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Merhaba,

YOL - The Path - Le Chemin bir otobiyografi çalışmasıdır. Yaşam 
anılarımı, bana göre önemli gördüğüm memleket ve dünya olayları, 
özlü sözler, seyahat serüvenleri ve müzikle harmanlamaya gayret 
ettim.

YOL kelimesini iki anlamda kullandım:

Birinci anlamı yaşam hikâyemin geçtiği yoldur. Herkesinki gibi, 
inişli-çıkışlı, sevinçli-hüzünlü, bazen son derece tatmin eden-bazen 
hayal kırıklığı yaratan, bazen koşarak-bazen yürüyerek-bazen de 
ayak sürüyerek ilerlediğim bir yol...

İkinci anlam, motosiklet üzerinde kat ettiğim yüzbinlerce 
kilometredir. Motosiklet sürüşü bana yaşamımın her döneminde 
haz vermiştir. Neşeliysem daha da keyifli olmamı, hüzünlüysem 
dertlerimden daha çabuk arınmamı sağlamıştır.

Kitabın isminde “YOL” kelimesinin yanı sıra, yolun birinci anlamdaki 
İngilizce karşılığı “The Path” ve Fransızca karşılığı “Le Chemin” 
kelimelerini kullanmamın nedeni şudur: Yaşamımın özellikle eğitim 
ve iş hayatı dönemlerinde, İngilizce ve Fransızca lisanlarının benim 
insanlarla iletişimimde önemli bir yeri oldu. Belli olayları yabancı 
lisan(lar) kullanarak yaşadığımdan, onları olduğu gibi aksettirmek 
bana daha  doğal geldi. Kitabın belli yerlerinde görüleceği gibi, iletişim 
şayet yabancı bir lisanda olmuşsa, anlatımım da ilgili lisanda yapılmış, 
Türkçeye tercümesi yabancı lisandaki anlatımı takip etmiştir.

1968 yılında başladığım ve hâlâ geliştirmeye çalıştığım bir 
“özlü sözler” koleksiyonum var. Bu sözlerden bazılarını kitabın 
bölüm başlarında ve anlatımlarımla ilişkili olanları bölümlerin 
ilgili sayfalarında kullandım. Böylece, özlü söz ile birinci anlamdaki 
YOL arasında bir bağlantı kurmaya gayret ettim.

Lise yıllarından itibaren memleketimizdeki ve dünyadaki olaylar 

ÖNSÖZ
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her  zaman ilgimi çekmiştir. Yaşamımın belli dönemlerine paralel 
olarak gelişen olayları ve o olaylarla ilgili görüşlerimi de yansıtmaya 
çalıştım.

Müzik benim için her dönemde bir neşe kaynağı olmuştur. Kitabın 
arka sayfasındaki gitarlı ve mızıkalı resmim bunu aksettirmektedir. 
Bir müzik aleti çalmayı öğrenmeyi kendime yaptığım en büyük iyilik, 
kendime verdiğim en büyük hediye olarak görüyorum.  

Kitap on-bir bölümden oluşmaktadır. Bölümler, eğitim ve iş 
hayatımın dönemlerine göre sıralanmıştır. Son bölüm, “Hayat Devam 
Ediyor…” başlığı altında, hayat hikâyemi devam ettirmektedir.

Bölümler haricinde iki başlık daha vardır:
Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV): Bana orta ve lise eğitimini veren 
okullarımın bağlı olduğu vakıftır. Talas Amerikan Ortaokulu (TAO) ve 
Tarsus Amerikan Koleji’ne (TAC) bana kazandırdıklarından dolayı 
minnettarım. Borcumu, SEV’de on seneyi aşkın bir dönemde 
mütevelli ve yönetici olarak çalışarak ödemeye çaba gösterdim.

Motosiklet Üzerinde: Bu başlık altında motosiklet sürüşünün bana 
verdiği hazzı ve kazandırdığı dostlukları yansıtmaya çalıştım.

Anlatımlarımla ilgili fotoğraflar her bölüm ve başlıktan sonra 
numaralandırılarak sıralanmıştır.

Bu kitapta yer almayan muhtelif başlıklar, bu kitapla beraber, 
adresi www.mehmetgur.com olan sitede yayınlanmaktadır. Söz 
konusu başlıklar şunlardır:

• “YOL” Boyunca Dünyada ve Türkiye’de Meydana Gelen Önemli 
Olaylar,
• Fikir ve Düşünce Paylaşımlarım,
• Özlü Sözler: Muhteşem Özlü Sözler ve Anlamlı Özlü Sözler 
Koleksiyonum,
• TAC 50. Yıl: TAC’den Mezuniyetin 50. Yıl Serüveni
• Videolar: Muhtelif müzik icraatı ve motosiklet videolarının yanı 
sıra, anılarımla ilgili diğer videolar. Sitede yer alan kitabın 
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sayfalarından söz konusu videolara bağlantılar verilmiştir.

