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SUNU
12 Mart döne
mi. Sýkýyöne
tim Ko
mu
tanlýðý 3
No’lu Askeri Mahkemesi’nin 21/7/1971 gün, 971/31 Ka
rar No’lu tutuklama kararý ile tutuklanýr, Azra Erhat.
Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesine aykýrý eylem
de bulunmak savýyla, Sabahattin Eyuboðlu, Vedat
Günyol, Magdi Rufer ve Yaþar Kemal’in eþi Tilda ile
birlikte 4 ay Maltepe Askeri Cezaevi’nde tutuklu kalýr.
Bu dönem
de
ki aydýn kýyýmýndan payýný al
masýna
karþýn kýrýlmaz, yýkýlmaz, en canlý, en güçlü günlerini
ya
þar. Ýþte bir özya
þamöyküsü olan “Gülleylâ’ya
Anýlar” bu dönemde yazmayý planladýðý “En Hakiki
Mürþit” adlý kitabýn dört bölümünden birincisidir.
“Çok haksýz yere tutukluyum,” der anýlarýnda. “Suç
iþlemek þöyle dursun, 56 yýllýk ömrümü, insanlýk ve
özellikle Türkiye diye, yalnýz içinde doðduðum için
deðil, bütün bilincim ve sevgimle, kendime yurt, biri
cik vatan olarak seçtiðim bir ülkenin kültür hizmeti
ne vermiþtim.” Oysa onu, mevcut düzeni bozmak için
gizli bir örgüt kurmakla suçlarlar. 1947’de evlenip
1948’de bo
þandýðý eþi
nin Ma
car ol
masýna ve 1965
yýlýnda yaptýðý bir telefon konuþmasýnýn bant
kayýtlarýnda yer alan, “...biz Sabahattin ve Vedatlý bir
trioyuz...” ifadesine dayanarak. Savunmasýnda, bu
ifadenin aralarýndaki dostluðu anlattýðýný, yoksa
yayýn yoluyla, Komünist ihtilali hazýrlamak için cemi
yet kurduklarý yolunda bir anlamda kullanýlmadýðýný
ve kullanýlmasýnýn düþünülemeyeceðini belirtir ve ilk
celsede dostlarý ile birlikte aklanýr.
Uzun yýllar çalýþtýðý Uluslararasý Çalýþma Bürosu
bu zor devrinde Azra Erhat’ý destekler ve tutuklan
masýndan davasý sona erip aklanýncaya dek geçen 1.5
yýla yakýn sürede maaþýný düzenli öder. Azra Erhat, bu
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süreyi deðerlendirerek öncelikle Mitoloji Sözlüðü’nü
hazýrlar. Sonra, yalnýz kendisiyle iliþkili görünen
anýlarýn kendisinden çok ayrý koþullar içinde yetiþen
Türk gençlerine yararý dokunmayacaðý kaygýsýyla
“En Hakiki Mürþit” kitabýný tamamlamaktansa, ustasý
Sabahattin Eyuboðlu’nun tüm eserlerini derler ve
yayýnlatýr. Hastalanmasýndan hemen önce, Atatürk’ün
100. doðum yýlýna yetiþtirmek üzere “Osmanlý Münev
verinden Türk Aydýnýna” adýný verdiði bir imece
kitabý hazýrlamaya koyulur. Atatürk’ün bizden ne iste
diðini, ne kadarýný yapabildiðimizi araþtýrýr.
Biz ailesi olarak, ölümünden önce kendisinin ve
dostlarýnýn haklý dileðini yerine getirmek amacýyla
anýlarýný yayýnlamayý borç biliyoruz. Azra Erhat’ýn
düþünce üretiþini izleyebilmek içinse, “En Hakiki
Mürþit” kitabý için tasarladýðý ama son kitabý gibi
tamamlamayý yaþamýna sýðdýramadýðý bölümlerinin
baþlýklarýný okuyucuyla paylaþmak istiyoruz.
II. Bölüm: Koðuþtan Sevgi’ye (yalnýz bir yazýsý
yazýlmýþ: “Yazýlmayan Anýlar”). Öbür baþlýklar þöyle:
Birinci Tutuklama, Ýkinci Tutuklama – Kara
Atatürk – Mavi Atatürk – Maltepe’de Bir Yaz Tatili
– Bir Sav, Bir Savcý, Bir Savunma.
