsun. Daha gençsin. Hem sana gerçekten aşık ise merak 
etme hem trenden iner hem de sana yeniden yazar İstanbul’a gitse bile” diyordu. Ben ise bu 
hayatımın belki de en önemli kararı. Ya şimdi ya asla diyordum. Tüm bunlar olurken annem 
ve babama hiçbir şey anlatmadığımı da sanırım anlamışsınızdır.

Derken o gün geldi ve tren gara girdiğinde ben elimde küçük bir çantam ile Berker için 
hazırdım. Ne başıma neler geleceği, ne de anne ve babamın ne kadar üzüleceği falan aklıma 
gelmiyordu. Necla ablanın uyarıları da bir kulağımdan girmiş ve diğer kulağımdan çıkmıştı

Hayatımın o günleri meğerse en mutlu günlerim imiş. Neden mi? Çünkü o gün Berker ile 
kaçtım ve İstanbul’a gittim.

Sonra tüm hayallerim birer birer yıkıldı. Çünkü Berker “Kısa dönem bedelli askerlik” için 
değil ailesi onu evden uzaklaştırdığı için babaannesine gidiyormuş. Hatta onun da bir miktar 
parasını çaldığı için bu defa da İzmir’deki amcasının yanına gönderilmiş. Aslında ne 
yurtdışında yaşıyorlarmış. Ne de askerlik sonrası ailesinin yanına İngiltere’ye gidecekmiş. 
Sonrasında hemen dünya seyahatine çıkacağı ise koca bir yalanmış. Çünkü babası zengin bir 
ailenin şoförü imiş ve doğal olarak da ailesi İstanbul’un sayılı zenginlerinden falan değilmiş. 
Babasının değil ama yanında çalıştığı ailenin hem İstanbul hem de Londra’da fabrikaları 
varmış. Anlayacağınız Berker bana sadece yalan söylememiş aslında başkasının hayatını 
yaşıyormuş. Tüm bunları da yanlarında yetiştiği ailenin oğlu Ersin’i kıskandığı için 
yapıyormuş. Kısaca sanki Ersin imiş gibi bir hayat yaşıyormuş. Tek farkla Ersin küçük yaşta 
geçirdiği kaza nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum yaşıyordu. Berker de onun hayatını 
çalmıştı.

Berker o kadar güzel şeyler anlatıyordu ve bana hayallerimi süsleyen prens gibi davranıyordu 
ki onunla kaçıp İstanbul’a gelmiştim. Geldiğimiz ilk gece onunla bir arkadaşının evinde 
kaldım. Sanırım kızımın o gecenin meyvesi olduğunu söylememe gerek yok. Ertesi gün 
Berker’in foyaları peş peşe ortaya çıktı. Adeta beynimden vurulmuş gibi idim. Ailem deli gibi 
beni ararlarken benim başıma ne geldi ise kendi aptallığımdan diye kendimi suçluyordum. 

Berker’in ailesi de bizim kaçtığımızı öğrenince çok üzüldü ve bana yardımcı olmak istedi. 
Hem babasının yanlarında çalıştığı aile hem de Berker’in anne ve babası “Kızım bir şey oldu 
mu?” diye sordu ama ben korkumdan bir şey oldu diyemedim. Hem ne diyebilirdim ki? Zaten 
o da cesaret gösterip bir şey anlatamadı. Ne yapacağımı bilmiyordum. O telaşla Necla ablayı 
telefonla aradım. Beni sakince dinledi ve “Kızım zararın neresinden dönersen kardır. Bak 
ailen burada perişan oldu. Gel artık daha fazla delilik etme ve geri dön. Bir yolunu bulur bu 
konuyu kapatırız” demişti.

Telefonu kapatınca da saatlerce ağladım. Berker hiç konuşmadan yanımda oturuyordu. Ersin 
önceleri sakin bir şekilde olan biteni anlamaya çalışmıştı. Sonra kendini kaybetmişçesine 
Berker’e o kadar şiddetli bağırdı ki hepimiz çok şaşırdık. Sanki ağzından çıkanı kulağı 
duymuyordu. İkide bir “Nasıl böyle bir şerefsizlik yapabildin. Hiç mi acımadın bu kıza” diye 
bağırıyordu. O kadar sinirlenmişti ki eğer ayağa kalkabilse eminim Berker’in ağzını burnunu 
kırardı.
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Hemen o gün Berker’in babası beni araba ile yeniden yaşadığım yere Bozöyük - Kadıköy tren 
istasyonuna getirip bıraktı. Giderken de bana bir kartvizit bıraktı. Üzerinde “Kızım bizimki 
bir eşeklik etmiş senin genç kızlık hayallerinle oynamış kusura bakma. Senden hepimiz özür 
diliyoruz. Eğer ileride yardıma ihtiyacın olursa lütfen bizi ara. Hemen geliriz, konu ne olursa 
olsun..” yazıyordu. 

Bense ayrılırken “Teşekkür ederim efendim. Size zahmet verdim. Hiç bir şeye ihtiyacım 
olmayacak çünkü hiçbir şey olmadı. Ben de hata yaptım ve cezasını çekiyorum. Artık sizin 
yapabileceğiniz bir şey yok. Berker hayatımdan sonsuza kadar çıktı” demiştim.

Oysa birkaç ay içinde karnım şişmeye başlayacaktı. Sonrasında ise öyle Türk filmlerinden 
tahmin ettiğiniz gibi ne Berker beni yeniden aradı ne de Ersin’le evlendim. Öte yandan 
çocuğu da istemiyordum çünkü ben daha çocuktum. Ne yazık ki genç kızlık hayalleri yıkılmış 
ve umutlarını yitirmiş bir genç kız idim artık. Tek sırdaşım Necla ablaya olanları bir bir 
anlattım. O da bana “Kızım sen hala bu Berker denen çocuğu seviyor musun?” diye sordu. 
Ben de “Ne onu ne de çocuğunu görmek dahi istemiyorum. Hem babamlar bunu duysa beni 
öldürür. Utancımdan annemin yüzüne dahi bakamıyorum. Anlayacak diye yerin dibine 
giriyorum” dedim. Oysa annem benimle her konuda konuşurdu. Üstelik ebe idi yani bana en 
kolay yardım edecek kişi idi ama tüm bunlar eğer bu maceraya atılmadan olsaydı yani telli 
duvaklı bir gelin olsaydım olurdu.. Necla abla ile sonraki günlerde bu konudaki sohbetimiz 
devam etti ve çocuktan kurtulmak istediğimi söyledim. Artık geri dönülmez bir yola 
girmiştim.

Bunun üzerine Necla abla beni Eskişehir’e kendi doktoruna götürdü. Necla abla durumumu 
anlatırken yüzüm kıpkırmızı idi. O an o kadar utandım ki yer yarılsın ve içine gireyim 
istedim. Ne doktorun ne de yardımcısının yüzüne dahi bakamıyordum.

Bunun üzerine doktor “Nilay hanım isterseniz içeri geçin ve sizi bir muayene edeyim” dedi. O 
kadar şaşırmış ve utanç içinde idim ki cevap bile veremedim ama ayağa kalkıp diğer odaya 
muayene için geçtim. Necla abla da yanımda geldi ve muayene sırasında hep elini tuttum. 
Çaresizdim. Beni bir şey olacak olursa çekip kurtaracak birisi ihtiyacım var. Necla abla 
çocukluğumdan itibaren hep sırdaşım olmuştu. Hatta ilk genç kızlığa adım attığım gün 
utandığım için ve korkumdan anneme dahi bir şey söyleyememiştim ama ona gidip “Necla 
abla iç çamaşırım…” diyebilmiştim. Hem o gün hem sonrasında Necla ablam hep yanımda idi 
anlayacağınız. Muayene odası o kadar soğuktu ki üşüdüm. Hele muayene olmak için o garip 
muayene koltuğuna oturup bacaklarımın üstünü örtmeleri ama altımda bir şey olmadığı an 
yok mu… o an oradan kaçıp gitmek istedim. Ama yapamadım. Biraz sonra doktor gelip 
muayene etti. Eğer kadın doktor olmasaydı herhalde muayene olamazdım. Yine de nasıl 
utandığımı anlatamam.