Kitap içinde yer almayan bu başlıklara zaman içerisinde ilaveler 
yapılacak ve yeni başlıklar açılacaktır.

Teşekkür ederim,

Mehmet GÜR
Ağustos 2019

EĞİTİME KATKI

YOL-The Path-Le Chemin bir hediye olarak sunulmak üzere yazılmış ve  2.000 
adet basılmıştır. Satışı yoktur.

Kitabı ve/veya ziyaret ettiğiniz bu web sitemi beğendiğiniz takdirde, arzu 
ettiğiniz bir tutarı, yurdumuzun çocuklarına eğitim hizmeti vermek için 
çalışan bir kuruma bağışlamanız, beni fevkalade mutlu edecektir.

Benim düşünebildiğim, bağış yapılabilecek kurumlar şunlardır:
a) Darüşşafaka Cemiyeti
b) Türk Eğitim Vakfı (TEV)
c) Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV)

Kıymetli bağışınız, hiç şüphesiz, sizin düşündüğünüz, ilgi duyduğunuz başka 
bir eğitim kurumuna da yapılabilir.

Bağış için seçeceğiniz kurumun banka hesap numaralarını banka 
şubelerinden öğrenebilir veya internette bulabilirsiniz.

Sonsuz teşekkürler,
Mehmet GÜR 

İletişim için: info@mehmetgur.com
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7 Ocak 1952 tarihinde doğmuşum. Günlerden Pazartesi imiş. Doğum, 
İskenderun-Hatay’da, Şehit Pamir Caddesi üzerindeki evimizde olmuş. 

Doğumuma ebe Nazmiye Cankat nezaret etmiş. Annem ve babamın ilk 
çocuğu olarak dünyaya gelmişim.

Babam bana, kendi babasının ismi olan “Mehmet” adını vermiş.

Annemin adı Bedia (kızlık soyadı Melek), babamın adı ise Halef idi. 
Benim doğumumdan tam iki sene evvel, 7 Ocak 1950 tarihinde Antakya’da 
evlenmişler. Nikâh masasına oturduklarında, annem otuz-bir, babam 
kırk-altı yaşındaymış. Bu, annemin ilk evliliği, babamın ikinci evliliğiymiş. 
Babamın ilk evliliğinden çocuğu olmamış.

BABAM
Babam bir Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı olarak 1904 senesinde 

Antakya’da doğmuş. Babamın ailesine “Hattatzâdeler” derlermiş. Mehmet 
dedemi çok az hatırlıyorum (Fotoğraf 2). Antakya’nın eski tipik evlerinden 
biri olan avlulu bir evde otururdu. Kendisini İskenderun’dan ziyarete 
gittiğimizde hep yatağında uyur vaziyette bulurduk. Babam yatağının 
başucuna giderek, “Bak baba, Mehmet geldi!” dediğinde, gözlerini açar ve 

BÖLÜM 1

AİLEM

Hiç kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söyle, hiç incinmemiş gibi sev,
hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et ve dünya cennetmiş gibi yaşa.

̶  Mark Twain

z
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bize gülümserdi. Kendisi ben beş yaşındayken, 1957 senesinde vefat etti. 
Saniye babaannemi ise babam bile hatırlamıyor. Babam, annesini çok küçük 
yaştayken kaybetmiş; üvey anneleri olmuş.

Babamın kardeşleri ve kuzenlerim:
• Amcam Abdülkerim Gür. Kuzenlerim: Nuriye, Zuhal, Sinan
• Halam Hatice İstanbullu. Kuzenlerim: Nuran, Doğan, Münibe
• Halam Muhterem Akay. Kuzenlerim: Didar, Tanju, Füsun
• Halam Aliye Uçtum.
   
İlk, orta ve lise tahsilini Antakya’da tamamlayan babam, kardeşleri 

arasında üniversite tahsili yapan tek kişi olmuş. Abdülkerim amcam devlet 
memuru idi. Halalarım ise, evlenip, ev hanımlığı yapmışlar. Amcamın bir 
keresinde bana, “Senin Mehmet deden babanı okuttu, ama beni okutmadı,” 
dediğini ve bunu sitemkâr bir şekilde ifade ettiğini hatırlıyorum. Amcamın 
bu dediğini, babamın ve amcamın vefatlarından seneler sonra, 90 yaşına 
yaklaşan Hatice halama aktardığımda, halam, “Baban zeki ve çalışkan bir 
insandı; azmetti, okudu. Abdülkerim amcan ise üniversiteye gitmek istedi 
de, deden mi göndermedi…” diyerek cevap vermişti.