III. Bölüm Atatürk Yýllarý
1936 ile 1947 arasýndaki dönem: Atatürk’ün kur
duðu kültür kurumlarý, nasýl meydana geldiler, nasýl
çalýþtýlar (her birinin içindeki yaþantýsý) – Ýkinci
Tarih Kongresi – Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi –
Tarih Kurumu.
“Tutukevinde yardýmýma koþan bunca kiþiye bir
merhaba çakayým,” diye yazmýþ olduðu “Gülleylâ’ya
Anýlar”ýn Azra Erhat’tan okuyucularýna bir “hoþ
seda” olarak kalmasýný saðlayanlara teþekkür ederiz.
Gülleylâ
Mart, 1996
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Birinci Bölüm

GÜLLEYLÂ’YA ANILAR
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YANGIN VAAAR!..
Gülüm, sana anýlarýmý anlatayým diyorum, ama
nerden baþlayayým? Ýlk aným, en eski aným hangisi
dir? Düþünüyorum da aklýma bir imge, gözle görü
lür bir þey gel
mi
yor. Bir ses du
yu
yo
rum yalnýz,
bo
ðuk bir çaðrý ve taþ
lar
da çýnla
yan, ge
ce
karanlýðýnda yankýlanan bir vuruþ: Yangýn vaaar!..
Bütün bedenimde bir ürperti, yataðým sarsýlýyor,
ben de içinde tir tir titriyorum. Yangýn var! Dum,
dum dum!.. Yataðýmda doðrulmuþ, kulak kesilmi
þim, var gücümle din
li
yo
rum. Bir kapý, bir
çok
kapýlar açýlýyor sanki aþaðýda, komþu evlerde. Bir
kadýn sesi, dadým mý, soruyor: “Hayrola, bekçi
baba?” Sonradan öðreniyorum ki, bekçi babaya
yangýnýn nerde olduðunu sormak olmaz, yakýþýk
almaz. “Hayrola bekçi baba?” diyeceksin. O da
sopasýný vurarak, hiçbir soru duymamýþ gibi, uzak
la
þa
cak baðýra baðýra: “Yangýn var... Üsküdar’da,
Þemsipaþa Mahallesi’nde...” Dum, dum, dum.
Yangýn var! Ve uzak
la
þan adýmlar, adýmlar uzak
laþtýkça yaklaþan bir tehlike yataðýmýn yalnýz
lýðýnda. Þiþtikçe þiþen bir korku beni boðacak, eze
cek gibi.
Yangýn! Yangýn ne demekti 1920’li yýllarýn Ýstan
bul’unda? Hiç yangýn görmemiþtim, ama asýl korku,
asýl tehlike yangýndýr, biliyordum. Büyükler hep
yangýnlarý anýp du
rur
lardý be
nim önümde: Fa
tih
yangýný, Beyazýt yangýný, daha birçok evi, mahalleyi
kül eden yangýnlar. Uykularýma giren bu yangýnlar
ney
di aca
ba? Bir sa
bah kapýmýzýn önünde gör
düðüm kocaman ölü sýçan gibi bir þey mi, yoksa so
kaðýmýzda çöplerin arasýnda dolaþan köpek sürüleri
gibi mi? Ama deðil, bu bekçi babanýn uzaklara yan
11

sýyan gür se
si ömrümde duy
du
ðum ilk müzik
ti;
yayýlýyor, uzuyor, hiç bilmediðim koca bir alaný,
Ýstanbul denilen uçsuz bucaksýz bu giz dolu þehri
sarýyordu. Korkunç ama güzel bir þey olmalýydý bu
yangýn dedikleri, büyüklerin anlatýp da bitiremedik
leri bu afet. Yangýn var! Yangýn var, ninnisiyle dalý
yordum gene uykuya. Ertesi günü de uyanýnca unu
tuyordum bile sormaya, yangýn nerdeydi, ne olmuþ
tu.
Kedim vardý benim. Kocaman bir tekir kediydi.