Doktor hanım muayene sonrası eğer isterseniz ve karar verirseniz en kısa sürede kürtaj 
olabilirsiniz dedi. O an sanki birisi söylemiş gibi iki elim karnıma gitti. Sanki bir şey beni 
engelliyordu. Sanki yapma, yapma, yapma diyordu. Dahası sanki karnımda bir şeylerin 
hareket ettiğini düşündüm.. Yapamazdım bir canlıyı, kendi çocuğumu öldüremezdim. Benim 
işlediğim bir suçun cezasını ona çektiremezdim. Yani yaşadığım onca şeye rağmen kürtaj 
olmadım, olamadım.
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Necla abla, “Bak Nilay, bunun dönüşü yok. Farkında mısın?” diyor. Doktor hanım hamilelik 
sürecinde oluşacak değişiklikleri kısaca anlatıyordu ve bir süre sonra kürtaj seçeneğinin de 
olmayacağını söylüyordu.

Ben “Kararımı verdim. Bu çocuğu istiyorum. Bedeli ne olursa olsun benim hatamın cezasını 
ona ödetmeyeceğim” dedim. Necla abla “Nilay peki nasıl evleneceksin? Evlenmeden bu 
çocuğu doğuramazsın” deyince doktor hanım isterseniz zarı dikebiliriz dedi. Bunun üzerine 
doktor zarı dikti ve yeniden istasyona döndüm. 

Artık zamanım hızla geri sayıyordu. Hemen kendime birini bulmam ve evlenmem 
gerekiyordu. Dondurmacı Eyüp amcanın oğlu Murat ise en ideal damat adayı idi. Çünkü hem 
okul arkadaşı idik, hem de ailelerimiz birbirini severdi. Dahası Murat bana yıllardır aşıktı ama 
ben pek yüz vermiyordum. Yaşadığım bu tatsız deneyimden sonra Murat benim için ideal 
koca olacaktı. Üstelik o yıl daha yeni üniversiteye girmişti ve Çukurova Üniversitesini 
kazanmıştı. Kısaca okullar açılınca Adana’ya gidecekti. Öğrenci olduğundan da o mezun 
olana kadar yani kendi evimizi kurana kadar ailemle oturabilirdim. Murat’ı avucumun içine 
almam çok kolay oldu. Evlenmemizde de o kadar kolay oldu ki inanamazsınız. Tüm bunları 
planlayan Necla abla gibi bir yardımcım olduğundan işler kolayca yoluna girmişti. Önce 
Murat ile bir süre el ele gezdik. Köşe bucak buluştuk. Doğal olarak birileri bizi gördü. 
Sonrada artık daha fazla saklamak istemiyormuşuz gibi konuyu ailelerimize Necla abla açtı. 
İki aile birbirini tanıyordu ve görüşüyorlardı. Biz de birbirimizi seviyoruz dedik ve böylece 
kolayca nişanlandık. Artık Murat bizim eve daha kolay gelir olmuştu. Kimse garipsemiyordu 
çünkü nişanlanmıştık. Sonra babamın evde olmadığı bir gün Murat ile evdeyken onu baştan 
çıkardım. Zaten ateş ile barutun bir arada durması mümkün değildi. Murat da istekli olunca 
bir anda kıyafetlerimizi çıkarmış ve yatağa girmiştik. Her şey o kadar kısa sürede oldu ki 
anlatamam. Ben o iş sanki ilk defa oluyormuş gibi filmlerden öğrendiğim şekilde rol 
kesiyordum. Derken Murat çarşaftaki kanı görünce bembeyaz oldu. Kan konusunu halletmem 
kolay oldu. Çünkü kan aslında şeffaf bir poşette ve yastığımın altında idi. Onu oradan alıp 
kullanmam hiç zor olmadı. Zaten Murat ağzı kulaklarında olduğundan ve aşırı 
heyecanlandığından fark edemezdi. O kanı görünce ben de hemen ağlamaya ve  “şimdi ne 
olacak?” diye sürekli tekrar etmeye başladım.

- Ne olacak Nilay zaten evlenecektik, öyle değimli? Bunun için nişanlanmadık mı?
- Genç kızlık hayallerini yıktın.. Ben telli duvaklı gelin olmak isterdim. 
- Yine olur hem bunu sadece biz biliyoruz. Kimseye söylemeyiz.
- Söylemesek ne olacak yakında karnım şişecek. Ben de ortada kalacağım.
- Olur mu öyle şey. Ben hep yanındayım.
- Nasıl yanımda olacaksın? Yakında okula gideceksin. Hem orada beni unutursun.
- Unutur muyum, hem biz zaten nişanlı değil miyiz?

Biz bunları konuşurken kapının açıldığını duyduk. Annem eve gelmişti. Murat telaşla 
giyinmeye çalışıyordu ama korkudan eli ayağına dolaşmıştı. Bense yataktan hiç çıkmadım. 
Yine ağlıyor ve sürekli “şimdi ne olacak?” diyordum.

Anlayacağınız o gün annem bizi evde, o halde bastı. Beni kendi yatağımda Murat ile görünce 
ağzından “Ne yaptınız siz çocuklar?” nidası döküldü ve adeta yere yığıldı. Murat 
konuşamıyordu. Bense ağlamaya devam ediyordum. Sonra Murat “biz evleneceğiz..” 
diyebildi. Bu beklediğim bir cümle idi ve ben de hemen “anne biz evleneceğiz nasılsa” dedim. 
O an annemin bana nasıl kızgın baktığını unutamam. Sonra “evleneceksiniz ama böyle mi 
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olmalıydı? Telli duvaklı gelin olmak varken… Siz ne yaptınız çocuklar? Ben arkadaşım 
Melahat’in yüzüne nasıl bakacağım?  Bunu, yaptığınızı Melahat ile babalarınıza nasıl 
anlatacağız? ” dedi.

Melahat teyze Murat’ın annesi idi. Sakin, kendi halinde bir komşumuz idi. Beni de çok 
severdi. Murat veya ben annem bunları söylerken bir şey söylemedik, sorularına cevap 
vermedik. Annem giyinip salona inmemizi söyledi. Biraz sonra da Melahat teyzeyi çağırmıştı. 
Murat ve ben annelerimizin karşısında yaramazlık yapmış küçük birer çocuk gibi öylesine 
oturduk. Melahat teyze Murat’a çok kızdı, bağırdı çağırdı. Bizi rezil ettin, insanların yüzüne 
nasıl bakacağız diyor başka bir şey demiyordu. Annem de bana benzer şeyleri söylüyordu.

Murat başı önünde sessizce dinliyor. Bense iki elimle yüzümü kapatmış sessizce ağlıyordum. 
Bir süre sonra annelerimizin siniri geçti.  Melahat teyze anneme dönerek “Komşum bu işi 
temizlemek artık bize düştü. Hemen bu akşam kocalarımıza durumu anlatacağız ve yapılması 
gerekeni yapacağız” dedi. Annem solgun ve bitkin bir halde sadece başını salladı. O an içimi 
bir korku kapladı. Yapılması gereken şey ne idi? Yoksa bizi öldürecekler mi diye panik 
içindeydim ki imdadıma Murat yetişti:  “Biz evleneceğiz. Zaten nişanlı değil miyiz?”