Babam liseden sonra İstanbul’a giderek, o zamanlardaki adıyla İstanbul 
Darülfünunu (üniversite) Tıp Fakültesi’ne kaydını yaptırmış. Fakültenin 
Diş Tababeti bölümünden 1933 senesinde mezun olmuş. Fakülteden bir 
arkadaşıyla beraber Beyoğlu semtinde bir muayenehane açmışlar, ama pek 
tutunamamışlar. Babam, “Bu diş hekimliği bana göre değil!” diyerek, bu 
sefer Eczacılık Fakültesi’ne girmiş ve bu fakülteden de ikinci bir üniversite 
diploması almış. Babamın üniversite senelerinde çekilmiş fotoğrafları, 
kendisinin İstanbul’da iyi bir öğrenim görmesinin yanı sıra, eğlencesine de 
düşkün bir insan olduğunu gösteriyor. İkinci bir fakülteye girmesinin sebebi, 
belki de Hatay’a dönmeden önce İstanbul’daki hayatını bir müddet daha 
sürdürebilmekti. Babam ikinci bir diplomayla da yetinmeyip, darülfünunda 
iki sene kadar da asistanlık yapmış. 

Babamın İstanbul’daki üniversite hayatının son seneleri Hatay  
Cumhuriyeti dönemine (1938-1939) rastlar. Babam da doğup büyüdüğü 
yerlere dönmek gerektiğini hissetmiş olmalı ki, 1938 senesinde Antakya’ya 
döner. Hatay toprakları üzerinde üç adet sağlık ocağının kurulması 
çalışmalarında görev alır. Daha sonra, denize olan sevgisinden dolayı, 
Antakya yerine İskenderun’a yerleşmeyi tercih eder ve orada bir eczane 
açmak için Hatay Devleti - Sıhhat ve Sosyal Yardım Vekâleti’ne (bakanlık) 
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ruhsat başvurusunda bulunur. Eczane açma iznini 6 Temmuz 1939 
tarihinde alır (Fotoğraf 3).

Babamın eczane ruhsatnamesi bir çerçeve içinde evimin bir duvarında 
asılıdır. Hatay Cumhuriyeti’nin damga pullarının da hâlâ yapıştırılmış 
olarak durduğu bu belge, ailemiz için tarihi bir belge ve babamdan bana 
kalan fevkalâde değerli bir hatıradır. Ruhsatname tarihinden sadece on-yedi 
gün sonra, Hatay 23 Temmuz 1939 tarihinde Türkiye’ye ilhak olur. Babam, 
ruhsat alırken “İstikâmet Eczanesi”, yani “Hatay’ın kurtuluşu istikâmeti” 
olarak düşündüğü eczane ismini “Kurtuluş Eczanesi” olarak değiştirir.

Babam Hatay’a dönüşünden sonra da altı-yedi sene bekâr olarak yaşamış. 
1940’lı senelerin ikinci yarısında Antakyalı bir hanım ile evlenmiş, ama bu 
evlilik bir seneden kısa sürmüş. 

Kurtuluş Eczanesi uzun seneler boyunca İskenderun’daki üç eczaneden 
biri olarak kalmış. Diğer iki eczane Tuna Eczanesi ve Halk Eczanesi idi. Halk 
Eczanesi’nin sahibi, benim ilkokulda sınıf arkadaşım olan Nebil Barbur’un 
annesi Kalis Barbur idi. Babamın geniş bir arkadaş grubu vardı; eczane, bu 
arkadaşları için bir uğrak yeri olurdu. Babamın hatırladığım en samimi iki 
arkadaşı Dr. Raif Esmer ve Av. Hulki Öcal idi. Bu üçlü birbirlerine devamlı 
takılırlardı; eczanede bir araya geldiklerinde, caddeye kahkaha sesleri 
taşardı. 

Babam mesleki hayatının icrasında çok çalışkan bir insan olarak 
tanınırdı. “Bugün de eczaneye gitmeyeyim,” diyerek evde oturduğuna veya 
başka bir işle meşgul olduğuna hiç tanık olmadım. Annem de babamın 
işine bağlılığını ve çalışkanlığını, bilhassa babamın vefatından sonra sık 
sık dile getirirdi. Eski eczaneler şimdikilere pek benzemiyor. Eczanenin 
satış bölümünün arkasında büyükçe bir laboratuvar vardı; orada doktor 
reçetelerinde yazılı kremler ve haplar üretilirdi. Babam bu tür ilaçların 
yapılmasını, herhangi bir risk olmaması için ya kendi üstlenir, ya da sıkı 
kontrol ederdi. Üzerinde “Zehirli Maddeler” yazan bir dolap vardı; kilit 
altında tutulur, anahtarı da sadece babamda olurdu.