Adýný ben koymuþtum biliyorum. Pisiaðalar demiþ
tim ona. Çok severdim Pisiaðalar’ý, onunla benim
aram
da bir tür, bir cins farký ol
du
ðu
nu aklýmdan
bile geçirmeden konuþurdum onunla. Pisiaðalar da
beni severdi, hem de benim onu sevdiðimden daha
çok. Böyle olduðunu dadýmýn, annemin davranýþla
rýndan anlardým. Pisiaðalar benden hiç ayrýlmazdý,
bütün gün oynardýk birlikte, yalnýz akþam oldu mu
yok olurdu ortadan. Dadým onu aramaya koyulur,
homurdanýr, söylenirdi ararken: “Pis hayvan, gene
bir yerlere saklanmýþ olacak, gene girecek çocuðun
yataðýna!” Pisiaðalar benim göðsüme uzanacak ve
beni boðacak diye korkarlardý aptallar! Kýs kýs
gülerdim bu hallerine. Pisiaðalar’ý bulamasýnlar,
kilere kapatamasýnlar, diye dilerdim içimden. Gel
sin be
nim
le yatsýn da göster
sin bi
zim da
ha akýllý
olduðumuzu.
Pisiaðalar’la dostluðumuz çok uzun sürmedi
gibime gelir. Bir gün kedimi bulamaz oldum. Evi bir
te
laþtýr sarmýþtý: Taþýnýyor
duk, sandýklar açýlmýþ,
bavullar indirilmiþ, denkler baðlanýyordu. Ne oldu
ðunu, ne olacaðýný pek anladýðým yoktu. Ýzmir’e git
me diye bir laf dolaþýyordu. Ýzmir ne, taþýnmak ne
demek, bilmiyordum, ama annemle aþçýbaþý Bedros
Aða arasýnda bir fiskos duymuþtum. O akþam Pisi
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aðalar gene bulunmaz oldu, ama yataðýma gelmedi,
sabah da gelmedi, akþam da gelmedi. “Nerde Pisi
aðalar, nerde kedim? Kedimi isterim!” diye avazým
çýktýðý kadar baðýrýyordum. Gitti gelmedi, dediler,
yarýn gelir, öbür gün gelir, ama Pisiaðalar bir daha
gelmedi. Aðlamadým, çocukluðumda aðladýðýmý pek
anýmsamýyo
rum. Að
la
maz, ama içim
den öyle bir
kin, öyle bir hýnç duyardým ki, öleyim isterdim, öle
yim de görsünler cezalarýný, cenazemin arkasýndan
yürürken aðlasýnlar, dövünsünler, piþman olsunlar
bana yaptýklarýna. Hele o hain Bedros Aða yok mu,
yemeyecektim artýk yaptýðý o balon gibi þiþkin puf
böreklerini, aðzýma koymayacaktým kaymaklý
kadayýflarýný. Oh olsun, patlasýn, yemeyecektim
iþte!
Þiþli’de oturuyorduk. Anacaddeyle Küçükbahçe
Sokaðý’nýn kesiþtiði köþede üç katlý büyük bir evdi
evimiz. O ev daha bir on-on beþ yýl öncesine deðin
duruyordu da, þimdi oraya çirkin bir apartman
oturttular. Caddeye bakan yanýnda ufacýk bir bahçe
si vardý evin, bir demir parmaklýk, birkaç gül fidaný
ile bir sarmaþýk, ama her nedense hiç gitmezdik o
bah
çe
ye. Gi
riþ kapýsýna saðlý sol
lu beþ-altý ba
sa
maklý bir merdivenle çýkýlýrdý. Üst katta da bir cum
ba vardý, önündeki sedire diz çöker, pencereden
caddeye bakardým. Ama benim için evin en çekici
yeri merdiven altýndaki bodrum katýydý. Büyük bir
taþlýða mutfak, çamaþýrhane, kilerler ve bir de aða
beyimin oyun odasý açýlýrdý. Her zaman kalabalýktý
oralarý, ama nereye gitsem kovarlardý beni. Hele
aðabeyimin izci takýmlarý, futbol toplarý, bisikleti,
pompalarý ve trenleriyle dolu o oda yok mu, oradan
komþu evlere telefon kurduklarýný bilirdim, arka
daþlarý gelip giderdi aðabeyimin. Bütün evi saran
bir gürültü yükselirdi o odadan. Neler, kimbilir ne
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müthiþ þeyler olurdu orada, benim bilmediðim!