Bu basılma işini de Necla abla ile planladığımızı sanırım söylememe gerek yok. Murat tuzağa 
düşmüştü. Ben de zavallı, genç kızlık hayalleri yıkılmış biri gibi kendimi kurtarmıştım. 
Foyam ortaya çıkmamıştı. Hemen ertesi hafta da aile arasında nikahımız kıyıldı. Ne düğün 
oldu ne gelinlik. Evlendik ama sadece bir iki gece aynı evde kaldık. O gecelerde de ne yaptık 
bilemiyorum ama zaten artık fark etmezdi. Çünkü o hafta Murat okula gitti. O yıl okulun 
birinci sınıfı bitmeden de baba olmuştu. Diğer yılların nasıl geçtiğini anlatmama bile gerek 
yok. Çünkü artık evli bir kadın olarak ailemle oturuyordum. Dahası kocamın mezun olmasını 
sonrasında ise askere gidip gelmesini bekliyordum. Murat ile toplam 6 yıl evli kaldım ama 
yazları hariç birbirimizi hiç görmedik. Yazın geldiğinde ise bazen onların evinde bazen de 
bizim evimizde kalıyorduk. Zaten bizi meşgul eden bir çocuğumuz, yani benim kızım vardı. 
Evlilikten hiçbir şey anlamadım çünkü bizler çocuk idik. O askerden dönünce kavgalarımız 
başladı ama bu defa sebep ben değildim. Kavgayı hep o başlatıyordu. Bazen beni dövüyor ve 
seni boşayacağım diyordu. Hayatım zindan olmuştu kısa bir süre sonra ise şiddetli 
geçimsizlikten boşandık. Ailem boşanmamı hiç istemedi. Annem “Kızım kırıp ayağını 
oturacaksın. Evlilik çocuk oyuncağı değil” derken babam “Nilay niye her şeyi eline yüzüne 
bulaştırıyorsun, kızım? Niye Murat’ı üzüyorsun” falan diyordu. Anlayacağınız ailem bu 
evliliğin bitmesinde suçu bende görüyordu. Murat’ın ailesi ise bu evliliği artık istemiyordu.

Aradan bunca yıl geçtikten sonra Murat’a haksızlık ettiğimi söyleyebilirim. Onu tuzağa 
düşürmüştüm ama o da bana karşı pek dürüst olmamıştı. Bunu da boşandıktan sonra 
öğrendim. Meğerse üniversitede hiç evlendiğinden bahsetmemiş hatta 4 yıl boyunca bir kız ile 
arkadaşlık etmiş. Dahası kendi aralarında sözlenmişler. Biz boşandıktan bir iki ay sonra o ise 
o kızla evlenmişti. Bir gün gelin arabası ile mahalleye geldi. Sanki nispet yapar gibi tüm gün 
gelin damat kıyafetleri ile mahallede dolaştılar. Akşam ise yazlık sinemada düğünleri yapıldı.

Yaşadığım onca şeye rağmen bunu hak etmiyordum. Yaptıklarımın, hatalarımın cezasını 
çekiyordum. Üstelik ben hiç gelinlik giyememiştim ama her şey zaten benim suçumdu. Artık 
kimsenin yüzüne bakamıyordum. O günlerde Necla abla nişanlısı ile evlenip tayini Konya’ya 
çıkınca kendimi iyiden iyiye yalnız hissetmiştim. Genç yaşta boşanmış bir kadın olarak küçük 
kızımla ailemin evinde bir sığıntı gibi kalmıştım.
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Derken bir gün Adana’dan Ayşe halam bizi aradı. Olanları duymuş üzülmüş. Ne yapacaksın 
diye sordu. Verecek cevabım yoktu. Sonrasında her şey kısa sürede gelişti ve o hafta kızımı 
da alıp Ayşe halamın yanına gittim. Gittiğim ilk günler şaşkınlık içinde idim ama orada 
yaşamaya çok kolay alıştım. Hem halam yardımcı oluyor hem de konu komşu beni yalnız 
bırakmıyordu. İşler benim için yoluna giriyordu. Kızım ilkokula orada başladı. Ben de Bossa 
fabrikasına memur olarak girdim. Babam da emekli olduktan sonra annemi de alıp baba 
memleketi Adana’ya yanımıza geldi. Sonraları beni çok isteyen olduysa da ben evlenmedim. 
Zaten aşık olmadan evlenmem mümkün değildi.

Bu arada hikayemin başını hatırlıyor musunuz? İşinizi kolaylaştırayım.

“Genç yaşta evlendiğim için kızım 22 yaşında. O da benim gibi erken davranıp geçen yıl 
evlenince, peşinden bir de çocuğu olunca 40 yaşında büyükanne oldum ki nasıl bir şaşkınlık 
içinde olduğumu anlatamam. Oya daha içinde çocuk bile büyümedi. Gerçek yaşımın ne 
olduğunun ne önemi var. Kendimi hala genç kız gibi hissediyorum. İşin kötü tarafı da bu ya.. 
Şimdi aldı mı beni bir telaş. Dışarıdan bakınca koca kadınım, hani torun torba sahibi 
olanlardan. Öyle olmasına öyle de gönül ferman dinlemiyormuş. Benim ki de dinlemedi ve 
aşık oldum. Bu yaşta demezler mi adama senin neyine aşık olmak? Diye, hatta ayıplamazlar 
mı? falan diye bana boşa öğüt vermeyin. Ben aşık oldum hem bunca yıldan sonra hem de 
deliler gibi. Doğrusu iyi mi yaptım kötü yaptım bilemiyorum. Yaptığım şey hayatımın şansı 
mı yoksa beni rezil edecek bir macera mı bilemiyorum?” diye başlamıştım.

Bossa fabrikasında yaklaşık 22 yıl çalıştıktan sonra, geçirdiğim bir iş kazası sonrası malulen 
emekli oldum. Memur olmama rağmen fabrikanın içinde hep dolaşır çalışanları izlerdim. Bir 
gün model çıkarılan terzihanedeki sanayi tipi dikiş makinesine sağ başparmağımı ve işaret 
parmağımı kaptırdım. Can havliyle elimi kurtarmaya çalıştım ve çekince de parmaklarım 
koptu. Beni hızla hastaneye yetiştirdiler ve parmaklarım yerine dikildi ama makine sinirleri 
öldürmüş artık her iki parmağımı da hissizleştikleri için kullanamıyordum. İşveren anlayışlı 
davranıp araya sendika da girince erken emekli olmamın yolu açıldı. Sonuç olarak 39 yaşında 
emekli oldum. O yıl yani geçen yıl da kızım evlendi ama sevdiği adamla. Karşı koymadım 
evliliklerine. Annemi birkaç yıl önce kaybettiğimizden beri babam da bizimle yaşıyordu. O da 
onay verince kızım evden uçup gitti. Onun düğününde de Bahri ile tanıştım. Bahri bizim 
damadın dayısının askerlik arkadaşı imiş. O da benim gibi idi. Karısı yaklaşık 7, 8 yıl önce 
ölünce Bahri hayat küsmüş. Beni görünceye kadar da evlenmeyi düşünmüyormuş. İşin aslı 
ben de o güne kadar artık bir daha evlenmem diye düşünüyordum. Nedendir bilmem ama onu 
gördüğüm an sanki dünya durdu. Bunca yıldan sonra aşık olmuştum. O da bana karşı ilgi 
duyuyormuş. Bu evliliğim de o kadar hızlı oldu ki…

Bahrinin balıkçılık yaptığı küçük bir teknesi ile kendine ait yine küçük bir çiftlik evi var ve 
Mersin’de oturuyor. Yazları ise bazı dönemlerde Kıbrıs feribotunda çalışıyor. İstediği zaman 
da Kıbrıs’a gidiyor. Adana’da yaşadım sürece Mersin’i hep sevmişimdir. Denizi ile bana hep 
İstanbul’u hatırlatır ama yanımda Bahri olacağı için dünyanın her yerinde mutlu olacağımı 
düşünüyorum. Aramızda az yaş farkının olması da aslında önemli diye düşünürdüm ama 
Bahri benden 5 yaş daha büyük olmasına rağmen hayattan kopmadığı için daha gençmiş..