Babam neşeli ve  cana yakın bir insandı. Arkadaşları tarafından sevilen 
ve aranan bir kişiydi. İskenderun’daki müzikli toplantıların ve baloların 
neşe kaynağı olarak, vazgeçilmez şahsiyetlerinden biri olduğu söylenirdi. 
Benim babamla yaş farkım kırk-sekiz sene, kız kardeşim Bânu’nun elli 
sene idi. Dolayısıyla, biz babamızla hep resmi idik; ona hep “siz” diyerek 
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hitap ederdik. Babam şeker hastasıydı. Kendisi bu hastalığa 1950’li yıllarda, 
yaklaşık  elli yaşındayken yakalanmış. Perhizine dikkat eder, çayını ve 
kahvesini tatlandırıcılar kullanarak içerdi. Alkol ve sigara  kullanmazdı. 
Çabuk sinirlenirdi. Annem, babamın sinirli durumunu şeker hastalığına 
yorardı.

Babam bana kendi babasının ismini vermiş. Kendi isminden ise hiç 
hoşlanmazdı. İstanbul’daki üniversite yıllarında “Halef ” isminden dolayı 
arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiklerini, ismini küçümsediklerini 
söylerdi. Bana, bir gün bir erkek çocuğum olursa, torununa “Halef ” isminin 
verilmemesini vasiyet etti. Bana tek vasiyeti bu oldu.

ANNEM
Bedia Melek 1919 yılında Antakya’da dünyaya gelmiş. Mayıs ayında 

doğmuş, lâkin gününü tam olarak bilmezdi. Biz de annemin doğum gününü, 
Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs günlerinde kutlardık.  
Esasında, annem gibi kültürlü, eğitim görmüş bir insanın doğduğu günü 
bilmemesine şaşırırdım. Babası, yani benim dedem Şükrü Melek (Fotoğraf 
4), zeytinlikleri olan ve aynı zamanda zeytinyağından üretilen sabun 
üretimi ve ticareti yapan çok muhterem bir kişiydi. İpekböcekçiliği ile 
de iştigal ederdi. Anneannemi ise hiç görmedim. Benim dünyaya 
gelişimden yıllar önce vefat etmiş. Fotoğraflarına bakıldığında, insana 
otoriter bir hanım olduğu izlenimini verir. Annem dört kardeşin en büyüğü 
idi. Kendinden küçük bir kız kardeşi ve iki erkek kardeşi vardı.

Annemin kardeşleri ve kuzenlerim:
• Teyzem Meliha Müftüoğlu. Kuzenlerim: Sakıp, Reşit
• Dayım Hamit Melek. Kuzenlerim: Perran, Abdülgani
• Dayım Macit Melek. Kuzenlerim: Rana, Şükrü, Murat

Annem ilk ve ortaokul eğitimini Antakya’da tamamlamış. O seneler 
Antakya’da kızlar için lise bulunmadığından, Şükrü dedem annemi, lise 
tahsili yapabilmesi için İstanbul’a Erenköy Kız Lisesi’ne yatılı olarak 
göndermiş. Şükrü dedem, erkek olsun kız olsun, bütün çocuklarına 
üniversite eğitimi için fırsat tanımış ve onları teşvik etmiş. Dolayısıyla, 
teyzem Meliha Müftüoğlu Fransız filolojisinden mezun olmuş; büyük dayım 
Hamit Melek tıp doktoru, küçük dayım Macit Melek yüksek mühendis-
mimar olarak yetişmiş. Annem ise hukuk tahsili yapmış. Hatay ili nüfusu 
bugünlerde bile, Türkiye’de nüfusa orantılı olarak en çok yüksekokul eğitimi 
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görmüş toplumlardan biri olarak istatistiklerde yer alır. Yine de, bir aileden 
kızlı erkekli dört kardeşin 1940-1950’ler Türkiye’sinde üniversite tahsili 
yapmış olmaları, tahmin ederim eşine az rastlanır bir durumdur.

Annem Erenköy Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra da İstanbul’da 
kalarak, hukuk tahsiline İstanbul Üniversitesi’nde başlamış. Kendisinin lise 
ve üniversite yıllarına ait anlattığı hatıralardan ikisi hâlâ aklımdadır: 

1) Bunlardan ilki Erenköy Kız Lisesi ile ilgilidir: Şükrü dedemin küçük 
kardeşi, annemin amcası Dr. Abdurrahman Melek, o seneler Hatay 
Cumhuriyeti Başbakanı’dır. İstanbul’a bir gelişinde yeğeni olan annemi 
okulda görmeye gider. Hatay Cumhuriyeti Başbakanı okula geliyor diye 
Erenköy Kız Lisesi’nde büyük bir telaş, koşuşturmalar olmuş; kızların 
başbakanı görebilmeleri için derslere ara verilmiş. Annem şaka yollu, 
“Amcamın beni ziyaretinden sonra, okulda forsum müthiş artmıştı,” derdi. 