Bir gün evde gidip gelmeler oldu, fýsýltýlar, sýrlar.
Ne oluyor diye anlamaya kalmadý ki, dadým beni
apar topar teyzemin evine götürdü. Teyzem –Teyze
cik derdik biz ona– annemden on beþ yaþ küçüktü.
Annemin beþ kardeþi olmuþ, beþi de erkek, beþi de
ölmüþ derlerdi, kýzýldan, kuþpalazýndan. En sonun
da Teyzecik doðmuþ. Neneme herkes acýrdý oðullarý
yaþamadý diye. Oysa hiç acýnacak bir hal görmüyor
dum ben nenemde. Cýva gibi bir kadýndý, durmadan
cigara sarar, kahve içer, cigarasýný tüttürürdü. Ýkide
bir hizmetçisine: “Varsenik, bir kahve ile bir fosfat!”
diye buyururdu. Fosfat dediði bir bardak beyaz su
idi. Ai
le
miz
de her der
de de
va sayýlýrdý bu fos
fat.
Sonradan öðrendim ki Sulfosudol denilen mide ve
karaciðer ilacýymýþ nenemin içtiði. Hasta mýydý ney
di bilmiyorum, ama nenemin sofraya oturup yemek
yediðini hiç görmemiþtim. Oturduðunu da pek gör
mezdik ya, boyuna devinim halinde, zayýf, sinirli,
ufak tefek bir kadýndý. Çok þýk elbiseleri vardý, ger
danýný saran danteller, tüller, baþýnda ipekli yemeni
ler, sokaða çýktýðý zaman da pýrýl pýrýl siyah ya da
eflatun çarþaflar, peçeler. Hele fotinleri, dillere des
tandý nenemin fotinleri. Bizim ailenin bütün
kadýnlarý gi
bi o da 33 nu
ma
ra ayak
kabý gi
yer
di.
Topuklu, sivri burunlu siyah rugan ya da gümüþi
süet deriden ayakkabýlarýna bayýlýrdým ben. Nene
me bayýlýrdým zaten. Pisiaðalar’la aramda nasýl gizli
bir bað var idiy
se, ne
nem
le de öyley
di. Biz baþ
kaydýk! Ama neden baþka? Bir zeki lafýdýr giderdi
ailemizde. Nenem çok zeki idi, herkes Fatmaným
der durur, nenemin zekâsý, iþgüzarlýðý önünde eði
lirdi. Bir hayýr cemiyetinin baþkaný mý neydi,
nenem. Bizim evle teyzemin evi arasýnda bulunan
bir apartmanýn bir katýnda otururdu nenem, dedemle
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bir
lik
te. Ora
ya sýk sýk çar
þaflý hanýmlar ge
lir, top
lantýlar yapýlýrdý. Hep de nenemin emirler veren tiz
sesi duyulurdu. Nenem erkeklerden de kaçmazdý.
Dedemle tartýþtýklarýný duyardým –sonradan nene
min siyasette de bezi olduðunu öðrendim, bilmem
kimi kaçýrmaya, saklamaya yardým etmiþ, Cavit
Bey’in adý da dolaþýrdý evimizde–; nenem kaþlarýný
çatar, ekþi bir sesle: “Fadýl Efendi...” diye çýkýþýrdý
de
de
me. De
dem de, pa
la
býyýklý, iri, yakýþýklý bir
erkek, ezilip büzülürdü onun önünde: “Aman Fat
maným...” diye kaçamak arar, yaka silkerdi. Cin gibi
bir kadýndý nenem, küçücük boyuyla ailede her þeyi
evirip çeviren oydu besbelli. Güzel deðil, çirkin bile
denirdi ona. Göðüsleri yassý olduðu için, pamuktan
memelikler takardý. Dedem için de çapkýn derlerdi.
Kimi fýsýltýlar da duymuþumdur sonradan ki, anne
min baþka anadan bir kardeþi varmýþ. Dedebey
güzel kadýnlardan hoþlandýðýný hiç saklamazdý, sek
sen
lik bir ih
ti
yar
ken, en kývrak kadýnlarýn, acar
kadýnlarýn Macar kadýnlarý olduðunu söylemiþti bir
gün bana. Bir Macar kadýnýyla bir macerasý olmuþ
muydu, yoksa yalnýzca bir özlem miydi dile getirdi
ði, bilmiyorum, herhalde ben çok sonra bir Macar’la
evlendiðimde, ah ne yapayým, dedemin esiniyle
oldu, dedim, kendi kendime.