Ne yaparsınız benim yakışıklı prensim 45 yaşında beyaz saçlı bir prens imiş ve beni Adana’da 
bekliyormuş. Darısı da sizin başınıza…►
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25. BÖLÜM:   

Başlığı okuyanlardan yaşı 30 üstü ve sanat müziğine meraklı olanlar hemen nakaratın 

tamamını mırıldanmaya başlayacaklar sanırım. Hani şarkı da olduğu gibi; “Aşk bu mu, sevda 
bu mu, hayaaat bu mu?” diye… Bu bölümde bu konuları enine boyuna irdeleyeceğiz..

Şimdiye kadar sevgi ve aşk üzerine ne kadar çok yazı veya roman okudunuz, ne kadar film 
izlediniz bilmiyorum. Sanırım epeyce olmuştur. Çünkü aşk ve sevgi sözcüklerinde bir çeşit 
tılsım var sanki. Bu sözcüklerden haberdar olanlar genelde ya aşırı mutlu ya da bir o kadar 
karamsar, haberdar olmayanlar ise adeta boşa yaşamış gibi nitelendirilmekte birçok kişi 
tarafından. Aşk ve sevgi deyince aklımıza ne kadar çok şey geliyor değil mi? Ana kelimeler 
ve ilişkisel anlamları bir tarafa bırakacak olursak çağrıştırdıkları için “kıskançlık, özlem, 
istek, tutku, nefret vb” sözcükler hemen sıralanabilir.

Bu sayfaya kadar okuyunca rahatlıkla ilk iki paragrafla başlayan girişle birlikte lafı 
dolaştırdığımı ama hala bölüme özel öyküye başlamadığımı fark etmişsinizdir. Bunu bilinçli 
olarak yapıyorum çünkü bu bölümdeki orijinal öyküde söz konusu kişiler oldukça belirgin hal 
alınca, herhangi bir rahatsızlığa neden olmamak için öyküyü başka iki öykü ile birleştirdim ve 
böylece formu da değişti. Bu yöntemi romanın gerektiğinde neredeyse tüm öykülerde yaptım 
çünkü kişisel veya kurumsal sorun, rahatsızlık olmasın istedim.

Bölüme özel öyküye dönecek olursak, bu bölümde ilk öyküde bir tren yolculuğu sırasındaki 
sohbete kulak kabartacağız, ikinci öyküyü ise sanki sizinle, daha doğru ifade ile aynı anda 
birçok kişiyle sohbet ediyorum gibi aktaracağım. Umarım beğenirsiniz.. Farz edin sohbet 
ediyoruz. Sizin bölümlerinizi tahmini cevaplar olarak yazıyorum. O aşamada yani okurken siz 
de bireysel cevaplarınızı ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

Önce ilk yardımcı öykü yani Tren yolculuğu sohbetlerinden bir tutam; Şehirli, üniversitede 
okuyan, biraz bohem genç bir kız ile bir köyde ebelik yapan orta yaşlı bir kadın arasında 
geçiyor sohbet. Yer belirsiz, konum bir tren yolculuğundalar. Yan yana oturdukları için gayri 
ihtiyari sohbete başlamışlar. 

Yaşlı- Okuduğunuz güzel bir aşk romanı galiba? 
Genç- Sayılır ama biraz karışık.. 

      Y- Demek heyecanlı. Nasıl sonu mutlu bitiyor mu? Kızla oğlan evleniyor mu?
G- Aşk deyince neden hemen salt karşı cinsi düşünüyoruz?
- Ne yani doğrusu bu değil mi, tövbe, tövbe. İnsanı zorla söyletiyorsunuz siz şehirliler 

insanı.
- Pardon beni yanlış anladığınızı düşünüyorum. Yani şöyle açıklayacak olursam… Aşk 

iki kişi veya bir kişi ile bir şey arasında olabilir sanırım. Çünkü ben aşk derken sadece 
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aşık olma fiilinden hareketle karşımızdakine yani birine hatta bir şeye aşık olma da 
demek istemiştim.

- Şimdi öyle laf kalabalığı yapmaya gerek yok. Cahil değiliz anladık ne demek 
istiyorsun.

- Peki beni niye “siz şehirliler” diye suçluyorsunuz? Ben size ne yaptım?
- Hiç bir şey, zaten yapamazsın da.. Hem niye suçlayacakmışım ki?
- Bak teyze, istersen bu zevkli sohbeti keselim diyorum.
- Ne teyzesi, hem sen ufal da cebime gir bari. Aramızda kaç yaş var sanki..
- Peki hamfendi öyle olsun. Hata benim..
- Bu hamfendi demek de oluyor? Ya doğrusunu söylesen yada direk hitap etmeden 

konuşsan…
- Nasıl olacakmış bu?
- Nasıl olacak aynen şimdi yaptığın gibi.. yani ne hamfendi dedin, ne teyze, ne de adımı 

söyleyip arkasına hanım falan eklemedin.
- İyi de adınızı bilmiyorum ki, nasıl adınızla hitap edeyim. Bir de adınıza hanım falan 

eklemesem bu defa da sanki yaşıtız da kanka muhabbeti yapıyorsun diyeceksin…
- Bu kanka dediğin ne oluyor?
- Sıkı arkadaş desek.
- Önce buna bir karar versen.. “Desek mi demesek mi?” yani sıkı arkadaş anlamına mı 

geliyor bu kanka?
- Evet. Allah’ım bu sohbet nereye gidiyor?
- Şimdilik bir yere gitmiyor. Ben trenin gittiği yöne gidiyorum seni bilmem.
- Bak şimdi de direk kroşe “durumu”… Sakın kroşeye veya ters köşeye başlama 

muhabbeti.. çünkü bu hali bile baydı.
- Kızım senin adın ne?

Sohbetleri nereye gidiyor diye merak etmiştiniz değil mi? Hele tanışmadan sohbeti bu hale 
getirmelerine de şaşırdınız sanırım. Neyse bu düğüm çözülüyor..

- Pınar, sizinki?
- Filizveren ama sen Filiz diyebilirsin. Öyle hanım falan demene bile gerek yok.

Pınar- Adınız mı yoksa soyadınız mı Filizveren?
Filizveren- Adım kızım, adım. Rahmetli babam öyle koymuş. Her ne kadar çocukken çok 
sıkıntısını çektim ama sonra ben de Filiz diye kullanmaya başladım. Soyadımız ise “Kökten” 
tersten okuyunca da “Kökten Filizveren” olarak oldu mu sana kafiyeli.. ama babamın aklında 
ne vardı bilemem..

Pınar -  Niye tersten okuyacakmışız?
Filizveren - Çünkü köylük yerde adama salt adı ile hitap etmezler hani falanların kızı gibi yani 
Köktenlerin Filizveren, Köktenlerin Ali gibi derler. Aile adı önemlidir ve önde gelir.