2) İkinci hatıra ise, İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi ile ilgilidir. 
Annem olayı şöyle anlatırdı: “Üniversitenin ilk senesiydi. Profesörlerin 
anlattıklarını daha iyi duyabilmek için hep en ön sıralarda otururdum ve 
hep not alırdım. Bir keresinde, benim eski Türkçe harflerle not tuttuğumu 
fark eden bir profesör yanıma geldi, ‘Kızım bu memlekette harf devrimi 
üzerinden yıllar geçti; sen hâlâ eski harflerle yazıyorsun,’ dedi. Çok 
utanmıştım; kıpkırmızı oldum. Ağzımdan ancak, ‘Hocam, ben Hataylıyım’ 
sözleri döküldü. Hoca bunu bir mazeret olarak kabul edip, yanımdan 
ayrıldı.” 

Hakikaten, Hatay o zamanlar daha Türkiye’ye dâhil değildi; Türkiye’de 
yıllar önce yürürlüğe giren harf devrimi Hatay’da tatbik edilmiyordu. 
Sanırım, bunun nedeni Hatay’da yaşayan önemli sayıdaki Arap asıllı 
nüfustu. Annem bize eski harflerle daha hızlı ve seri olarak yazabildiğini, 
ders sırasında not tutmak gibi hız isteyen bir olayda, eski harflerle 
yazmanın daha kolayına gittiğini söylerdi. Profesör, annemin mazeretini 
Hatay’dan geldiği için kabul etmişti. Annemin daha önce Erenköy Kız 
Lisesi’nden mezun olduğunu, senelerdir Türkiye’de bulunduğunu bilseydi, 
mazereti herhalde kabul görmezdi. “Bu olaydan sonra, ders notlarını hep 
yeni harflerle tutmaya başladım,” demişti annem.

Hatay 1939 yılında Türkiye’ye bağlanınca, Hatay Cumhuriyeti Başbakanı 
olan annemin amcası Dr. Abdurrahman Melek, milletvekili olarak doğrudan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiş ve kendi ailesiyle birlikte Ankara’ya 



16

Yol -  The Path - Le Chemin

taşınmış. Bu olay annem üzerinde de etkili olmuş: Amcasının, babası Şükrü 
Melek’i ikna etmesi üzerine, annemin söylediğine göre, kendisinin karşı 
çıkmasına rağmen, İstanbul Üniversitesi’nden Ankara Üniversitesi-Hukuk 
Fakültesi’ne nakil yaptırmış. Üniversite mezuniyetine kadar Abdurrahman 
amcasının Ankara’daki yeni evinde kalmış. 

Annem üniversiteyi 1942 yılında bitirdikten sonra Antakya’ya dönmüş ve 
babamla evlenip, İskenderun’a taşınana kadar Antakya’da yaşamış. 

Kendisi, kızlık soyadına uygun olarak, “melek” gibi bir insandı. Sadece 
bir-iki kişinin değil, çok değişik çevrelerdeki insanların annem için bu 
sıfatı veya buna benzer sıfatları kullandıklarına, annemin gerek sağlığında 
gerek vefatından çok sonraları bile şahit olmuşumdur.

BÂNU
Bânu benim tek kardeşimdir. 2 Ocak 1954 tarihinde, o da İskenderun’da 

benim doğduğum evde dünyaya gelmiş. Beş gün daha bekleseymiş, doğum 
günlerimiz aynı olacakmış. İkimiz de Oğlak burcu çocukları olmuşuz.

Bânu’dan iki yaş büyük bir erkek çocuğu olmam, çocukluğumuzda benim 
Bânu’ya göz kulak olmamı, onu korumamı, yaptıklarımı ona öğretmemi 
sağladı. Bu durumumdan her zaman memnun olmuşumdur.

Bânu, çocukluğunda sapsarışın bir kızdı. Gerek babamın gerekse annemin 
ailesinde sarışınların nadir olmalarına rağmen, Bânu sarışın bir kız olarak 
ortaya çıkmıştı. Bu herhalde, ailemizin daha eski nesillerinden gelen bir 
özellikti. Hatay’da, bilhassa Antakya’nın yerli nüfusu içinde sarışın insanlara 
rastlanır. İnsanlar, bu tip sarışınlar için, şaka yollu, “Haçlı Seferleri’nin 
ürünü…” derler.   