De
dem ba
na pek aldýrmaz, ama ne
nem çok
severdi. Torunlarý arasýnda en çok da beni sevdiðini
haksýzca belli ederdi. Ehat Aðabeyimle beni þýmar
týr, Akile Ablama hiç yüz vermezdi. Ýki kýz kardeþ
kavga ettiðimizde hep beni tutar, haksýz da olsam
hep benden yana çýkar, ablamý azarlardý. Ta çocuklu
ðumdan beri tuhaf bir ikilik sezerdim ailemizde.
Ehat’la ben an
ne ta
rafýndan, Aki
le ile Fazýl ba
ba
tarafýndan sayýlýrdýk. Bizler akýllý, onlar güzeldi. Çir
kin olduðumu çocukluðum boyunca hep duydum.
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Akile güzel, Azra çirkin, ama akýllý, deyip dururlar
dý. Ben de ezik
lik
le üstünlük karýþýmý bir duy
gu
duyardým ablama karþý.
Teyzem evleneli çok olmamýþtý. Sokaðýn ucunda
Kar
lo Apart
maný’nda otu
rur
du. Onun düðünü de
aklýmda yer etmiþtir. Ama kendi anýlarým mý, yoksa
bana anlattýklarý mýydý belleðimde canlanan? Çün
kü bu düðün gününü hep anlatýr dururlar, hem de
fotoðraflarýný gösterirlerdi. Dedemin evinde olmuþ
tu bu düðün. Gözlüklü, zayýf, sarýþýn ve çok az konu
þan bir kocaya vermiþlerdi teyzemi. O gün Teyzecik
ne güzeldi gelinlik elbisesiyle, duvaðý da vardý yer
lere kadar. Annem siyah bir dantel elbise giymiþti,
Ehat beyaz yakalý bir bahriyeli üniformasý, Akile ile
ben pem
be ipek
li
den kat kat far
balý bi
rer es
vap.
Fotoðrafta öyle görülüyor. Saçýmýzda da mum çiçe
ðinden birer çelenk var. Ehat, Akile, ben ve bir de
akraba çocuðu yerde oturmuþuz, arkamýzda gelinle
güvey, kaynanalar, kayýnpederler, annem, babam,
halalar, teyzeler. Bir aile fotoðrafý ki, bugün bile bak
maya doyamam. Ama o düðün bir kâbus olmuþtu
benim için. Misafirlerle dolu salonda birdenbire
Teyzeciði bir halýya sarmaz mý dedem, elinde kýlýç
üstüne yürümez mi? Ne yaptýðýný göremedim, çýðlý
ðý basýp annemin kucaðýna sýðýndým. Derken altýn
paralar, pirinçler, þekerler yaðmaya baþladý, çocuk
lar üþüþtüler, altýnlarý kapan kapana. Ben annemin
dantel elbisesinin içine gömülmüþ, gözyaþlarýmdan
ne altýn gördüm, ne þeker. Sonuna kadar küs kaldým
dedeme de, teyzemi götürecek olan o sivri burunlu
yabancýya da.
Kar
lo Apart
maný’na bu kez ne
den götürüldüðümü, ne kadar kaldýðýmý bilmiyorum. Evde ne
teyzem, ne eniþtem, kimsecikler yoktu. Bir ara tele
fon çaldý, dadým telefonu açtý ve bir sevinç çýðlýðý ile
beni kaptýðý gibi sokaða fýrladý. Koþa koþa eve doðru
16

gidiyorduk. Ne vardý, ne oluyordu, hiç anlamýyor
dum. Dadýmda ola
ðanüstü bir hal, an
lamsýz sözler
söyle
yip öpüyor
du be
ni. Eve gir
dik ki, bir baþ
ka
hava, hem sessizlik, hem de salonda bir sürü haným.