- Anlıyorum. İsterseniz gayet güzel sohbet ediyormuşsunuz Filizveren.
- Sen de öyle Pınar.
- Peki biz niye sohbete tartışarak başladık?
- Önyargı diyebiliriz sanırım.
- Nasıl yani?
- Görüntümüz, giyimimiz falan yani..
- Haklısınız galiba.
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- Bir de tahmin edilen eğitim seviyesi ve gelir durumu var ki önyargıyı oluşturmakla 
kalmayıp bizi tutuculuğa ve karşı tavra yöneltiyor. Bu ise aslında bir çeşit kişisel 
tuzağımız.

- Bakıyorum ağzınız isterseniz iyi laf yapıyor. Baya beylik tanımlamalar falan da 
yapıyorsunuz.

- Niye olmasın? Yoksa ön yargın benim okumamış olmam ile mi ilgiliydi? Yoksa 
kıyafetim nedeniyle cahil köylü kadın diye mi yaftaladın?

- Şey pek değil ama öyle bile olsa sanırım pek de yanlış olmazdı..
- Olurdu, hem de bal gibi olurdu. Çünkü açık öğretim 3. sınıftayım. Şimdilik ebe olarak 

çalışıyorum ama okumaktan hiç vazgeçmedim.
- İşte bu abi ya, buna ters köşe denir..
- Yok öyle ters köşeye yatırmak falan aklımdan geçmedi ama sohbete de akışına göre 

katıldım. Oysa gayet güzel bir ifade ile başlamıştım. Sen biraz zorladın ifadelerinle..
- Haklısınız. Üstelik “aşk” diye başladık ama konu dağıldı gitti. Neredeyse birbirimize 

girecektik.
- Öyle oldu. Aşk herkese göre farklıdır Pınar. Üstelik her yaşta da farklıdır.
- Herkese göre farklı olabilir de her yaşta kısmına katılmıyorum Filizveren
- Yaşın daha 20 bile değilse, yaşarsın aşkını istediğin gibi derler. Yaşın 30’a merdiven 

dayamışsa saklarsın aşkını elden derler. Eğer yaşın 50’lerde ise gömersin aşkını 
kalbine derler. Yoksa 40’ında sonra azanı teneşir paklar derler. Yaşın 60’larda 
70’lerde ise aleme maskara olursun derler..

- İlginç tanımlar bunlar. Peki, sahi öyle mi derler?
- Öyle derler Pınar hem de daha fazlasını derler köylük yerde insana.
- Nasıl yani?
- Ne söylerler tahmin etmek zor değil. Hele kadınsan vurun kahpeye durumu.. Üstelik 

kadın için de zor erkek için de zor bir durum bu aşk dediğin şey.
- Peki aşık olmadan mı evlenilir köy yerinde? Hala görücü usulü mü oluyor evlilikler?
- Olur mu hiç öyle şey, bizim köy o konuda moderndir ama “aşk” kelimesi için henüz 

erken... Yani aşık oluruz ama söyleyemeyiz bir çeşit tabu..
- Ne yani karşınızdaki yani aşık olduğunuza da mı söyleyemezsiniz? Peki nasıl 

anlayacak o zaman?
- Aslında çok fazla söylemeye de gerek yok. Aşık olan onu seveni gözünden, sözünden 

hatta özünden tanır da ondan.
- Filizveren ilginç bir insansın doğrusu. Beni şaşırtıyorsun. Köylü müsün, okumuş mu? 

Benimle dalga mı geçiyorsun yoksa anlattıkların doğru mu çözemiyorum.
- Bırak şimdi beni çözmeyi de sen. Sen seninkini yani Cenk’i çözdün mü?
- Onu nereden biliyorsunuz? Hem nereden benimki oluyormuş o Cenk hayvanı?
- Anlaşılan biraz önce telefonda canını sıkacak bir şey söyledi bu Cenk dediğin hayvan.
- Cenk okuldan arkadaşım hatta evlenmeyi düşündüğüm kişi idi ama ex-aşkım bile 

demek istemiyorum. Oysa o şimdilerde peşimde, yeniden kazanmak istiyor beni 
anlayacağın ama ben yüz vermiyorum.

- Yani Cenk eski aşkımdı diyosun, Kenan Doğulu gibi.
- Evet o şarkıdaki gibi.. ama artık değil.
- Niye değil? Hem ne yaptı de ex yani rahmetli oldu bu Cenk?
- Öncelikle o hayvan Sevtap ile takıldı bir süre… hem de en yakın arkadaşım idi Sevtap. 

Ben de anında tekmeyi bastım. İnkar etti hemen, hatta yalanlarına Sevtap da alet oldu. 
Bizim hayvan meğerse beni bırakıp Sevtap ile sarmaş dolaş olmuş. Neyse onlara 
mutluluklar dilerim.
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- Pınar, peki ya Cenk seni gerçekten seviyorsa, ya Sevtap da bunu bilerek ona tiyo falan 
veriyorsa, yani Cenk bu konuyu onunla konuşmak için takıldı ise, sen üstlerine gidince 
onlar da ne yapacaklarını bilmedilerse.. Dahası senin böyle, yersiz kıskançlığın Cenk’i 
elinden kaçırmana neden olduysa..?

- İyi de tüm bunlar bir yana Cenk masum mu yani?
- Bilemem, onu da sana Cenk söylesin. Ama ne anlatacaksa sözünü kesmeden dinle bu 

defa sonra kararını verirsin.
- İyi de ben onu aramam. Sanki pişman oldum da dönmek istiyorum gibi olur.
- Hani ona aşıktın?
- Evet ama o eskidendi..
- İyi de araya ayrılık hatta zaman girdi diye “aşk” eskimez ki. Üstelik “Aşık” kim suçlu 

diye de düşünmez, eğer sonuçta aşkına ulaşacaksa, öyle değil mi?
- İyi de yine de arayamam.
- Anlaşılan gurur yapmışsın. Sen de çağrı bırak ve kapak telefonu. Ararsa numaranı 

silerken yanlışlıkla ara tuşuna basmışım dersin. Unutma önce dinlemen lazım.
- İyi de onu affetmem mümkün değil. 
- Bak onu ben bilemem ama konuşmanız sonrasında bu defa da kendi kalbine sor onu 

seviyor musun diye. Doğru cevabı bulacaksın.
- Filizveren senin adın istersen “öğütveren” olsun bu konuda harikasın.
- Neyse sen şimdi benim adımı boş ver de hemen onu ara. Çünkü birazdan ineceğim. 

İnmeden konuşmanızın bir kısmını olsun duymak isterim.
- İyi de o zaman onun ne diyeceğini duyamayacaksın ki?
- Duymama gerek de yok onlar sizin aranızda ben sadece senin yüzüne bakacağım. 

Çünkü yüzün bana her şeyi söyleyecek.
- İnanılmaz birisin Filizveren. Hemen arıyorum.
- Yapman gereken de buydu.
- Cenk geri arıyor, açıyorum.
- Aç ama konuşurken ve dinlerken gülümsemeyi de unutma. Ben birazdan iniyorum.
- Sen inanılmaz bir insansın Filizveren. Seni tanıdığıma memnun oldum.

- Sana kızgın da değilim, seni henüz affetmedim de Cenk……. Peki dinliyorum seni…

Bu öykünün aktardığım kısmı bir tren yolculuğundan aklımda kalanlar idi. Konuşmanın 
sonrası aşıkların sohbeti diyelim.. Sonra ne mi oldu? Filizveren ineceği istasyona geldiğinde 
gülümseyerek indi trenden. Çünkü Pınar bir taraftan gülümseyerek Cenk ile konuşuyor, diğer 
taraftan da ona mutlulukla el sallıyordu. 

Gelelim diğer yardımcı öyküye.. İkinci, hani sohbet edeceğimiz öykü idi hatırladınız mı? O 
öyküye başlamadan biraz biz bize sohbet edelim istedim. Bu da bizim öyküye katkımız olsun.