Babam ve annem, biri erkek, biri kız iki çocuk ebeveynleri olmanın 
yeterli olacağını düşünmüş olacaklar ki, başka kardeşlerimiz olmamış. 
Bânu’nun doğduğu sene babam zaten elli, annem ise otuz-beş yaşındaymış 
(Fotoğraf 5). Bu yaşlardan sonra daha fazla çocuk sahibi olmak, onları 
büyütmek, eğitmek, sanırım annemi de babamı da epeyi zorlardı.

İyilik bir davranış değil, bir yaşam tarzıdır.

̶  Anthony D. Williams
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DOĞUM GÜNÜM
7 Ocak 1952 tarihinde benim doğumumun haricinde, dünyada kayda 

değer(!) başka ne olaylar olmuş diye bir araştırma yaptım: Pek önemli bir 
olay çıkmadı…

Muhtelif senelerdeki Ocak ayının 7. günü neler yaşanmış diye araştırma 
yapıldığında ise, şu olaylar ortaya çıkıyor:

•  1610: Galileo, Jüpiter gezegeninin ilk üç uydusu olan Io, Europe ve
         Ganymede’i keşfetmiş.
•  1714: Henry Mill adındaki bir İngiliz daktilonun patentini almış.
•  1782: ABD’nin ilk ticari bankası olan Bank of North America,
         Philadelphia’da açılmış.
•  1830: ABD’de ilk tren istasyonu Baltimore’da hizmete girmiş.
•  1890: W.B. Purvis isimli şahıs, tükenmez kalemin patentini almış.
•  1911: Patlayıcıların kullanıldığı ilk uçak bombardımanı denemeleri  

             yapılmış.
•  1914: Panama Kanalı’ndan ilk buharlı gemi geçmiş.
•  1929: “Tarzan” ilk defa sinemada gösterime girmiş.
•  1944: ABD Hava Kuvvetleri, ilk Amerikan jet savaş uçağı olan Bell         

             P-59’un imal edildiğini duyurmuş.
•  1953: ABD başkanı Henry Truman, ABD’nin hidrojen bombası   

             geliştirdiğini ilan etmiş.

OĞLAK BURCU
7 Ocak doğumlu olarak, Oğlak burcu döneminin tam ortasında 

doğmuşum. Hayatımın büyük bölümünde burçlarla hiçbir ilgim olmadı; 
hatta gazetelerde, dergilerde günlük veya haftalık olarak çıkan burç 
yorumlarını okuyanlara gülüp geçerdim. Bir gün, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde bazı şirketlerin iş başvurularında bulunanlardan burçlarını 
da sorduklarını öğrendim. Buradaki amaç, adayların burçlarına göre, 
söz konusu işe uygun olup olmadıklarının değerlendirilmesiydi. Bu 
uygulamayı da gülünç bulmuştum, ta ki astronomi eğitimi almış ve 
bu işi profesyonel olarak yapan bir dostum, burçların bazı gerçekleri 
yansıtabileceği hususunda beni ikna edinceye kadar. www.oglakburcu.net 
sitesi, Oğlak burcu erkeğinin özelliklerini şöyle sıralıyor:

• Fiziksel Özellikleri: Oğlak burcu erkeğinin en önemli fiziksel özellikleri 
arasında yakışıklı olmaları, uzun boylu ve kuvvetli olmaları vardır. Zaten 
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yakışıklı olan Oğlaklar, bu özelliklerine giyimlerini de ekledikleri zaman, 
aslında kadınların aradığı bir tip olduklarını söyleyebiliriz. Genel olarak siyah 
saçlı olurlar. Yüz hatları da gerçekten güzeldir. Vücutlarında en dikkat çekici 
nokta ise bacaklarıdır. 

“Yakışıklı mıyım?” Daha doğrusu, “Yakışıklı olduğum dönemler oldu 
mu?” Bu konuda başkaları karar versin. Ben, boyumun 10 santim kadar 
daha uzun olmasını isterdim. Bacaklar konusunda ise isabetli bir durum 
var: Ortaokulda iken bacak güzeli seçilmiştim…

• Genel Özellikleri: Genel özellikleri arasında, herhangi bir durumun üzerine 
kendilerine olan sınırsız güvenleri ile gitmeleri vardır. Bu nedenle Oğlak 
erkeğine yaklaşmak biraz zor olur.  Etrafınızda sessiz, sakin, ılımlı, ancak 
bir o kadar da güçlü bir erkek var ise, bu kesinlikle Oğlak burcu erkeğidir. 
Genel olarak içlerine kapalı görünürler, bu durum ancak kendilerini güvende 
hissettikleri zaman tersine döner. Sonucunda ise oldukça neşeli ve mutlu 
bir görüntü çizerler. Her ne kadar “içini” görebildim deseniz de, aslında hep 
kendilerinden bir parçayı saklı tutarlar.