Dosdoðru yukarý kata çýkardýlar beni, annemle
babamýn yatak odasýnýn kapýsý açýldý ve büyük halam
kollarý arasýnda kundakta bir bebekle karþýma çýktý:
“Ýþte bak kardeþin oldu,” dedi. Beyaz, bembeyaz bir
þey uzattý bana, bu kadar pembe-beyaz bir nesne gör
memiþtim ömrümde, yeni doðmuþ bebek görmemiþ
tim. Þaþtým kaldým. Ama yangýn bek
çi
si
nin se
si
kulaðýma nasýl bir müzik gibi geldiyse, o beyaz top
bebek de gözümde ilk güzellik kavramýnýn doðma
sýna yol açtý. Ne söylediðimi bilmiyorum, ama bir þey
söyleyebildimse, “Ne güzel!” demiþ olacaðým.
Küçük Fazýl’ýn doðumunu izleyen olaylar karý
þýk ve üzücü olaylardýr. Annem doðurduktan hemen
sonra bir kulak hastalýðýna tutuldu, ameliyat oldu.
Emziremedi Fazýl’ý, bir sütnine tutuldu. Sütnineyi
görünce dondum kaldým, saklanacak delik aradým.
Bir Arap sütnineydi. Fatma Teyze - Rumeli þivesiyle
Fatma Tiyze dediðimiz ufak tefek bir akrabamýz
vardý, eve gelir, iþler görürdü, iþleri arasýnda da bana
masal anlatýrdý. Fatma Tiyze’nin masallarý dünyanýn
en güzel masallarý idi bence: Tokmacýk masalýný,
kedilerin çamaþýr yýkayýþýný anlatýrdý. Hepsinde de
bir Arap bacý, daha doðrusu bir Arap cadý geçerdi,
bir dudaðý yerde, bir dudaðý gökte. Arap, Tokmacýðý
kaçýrýr, iðneli fýçýya sokardý. Eh, peki þimdi beyaz
bebeði ne yapacaktý Arap sütnine? Kaçýracak mý,
yoksa iðnelerle delik deþik mi edecekti? Niçin, niçin
gelmiþti bu kadýn, deli miydiler, sokulur muydu eve
bu Arap? Korkudan günlerce yaklaþamaz oldum
sütnineye. Oysa bembeyaz bir süt akýyordu meme
lerinden. Fazýl da kana kana emiyor, tosuncuk gibi
Gülleylâ’ya Anýlar
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geliþiyordu. Bir gün dadým sütninenin sütünden bir
kahve fincanýna damlatýp bana da içirdi. Hiç tadý
yoktu bu sütün. Sevmedim, ama beyaz olmasýna
beyazdý, o kara memeden bu kadar beyaz bir süt
aktýðýna þaþtým. Günler geçti, derken evimizde bir
gece kýyamet koptu. Ben bile kalktým yataðýmdan.
Salona, sofaya polisler dolmuþtu. Annem: “Ah,
elmaslarým!” diye hüngür hüngür aðlýyor,
dövünüyordu. Babam bir ona, bir de çýlgýna dönmüþ
dadýya, bir de odanýn bir köþe
sin
de bir
bi
ri
ne
sarýlmýþ, korku ile bakan Ehat’la Akile’ye koþuyor,
bir yandan da polislere bir þeyler anlatýyordu. Neden
sonra anladým ki, Arap sütnine o akþam annemle
babamýn evde olmayýþýndan, dadýnýn da bizimle üst
katta bulunuþundan faydalanarak, annemin yatak
odasýna girmiþ, dolabý açmýþ ve mücevher kutusunu
olduðu gibi çalmýþ götürmüþ. Annem yýllar yýlý bu
kutuda neler, ne yüzükler, ne bilezikler, ne beþi bir
likler, ne küpeler olduðunu sayýp dururdu. Akile’nin
ve benim mine yüzüklerimiz de vardý içinde. Altýn
saatler, daha ne bileyim neler, hepsi gitmiþti. Bu
Arap sütninenin hýrsýzlýðý olayý yýlan hikâyesi gibi
uzayýp gitti ailemizde, zehir etti evin havasýný. Bir
süre sonra polis sütnineyi buldu getirdi, ama mücev
herleri Kapalýçarþý’da bir kuyumcuya satmýþtý,
kuyumcu da bilmem kime satmýþ ya da vermiþti,
arandý tarandý, gele gele Akile’nin ve benim mine
yüzüklerimiz geri geldi. Annemin asýl kýymetli par
çalarý sýr olmuþtu, yalnýz o gece parmaðýnda bulu
nan tektaþ yüzükle kulaðýndaki inci küpeler
kalmýþtý. Arap sütni
ne böy
le ayrýldý git
ti
hayatýmýzdan, ama evde býraktýðý korku ve güven
sizlik havasý silinemedi bir türlü. O sýralarda bütün
Ýstanbul korku ve güvensizlik içinde yaþýyordu,
Ýstanbul’un iþgal günleri idi.