Bu arada bu öyküye katkı bölümü içindeki sorulara cevaplar veren veya soru soran kişiler 
aynı yer ve zamanda değil ama ana öykü ile direk ilişkisel konuşulan her şey... Sorulara 
cevaplar için bazen “C” bazen de çeşitli kişiler cevap versin, hatta isterseniz siz de cevap 
verin eğer verilen cevabı beğenmezseniz..

Soru- Siz hiç aşık oldunuz mu?

C- Hiç olmadım.
C- Ben gençken aşık idim ama safmışım..
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C- Aşk kim biz kim?
C- Ben aşık oldum ama platonik idi. Hepsi o kadar.
İsmail- Aşk adamı deli ediyor. Ben hata yaptım ve aşkımı kaybettim.
Elifsu- Aşık olmak o kadar güzel bir duygu ki bunu ancak yaşayan anlayabilir.
Mesut- Aşık olana deli derim ben, arkadaş.. Bizim kitabımızda aşk falan yazmaz. Biz fakir 
adamız, ayağımıza giyecek ayakkabımız yok. Aşık olup kendimizi rezil mi edeceğiz..
Canan- İlk aşkımı lisede yaşadım. O kadar güzel bir duygu idi ki anlatamam. Zaten onunla da 
evlendim. İlk aşkım, son aşkım oldu. 

Siz-………………………………

Soru- Aşık olmasak ne olur sanki?

C- Hiçbir şey olmaz.
C- Hayatın ne anlamı olur ki o zaman?
C- Aşksız hayat çok bayat olur.
C- Aşk mı o da ne ?

Siz-………………………………….

Soru- Aşk adamı süründürüyor, kadını perişan ediyorsa… niye aşık oluyoruz ki?

C- Bu durum adama ve kadına göre değişir. Yani her aşkta sürünme ve perişan olma söz 
konusu değil..
C- Kadına değil ama bize olan oluyor. Aşık olup sürünüyoruz yerlerde. Ağlıyor, kendimizi 
yerlere atıyor hatta uğruna ölümü göze alıyoruz ve sonra o bizi terk ediyor…
C- Bu da beylik erkek lafı.. Aşık olunca olan kadına oluyor. Adam bizi elde edince diğer 
kadına koşuyor. Biz ölen kocamızın yıllarca yasını tutuyoruz. Biz ölsek adam kırkımızın 
çıkmasını beklemiyor.

Eda- İyi de aşk deyince niye salt arabesk aşklar aklınıza geliyor? Bizim aşkımızda ne sürünen 
var ne de perişan olan.
Ercüment- O adi kadın beni kendine aşık etti, sonra da param bitince beni terk etti gitti.
Süheyl- Salak olmak lazım sürünmek için… beni istemeyeni ben hiç istemem.
Özlem- Beni yıllarca aşkım diye kandırdı. Oysa evli imiş..

Siz- …………………………………….

Soru- Peki mutlu aşklar, mesut aşıklar yok mu?

C- Var ama filmlerde ve masallarda.. Günümüz şartlarında öyle samanlık seyran olmuyor..
C- Hiç mutlu aşklar olmaz olur mu?

Aslı- Ben görmedim. Ama bir gün ben mutlu bir aşık olmak isterim. Kim gerçekten sevilmek 
istemez ki?
Erol- Benim mutlu bir evliliğim ve aşık olduğum bir eşim var. Mutlu aşklar olur eğer hayat 
arkadaşınızı bulursanız.
Cansu- Aşk meşk işleri boş işler moruk. Hayatını yaşayacan takma kafana bunları. Bir fırt 
ister misin?
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Siz-……………………………………

Soru- Para, mal mülk mü yoksa aşk mı deseler hangisini seçersiniz?

C- Sazan olanlar aşk derler her halde.. 
C- Ben direk para, mal mülkü seçerim.
C- Her ikisi birlikte olamıyor mu?
C- Aşk çünkü o en önemli şey…
Doğan- Bana aşkım Leyla yeter. Ne yapayım onsuz parayı, malı, mülkü?
Zeynep- Benim aşkım bir tanedir. Onu dünyalara değişmem. Aşk diyorum yani.
Remzi- Param, malım mülküm vardı. Aşkı da buldum sandım meğer malımın peşinde imiş. 
Aşk, sevda falan boş şeylermiş.. 

Siz-………………

Soru- Aşkınız için nelerden vazgeçersiniz?

C- Tüm malımı mülkümü harcarım.
C- Aşık olmadığım için bilemem ama eğer gerçek aşkı bulursam sanırım sağlığım hariç her 
şeyden vazgeçebilirim.
C- Bir şeylerden vazgeçmek şart mı?
Gül- Ben, ailemden bile vazgeçerim onun için..
Kazım- Niye bir şeyden vazgeçecekmişim ki? Ben aşka falan inanmıyorum arkadaş..  
Şeyda- Kocam benim için sen bir yana dünya bir yana derdi evlenmeden önce…. Şimdi 
annesinin sözünden çıkmıyor benim anakuzusu… Anlayacağınız kaynananın fendi gelini 
yendi.. Aşk maşk evlenene kadar imiş..
Hakan- Onun için tüm hayallerimden vazgeçerim.

Siz-…………………………………..

Soru- Onun en fazla nesini seviyor ve nesinden hoşlanmıyorsunuz?

C- Gözlerini seviyor ve çok konuşmasından hoşlanmıyorum.
C- Seksapelini seviyor ve burnunun uzunluğundan hoşlanmıyorum.
C- Bonkör olmasını seviyor ve başka kadınlara ilgi göstermesinden hoşlanmıyorum.

Siz- ………………………………………..

Bu aşamada soruları ve cevapları bir tarafa bırakıyoruz ama isterseniz siz devam edebilirsiniz. 
Hatta siz de ek sorular sorun.. Durun hemen başlamayın. Sorulara cevaplar vermenize tamam 
da… İsterseniz bana soru sormak yerine sohbet edeceğiniz kişiye sorun o soruları. Ne dersiniz 
daha iyi olmaz mı? Kimle mi sohbet edeceksiniz? Tabii ki sevdiğiniz kişi ile.. hem belki o da 
sizi seviyordur. Sormadan, konuşmadan, dinlemeden bilemezsiniz. Gelelim ikinci ve kısa 
öyküye.

Biri kadın, “Özgür” diyelim. Özgür aykırı bir kız olarak yetişmişti. Abşına buyruk yaşantısı 
nedeniyle bir süre sonra ailesi tarafından evden kovulmuştu. Diğeri ise çift cinsiyetli, kadın 
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görünümlü, efemine tavırlı bir erkek.. “Selim” diyelim. O da ailesi tarafından reddedilmişti. 
Birbirlerine “canısı” veya “aşkitom” diye hitap ederlerdi. Aralarında güçlü bir bağ vardı ama 
ne aşk ne de ötesini hiç düşünmüyorlardı. Onlarınki öyle bir arkadaşlık idi..

Öte yandan kimse onları birbirine yakıştıramıyordu. Zaten görünümleri, giyimleri birbirine o 
kadar benziyordu ki arkadaşlıkları dahi bulundukları çevrede kabul edilmiyordu. Onlar ise bu 
durumu kabul etmiş görünüyorlardı. Birbirlerine ilgileri arkadaşlıkla başlamıştı. Sonra sıkı 
dost oldular. Gittikçe birbirine benzemişlerdi. Giyimlerinden sonra saçları, bakım kremleri….  
Bir süre sonra birlikte yaşamaya karar verdiler. Bu karar sonrası aylarca mutlu, mesut 
yaşadılar… Belki de en önemli ortak noktaları aileleri tarafından reddedilmiş olmaları idi. 
Böylece birbirine daha çok yaklaştılar. Sıkı dost olmuşlardı.