Yapmak istediklerim hususunda kendime güvenim cidden vardır. Bu 
güvenin  oluşmasındaki en büyük payın Oğlak burcunda olmamdan ziyade, 
ilkokuldan üniversite sonuna kadar aldığım kaliteli eğitimin büyük etkisi 
olduğuna inanıyorum. 

Koruyucu yapıları, doğuştan gelen özellikleridir. Eğer bir derdiniz var ve bir 
omuza baş koymak istiyorsanız, Oğlak burcu erkeği tam aradığınız bir insandır. 
Bu, özellikle karşı cins için geçerlidir. Adam gibi adam arıyorsanız, buyurun 
karşınızda Oğlak! Tam bir baba figürüne sahip olan bu erkek, bu yapının 
hem olumlu hem de olumsuz özelliklerini taşımaktadır. Tam donanımlı bir 
otoritenin sahibidir. İnsanlar için karar vermeye o kadar niyetlidirler ki, aldıkları 
kararların insanlar için iyi ya da kötü olduğunu bile düşünmeyebilirler bazen. 
Bu konuda çok inatçıdırlar ve aldıkları kararların sorgulanmasına çok kızarlar.

Koruyucu olma özelliğim kadar, bildiklerimi başkalarına öğretmeye 
istekli olma özelliğimin de başkaları tarafından zaman zaman dile 
getirildiğini duymuşumdur. Bu özelliklerin oluşmasında, ortaokul ve lisede 
yatılı okullarda eğitim görmemin, dolayısıyla, “koruyucu” bir sistem içinde 
yetişmemin büyük katkısı olduğunu söyleyebilirim.
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Başkaları için karar verme hususuna gelince: Evet, bu davranışım 
zaman zaman “yol göstermenin” ötesine geçmiştir ve sonradan pişmanlık 
duymuşumdur.

• Oğlak Burcu Erkeğinin Olumlu Özellikleri: Güvenilir olmaları, planlı 
hareket etmeleri ve disiplinden hiçbir zaman kopmamaları olumlu özellikleri 
arasındadır. Hırslı olmaları en büyük artıları diyebiliriz.

• Oğlak Burcu Erkeğinin Olumsuz Özellikleri: Biraz sert olmaları, geleneksel 
davranmaları ve iyimserlikten uzak yapıları olumsuz özellikleri arasındadır. 
İnatçıdır ve dediği olsun ister.

Bu olumlu ve olumsuz özelliklerin benim için geçerli olup 
olmadıklarına hayatıma dokunmuş olan insanlar karar versin. Sadece 
şunu söyleyebilirim ki, hem okul eğitimi döneminde hem de iş hayatında, 
disiplinin başarı için en önemli  unsurlarından biri olduğuna inanırım.
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Fotoğraf 2: Dedem Mehmet Gür
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Fotoğraf 3: Hatay Devleti’nin Eczane Ruhsatnamesi
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Fotoğraf 4: Dedem Şükrü Melek
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Fotoğraf 5a: Bedia Gür - Halef Gür

Fotoğraf 5b: Aile fotoğrafı (1960)



24

Yol -  The Path - Le Chemin

Büyümeye çalışıyorum...
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BÖLÜM 2 

BÜYÜMEYE ÇALIŞIYORUM

İnsanın çocukluk yılları ile ilgili anıları, hatırlayabildiği olaylar ve kişiler, 
daha ziyade yaşadığı mekânlara bağlı oluyor. Bu, en azından benim için 

böyle. Dolayısıyla, çocukluk yıllarımı anlatırken, yaşadığım, bulunduğum 
yerlerden hareket ederek, beraber olduğum insanları, arkadaşlarımı, 
yaşadığım olayları ve duygularımı aktarmaya çalışacağım.

İSKENDERUN 
Hayatımda şimdiye kadar en uzun yaşadığım kent olmamasına 

rağmen, İskenderun hayatımda en çok yeri olan yerdir. Orada ailemle 
beraber geçirdiğim çocukluk yıllarım, benim en canlı kalan hatıralarımı 
oluşturmuştur (Fotoğraf 6, 7 ve 8). 