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Beþ-altý yaþýnda bir çocuk çevresinde olup bite
ni bilinciyle kavrayamaz, yalnýzca sezer. Ama bilinç
siz sezgi duygularýn en etkeni olacak ki, çocukluðu
muzun iyi ya da kötü olaylarý bizde en çok yer eden
lerdir. 1920 yýllarýnýn baþýnda Ýstanbul’da ne oluyor
du? Ýstanbul diye bir ad iþitmiþtim herhalde, ama
Türkiye adýný hiç duymamýþtým. Þimdi düþünüyo
rum da, yalnýz benim çocuk kafamda deðil, çevrem
deki büyüklerin bilincinde de yoktu böyle bir kav
ram. Ama bir þeyler oluyordu ve yalnýz bizim sýska
aç köpeklerin dolaþtýðý mahallede deðil, çok daha
yaygýn bir çevrede oluþmaktaydý bu olgu. Ama ney
di? Büyükler bir þeyler fýsýldaþýyorlardý aralarýnda,
duvarlardan sakýnýr gibi kuþkulu bakýþlarla. Musta
fa Kemal adýný hiç duymuþ muydum? Bilemiyorum
kesinlikle. Ne var ki, olup bitenin buralarda, yangýn
bekçisinin dolaþtýðý bize yakýn ya da uzak mahalle
lerde olmadýðýný sezinliyordum. Uzak bir yerlerde
bir þeyler oluþuyordu, ama ne? Ýstanbul sessizliðe
gömülmüþ susuyordu, duyulur duyulmaz yankýlara
kulak kesilmiþ gibiydi. Bir tuhaf adamlar dolaþýyor
du ýssýz caddelerde, kamyonlar dolusu asker geçi
yordu. Kimdi, neydi bu adamlar, anneme, dadýma
sorsam bir yanýt alamayacaðýmý biliyordum. Herkes
gözlerini yere indirmiþ, birbirinden sýr saklar
durumdaydý. Hiç sokaða da çýkarmýyorlardý beni.
Fazýl uyuyordu beþiðinde, bense pencereden baký
yordum hep. Bir sabah tramvay raylarýna bir ada
mýn eðilerek bir þey koyduðunu gördüm. Dadým da
sedirde yanýmda oturuyordu. O adam ne yapýyordu:
“Bak, bak, dadý bak, ne yapýyor, fena bir þey yapýyor!”
demeye kalmadan, dadým beni kolunun altýna aldýðý
gibi sofaya kaçýrdý. Bir patlama oldu. Ama býrak
madýlar beni bir daha odaya gireyim, pencereden
bakayým. Korkulu bakýþlarýma, sorularýma kimse
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bir yanýt vermeye yanaþmýyordu. Neydi bu büyükle
rin benden sakladýklarý sýr? Rahatsýz, sinirli, aksi
bir çocuk olmuþtum, oturttuklarý yerde bir an olsun
kalamýyordum, oturaðýmýn üstünde bile duramýyor
dum. Yaramaz çocuk, kakasýný yapmak istemiyor,
diye çatýyorlardý bana. Kýrmýzý-mavi çiçekli bir por
selen oturaðým vardý, çatlamýþtý, dadým beni onun
üstüne oturtmaya yanaþmýyordu, ama ben ille de
çiçekli oturak diyor, yoksa kakamý yapmam, diye
direniyordum. Ta ki günün birinde çiçekli oturaðým
yarýldý ve bir parçasý arkamda büyük bir yara açtý.