Derken bir akşam sinema dönüşü Beyoğlu’nda karşılarına sokakta görünce yolunuzu 
değiştirmek isteyeceğiz kadar iğrenç insanlar çıktı… Sonra onları sürükleyerek sokak arasına 
soktular… karanlık gibi üstlerine çöktüler… Dövdüler öldüresiye, her şeylerini aldılar hatta 
sadece onları soymayıp ayrıca sırayla iğrenç emellerine de ulaştılar. 

Özgür ve Selim o geceyi, yaşadıklarını hayatları boyunca unutamadılar.. Çünkü başlarına bu 
olaylar gelirken kimse yardım etmedi onlara.. Sonrasında gittikleri hastanede adeta itilip 
kalkıldılar. Şikayetçi olmak karakola üstleri başları paralanmış olarak gittiklerinde bile sözlü 
tacize uğradılar. Özgür yaşadıklarından dolayı önce sağlığını kaybetti sonra neredeyse aklını. 
Aylarca Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde yattı. Özgür o dönemde bazen bu 
dünyada bile değil gibiydi. Selim onu hiç yalnız bırakmadı. Her gün ziyaretine gitti. Hatta 
Özgürün kötüleştiği günlerde sadece onu ziyarete gitti çünkü dostu o halde iken işi falan 
düşünemiyordu. Doğal olarak kısa süre sonra Selim işten atıldı. Bunun üzerine bir süre idare 
etti, tüm lükslerinden vazgeçti ve olan her şeyini sattı. Selim Özgüre kötüye giden gidişi belli 
etmiyordu ama artık onun sağlık harcamalarını dahi karşılayamaz hale gelmişti. O günlerde 
Selim bir karar verdi. Bunu yapmak zorunda idi. Çünkü dostu parmaklarının arasında kayıp 
gidiyor gibiydi. Doktorlar Özgür için “onu hayata bağlayan bir şey kalmamış” demişlerdi. 
Öykü artık gittikçe daha az konuşuyor, pek yemek yemiyor ve tedaviye cevap vermiyordu..

Selim verdiği kararı sonuna kadar uyguladı. Artık para kazanıyor ve dostuna bakabiliyordu. 
Onu ziyarete giderken her gün elinde bir papatya olurdu. Ne bir demet, ne de başka bir çiçek. 
Sadece tek bir papatya… Selim, Öykü cevap vermese de onunla saatlerce konuşur ve çıkarken 
de elindeki papatyayı vazoya koyardı. Vazo dolduğunda kuruyan papatyaları ayıklar ve 
yapraklarını çekmeceye koyardı. Bu işlemi her vazo dolduğunda yapardı. Böylece aylar geçti. 
Bir gün Özgür uyandığında başucunda ailesini gördü, kapıda duran Selim ise ona 
gülümsüyordu. Selim adeta ona kanat germiş bir melek gibi idi…

Sonra bir gün Özgür yeniden konuşmaya başladı. O gün hayatlarının dönüm noktası idi…

Özgür- Deli misin, niye beni bırakmıyorsun? 
Selim-  İnsan hiç dostunu bırakır mı?
- Böyle dost mu olur, ben sana ne verdim ki?
- Bana hayatımı sundun Özgür. Sen olmasaydın hayata tutunamazdım.
- Ne yaptım ki?
- Beni ben olarak kabul ettin. Benimle hiç alay etmedin. Benim farklı olmamı kabul ettin.
- Ama sen de beni kabul ettin. Hatta bu aykırı arkadaşlığımıza karşı çıkanların karşısında 

dik durdun. Beni hep korudun ve hala da bunu yapıyorsun.
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- Dostlar kötü günde belli olur, değil mi?
- İyi de biz sadece dost muyuz? Yoksa Kanka mıyız? Sevgili miyiz? Neyiz?
- Özgür ne demek istediğini anlıyorum. Ben de aylardır bu konuyu düşünüyordum. Hatta 

bir karar da verdim ama seninle bunları konuşacağım günü bekliyordum.
- Sendeki değişikliği hemen fark etmiştim. Kararın ne idi peki?
- Eminim fark ettiğinden. Ben de o olay sonrası aylarca psikologlara gittim. Sonra bir karar 

verdim. Gittim ailemle konuştum. Sonrasında ise gördüğün bendeki değişiklikler hormon 
tedavisi ile başladı. Ayrıca ameliyat da oldum. Ailem ilk zamanlarda bana inanmadılar 
ama yeniden “erkek” olmama sevindiler. Kısa bir süre sonra da aile şirketinde çalışmaya 
başladım. Sonrasında senden, sevdiğim kadından bahsedince ailemle aramızdaki tüm 
buzlar eridi. 

- Şey… “sevdiğim kadın” dedin.. doğru mu duydum?
- Evet, ben seni seviyorum. Sen içimdeki erkek tarafımı, gerçek beni ortaya çıkardın.
- Ben de seni seviyorum..

Son itiraf sahnesi çerçevesini tahmin ediyorsunuzdur. Ne o? Öykünün kısa olmasına 
şaşırdınız galiba. Malum ana öykü değildi. Ama ana öykü daha da kısa…

Bölüm girişinde bahsettiğim hani isimler çok belirgin hale geldi diye dolaylı anlatacağım 
dediğim ana öyküye…

Aynı işyerinde çalışıyorlardı. Yaşları daha 30 bile değildi ama adam evli, kadın ise değildi. 
Birbirini deliler gibi seviyorlardı ama evlenmeleri mümkün değildi. Ne aşklarından söz 
edebilirlerdi ne de evlenmeyi düşünebilirlerdi.. Derken bir gün karar verdiler ve sonrasında 
her şeye, herkese karşı koydular. Aşklarını ilan ettiler. Bunun üzerine ikisi de sanki suç 
işlemişler gibi işten çıkarıldılar. Aylarca iş bulamadılar. Adam her şeyinden vazgeçerek 
boşandı. Kadın olan malını mülkünü bile satarak her şeyini sevdiği adamın ellerine teslim etti. 
Sıfırdan kendilerine yeni bir hayat kurdular. Aileleri onları reddetti. Onlar da geçmişlerinin 
üzerine sünger çektiler, farklı bir şehre yerleştiler. Küçük bir lokanta açtılar. Çok istemelerine 
rağmen çocukları olamadı ama şimdilerde yaklaşık 20 yıllık evliliklerini sürdürüyorlar. 
İstedikleri zaman dünyayı gezmeye kaldıkları yerden devam ediyorlar. Geriye dönüp hiç 
bakmadılar.. Çünkü önceki hayatlarındaki yaşanmamış mutlulukları ve aşkları birbirinde 
bulmuşlardı.

Bu öyküler aynı veya başka kişilerin başına gelmiş olabilir. Ortak paydalar ve 
yaşanmışlıklardan ana öykü daha belirgin hale geliyor sanırım ama benden bu kadar detay…
Gelelim bu ana ve yardımcı öykülerden hareketle yazdığım bir yazıya. Onu da olduğu gibi 
sizinle paylaşmak istedim.

KENDİNİZİ SEVMEDEN “ONU” SEVEMEZSİNİZ…

Sevgi büyülü sözcük, sihirli anahtar sanki küsleri barıştıran, uzaklardakileri hatta yabancıları 
yakınlaştıran bir köprü oluverir ağızdan dökülen bir çift söz yeter çoğu zaman. Zaten 
heybenizde sevgi yoksa işiniz zor yani sevgi biriktirmiyorsanız, sunmuyorsanız, 
paylaşmıyorsanız kısaca sevgisiz bir dünyada boşu boşuna yaşıyorsanız, iletişim içinde 
olduklarınızı sevginizden mahrum ediyorsanız, boşa yaşadığınızı söylemek yanlış olmaz. 
Sevgi şekil değiştirir aşk ile duygularda zirve yapar. O kadar çok sevgi ve aşk çeşidi vardır ki 
saymakla bitmez..
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Sanırım aklınıza ilk olarak “14 Şubat sevgililer günü” geldi. Peki, sevgililer gününüz kutlu 
olsun. Eğer sevgiliniz yoksa ne kadar boş bir dilek bu değil mi? Peki sevgilinizin olması için 
öncelikle sevmeniz gerektiğiniz farkında mısınız? Dahası onun da sizi sevmesi…

Sevmek, bazen karşılıksız, bazen doyasıya bazen ümitsizce ya da ayaklarınız yerden 
kesilircesine, sanki başka bir aleme geçmiş gibi sevmek, kendini kaybetmek. Ayrıca “anne, 
baba, aile,” sevgilerini de unutmamak lazım. Bilinçaltına yerleşmiş sevgiler var. Örneğin 
“vatan, bayrak, özgürlük, Mevla” gibi ya da öğretmenimizi, hocamızı, yöneticimizi, yönetici 
isek çalışanlarımızı, kedimizi, balığımızı, bisikletimizi sevmemiz sadece kişisel beğeni değil 
ki… sevdiğimizle ister kişi ister bir nesne olsun onunla bağ kurmamız demek.

Kısaca unutmayın sevgi karşılıklıdır ama gerçek sevgide salt karşılık beklenmez. Gerçekten 
seviyorsanız onun da sizi sevmesini beklersiniz ama o sizi sevmese de onu sevmeye devam 
edersiniz. Bazen size sevdiğini söylemez, bazen de siz görmezsiniz onun sizi nasıl sevdiğini, 
ya da sormayı unutursunuz veya söylemeyi onu nasıl sevdiğinizi. Başkalarının sevgilerini, 
aşklarını kıskanırsınız. 

Ne dersiniz bu işte bir yanlış yok mu?  Ne yazık ki var. Bunun nedeni ise gerçekte kendinizi 
dahi sevmemeniz olabilir mi?

Bunca yıllık karım, ne yani onu sevdiğimi mi söyleyeceğim? İyi de bizim adetlerimize göre 
kocaya ikide bir onu sevdiğini söylemek olmaz. İleride seversin kızım bak adamın işi, gücü 
var hele bir evlen. İyi de ben ananı severek mi aldım sanki? Sen de benim istediğimle 
evleneceksin. Sevmek de demek? Çocuğunu başkalarının yanında sevme, kucağına bile alma. 
Aşk meşk  işleri filmlerde olur diye ahkam kesen büyükler.. Zaten ilk erkek söylemeli 
sevdiğini, kadın önce söylerse yanlış olur gibi yanlış düşüncelerle büyütülürseniz olacağı bu 
olur. Bu nedenle ne seversiniz adam gibi, ne de söylersiniz yüreklice, ne yaşarsınız 
sevdiğinizi doyasıya ne de paylaşırsınız sevginizi sevdiğinizle..

Sevgiyi sadece öpmek, sarılmak, elini tutmak falan diye mi öğretiyor yoksa bazı şarkılar? 
Niye filmlerdeki sevgileri, aşkları istiyoruz ki? Belki de sevgi ve aşk başı ucumuzda. Açmış 
kollarını sizi çağırıyor ama farkında değilsiniz sözcüksüz söylenenlerin. Eğer kendinizi 
sevmekle başlamadıysanız, paylaşmadıysanız sevginizi, çoğaltmadıysanız onu emek, aşk ve 
sabır ile.. o zaman işiniz zor. çünkü zorlama sevgiler ve aşklar yaşarsınız, yaşadığınızı 
sanırsınız ama onlar size ait sevgiler ve aşklar olmaz.. Göremezsiniz Leyla’yı Mecnunun gözü 
ile gerçekten sevmezseniz sevdiğinizi. Şekilcilik peşinde olursunuz, sarı saçlı- uzun boylu 
renkli gözlü, ela, kumral gibi tanımlamalara ihtiyaç duyarsınız üstelik aynaya bakmadan, 
dahası onun da sizi sevme ihtimalini dahi düşünmeden. Böyle olunca da ıskalarsınız nice 
sevgileri.. örneğin bir arkadaşınızı sonra eşinizi gerçekten sevmeyi.. Ümitsizce sevgiyi aşkı 
arayanlar kendinizi sevmeden onu gerçekten asla sevemezsiniz, benden söylemesi. Bir şarkı 
sözünde dediği gibi “Kimi sevdalara uyanır… kimi 25inde, kimi bilmem kaçında…” sevmek 
için geç değil kısaca. Bunun için hemen şimdi sevdiğinizi arayın ve ona onu sevdiğinizi 
söyleyin. 

Eğer yanınızda ise sevdiğiniz, tutun ellerinden ve gözlerine bakarak “Seni seviyorum” deyin. 
Sizlere sevgi ile geçecek bir ömür diliyorum. ►
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Hatırlatırım: Takip edecek bölümler yine dosyalar halinde grupta yer alacak..
http://finance.groups.yahoo.com/group/umutlarbaskabahara/

Romanıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. 

Abdullah BOZGEYİK

****Bu dosya romanın yahoo grubunda yayınlanmış ilk  25 bölümünü içermektedir.

Diğer bölümler de belirli aralıklarla yayınlanacaktır.****

***Yayınlanacak tüm bölümlere roman yahoo grubu files bölümünden ulaşılabilir.***
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(Lütfen Dikkat: Bu e-romanımın “Umutlarbaskabahara” isimli Yahoo grubunda 
yayınlanacak elektronik yayın bölümleri sadece tanıtım için ve özet niteliğindedir. Tüm yayın 
hakları saklıdır. Özet yayınlar tamamlanınca piyasada satılmak üzere tam hali ile Akis kitap 
tarafından yayınlanacaktır. Basılı hali için yayın hakları anlaşması yapılmıştır. Romanın 
çeşitli dernek ve vakıflar için katkı niteliğinde ve “Sosyal sorumluluk” düşüncesiyle özel 
baskıları da yayınlanacaktır.  Roman için kaynak gösterilerek tanıtım ve iktibas yapılabilir. Bu 
e-roman herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, basılamaz, senaryolaştırılamaz ve farklı biçimlerde 
hazırlanıp herhangi bir şekilde satışa sunulamaz. 

Bu roman elektronik ortamda http://finance.groups.yahoo.com/group/umutlarbaskabahara/
Yahoo grubu ve izin verilen grup veya web siteleri hariç hiçbir şekilde tam haliyle (yani 
gruptaki tüm mesajları, bölümleri veya dosyaları içerecek şekilde) yayınlanamaz. Duyuru 
niteliğinde olmak üzere kısmi tanıtım (bilgi ve gruptaki bir mesajın kısmi yayını) istisnadır. 
Bu kapsamda yapılacak yayın ise kısa tanıtım mahiyetini geçemez. Romanın nette yayınlanan 
5er bölümlük pdf dosya halindeki içeriğinin kopyalanması, belirtilen notlar dışında kullanımı 
yasaktır. Aksi davranış cezai işlemi gerektirecek olup yasal yollara başvurulacaktır. Bu yönde 
tutum ve davranış içinde olacak kişi ve kurumlar ise oluşacak ilk kararda emsal cezai şartları 
peşinen kabul etmiş olarak dikkate alınacaktır. Romana gösterdiğiniz ilginiz ve desteğiniz için 
teşekkürler.
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Diğer bölümlerde görüşmek üzere,

***İLK 25 BÖLÜM***  SONU******