Kýyamet koptu o gün, annem evde yoktu, Erenköy’de
ki doktor dayýmýza gitmiþti sanýyorum. Nenem baðý
ra çaðýra geldi, al kanlar içindeydim. Sonra ne oldu
bilmiyorum. Yaram zamanla iyileþti, ama ta yarý
belime kadar uzanan izini göstermekten yýllarca
övünç duydum. Ailede dillere destan olmuþtu bu
olay, kahramaný da ben olduðum için çok mennun
dum. Yeni çinko oturaðýmýn üstünde yeteri kadar
oturabiliyordum artýk, hep aklýmdan o þanlý yaralan
ma olayýný geçirdiðim için.
Büyüklerin benden sakladýklarý sýr birden pat
lak verdi. Bir sabah Teyzecik aðlaya aðlaya çýkagel
di. Geceydi, doðurmak üzereydi, bir ikinci küçük
bebek de teyzemden doðacak diye müjde vermiþler
di bana. Ama bebek doðurmaya gelmemiþti besbelli
teyzem bu sabah. Aðlama bütün evi sardý, derken
beni býrakýp herkes sokaklara döküldü. Neden son
ra öðrendim ki teyzemi evinden kovmuþlar. Niçin,
yangýn mý oldu, diye sordum, hayýr, Ýngiliz askerleri
iþgal etmiþler evini. Bunun da ne olduðunu anla
mak kolay deðildi benim için. Ancak çevremdeki
herkesin yüzünden fýþkýran kin ve nefret belirtileri
ni görünce, bu Ýngiliz askeri denilen kiþilerin masal
lardaki devlerden, cinlerden de beter, kötü kiþiler
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olduklarýna kanaat getirdim. Teyzemi evinden kov
mak ha! Ýçimde bir þeylerin köpürdüðünü duyuyor
dum. Bir sopa alsam, gidip vursam ya da kedi gibi
üstlerine atlayýp týrmalasam, ýsýrsam mý?
Teyzemle eniþtem baþka bir yere taþýndýlar, cad
dede kaynanasý Nazmiye Haným’ýn evine olacak.
Orada bir oðlan çocuk daha doðdu: Ata, bizim
Fazýl’dan birkaç ay küçüktü, ama kardeþ gibi büyü
düler. Nenem Fazýl’ý, “Hem beyimdir, hem paþam,
hem canýmdýr, hem kocam,” diyerek seviyor, Nazmi
ye Haným da kendi kocasýnýn adýný taþýyan Ata’yý
kollarýndan düþürmüyordu. Ne var ki, bizim tombul,
sarý buk
le
li Du
dul, es
mer ve bi
raz zayýf Ata’dan
daha güzel bir bebekti. Teyzecik evinden olmuþtu.
Zavallý, avukatlýk yapan dedemin devlet kapýsýnda
ki bütün tanýdýklarý bu durumu önleyememiþlerdi.
Ben yine de bir þey anlayamýyordum, ev teyzemin,
eniþtemin evi diyorlardý, peki niçin bu korkunç
adamlar oraya girmiþ de teyzemi atmýþlardý? Ola
ðanüstü bir durum vardý, ama þimdi iyice anýmsýyo
rum, bu durumun savaþla iliþkisini belirtmemiþler
di bana. Savaþ ya da harp sözü geçmemiþti benim
önüm
de. Ve þim
di anlýyo
rum ki iþ
gal altýnda
ki
Ýstanbul’un halký harp sözünü aðzýna alamayacak
kadar ürkmüþ, pýsýrýklaþmýþtý. Ýngiliz askerleri,
Fransýz askerleri, peki Türk askerleri nerdeydi?
Düþman sözü geçmediði gibi, Türk sözünü ara da
bul. Kadýn-erkek herkes kara bir çarþafýn altýna sak
lanmýþ, sinmiþ, pusmuþ gibiydi. Kaçamak bakýþlar,
sorulan sorulara karþýlýk vermeme, suskunluk hep
ve her yerde, bir soru sorsam, bir açýklama istesem,
“Sus, aðzýna biber sürerim!” ya da, “Sus, iðne batýrý
rým diline!” Ne iðrençti bu insanlar! “Ýdare-i masla
hat” diye bir lafý hiç düþürmüyorlardý dillerinden.
Bizim bugünkü boþ vermemiz gibi bir þey. Ne yalan
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