Kentin kuruluşunun Büyük İskender zamanında olduğunu, dolayısıyla, 
İskenderun adının Büyük İskender’den geldiğini tarih kitapları yazar. 
İskenderun, MÖ 333 yılında Büyük İskender’in Pers Kralı III. Darius’u kent 
yakınlarındaki İsos Vadisi’nde yenmesinin ardından, Alexandreia adıyla 
kurulmuştur. Yunancadaki adının (Aleksandretta) Türkçe karşılığı “Küçük 
İskenderiye” anlamına gelir ki, “küçük” sıfatı, kenti, Mısır’da yine Büyük 
İskender tarafından kurulan İskenderiye şehrinden ayırır.

z

İmkânsız olduğunu bilmiyorlardı; başardılar…

̶  Mark Twain
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İskenderun, Hatay Vilayeti sınırları içinde yer alır. Vilayet merkezi 
Antakya’dır. “Antakya’nın tarihi ve tarih içindeki önemi hakkında 
kütüphaneler dolusu kitap yazılmıştır,” demek, sanırım pek abartılı olmaz. 
Antik çağlardan kalma bu şehir, bir zamanlar Roma İmparatorluğu’nun   
Roma ve İskenderiye’den sonra üçüncü büyük yerleşim merkeziymiş. 
Antakya, Hristiyanlar için bir hac yeri olan St. Pierre Kilisesi’nin yanı 
sıra, dünyada ilk sıralarda yer alan mozaik müzesi, bakırcılar çarşısı ve 
sabunhaneleriyle meşhurdur. Bir de, yine eski günlerden kalan taş kaplı 
sokakları ve her biri bir mimarlık şaheseri olan avlulu evleri vardır. Bazı 
kimseler Antakya’dan şehir olarak bahsederken, yanılgıya düşerek, “Hatay” 
derler. Hatay, şehrin değil, vilayetin adıdır. 

İskenderun, aynı adı taşıyan İskenderun Körfezi’nin doğu kıyısında yer 
alır. Sahil şeridinden sonra tarıma elverişli ve mümbit düzlük arazilerin 
arkasında, Torosların Hatay topraklarındaki uzantısı olan Amanos Dağları 
yükselir. Bu sıradağların kente kuzeyden bakan kısmında “Yarıkkaya” adı 
ile bilinen dar bir vadi vardır. Bu vadiden senenin belirli dönemlerinde 
kentin üzerine doğru çok şiddetli bir rüzgâr eser. Halk tarafından “Yarıkkaya 
Fırtınası” olarak adlandırılan bu rüzgâr, estiği zaman İskenderun’da ne 
cam kalır ne de dam. Rivayete göre, bir seferinde demir-çelik ürünü bazı 
elektrik direkleri fırtınanın şiddeti karşısında orta kısımlarından yere 
doğru bükülerek, ters U şeklini almışlar. 

Kentin Adana ve Antakya yönlerinden girişlerindeki nüfus ve râkım 
tabelalarından, benim hatırladığım en eskisinde İskenderun’un nüfusu 
yaklaşık 17.000 olarak belirtiliyordu. İskenderun, Hatay’ın Türkiye’ye 
katıldığı 1939 yılından 1974 yılına kadar olan dönemde oldukça küçük bir 
kentti. Sanayi olarak un, çırçır ve çeltik fabrikaları vardı. Sovyetler Birliği 
teknolojisiyle kurulan ve 1974 yılında üretime geçen Türkiye’nin üçüncü 
demir-çelik fabrikası, kent yaşamına büyük bir canlılık getirdi. Demir-
çelik fabrikasının açılışının ardından İskenderun çevresinde haddehaneler, 
madeni boru fabrikası, oto ve makine yedek parçaları, konserve, meyve 
suyu, salça ve süper fosfat fabrikaları devreye girdi. İskenderun limanı, 
Türkiye’nin dördüncü büyük limanı haline geldi. Gemi acenteliği ve nakliye 
işleri gelişti. Kentin 2016 yılındaki nüfusu 250.000 civarı oldu.

İskenderun’un güzelliğini ve çekiciliğini sağlayan en önemli unsur, 
kent nüfusunun din ve anadili açısından çok değişik kökenlerden gelen 
insanlardan oluşmasıydı. Sünni ve Alevi Türk kökenlilerin yanı sıra, 
Müslüman Araplar, Hristiyan Araplar, Levantenler, Rumlar ve Ermeniler, 
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kent mozaiğinin çok güzel parçalarıydılar. İskenderun sokaklarında 
dolaşırken Türkçe, Arapça, Fransızca, Rumca ve Ermenice konuşmalar 
duymak son derece doğaldı. İskenderun’da Rum Ortodoks, Ermeni 
Ortodoks, Protestan, Süryani Katolik ve İtalyan Katolik kiliseleri mevcuttu. 
Evimize 100 metre mesafedeki Ortodoks kilisesinin önünden ne zaman bir 
Müslüman cenazesi geçse, kilisenin çanları saygı göstergesi olarak çalardı. 
O kiliseye ne zaman bir Hıristiyan cenazesi gelse, kilisenin önünden 
geçenler, varsa şapkalarını çıkarırlar, ellerini açarak dua ederlerdi.  Bu 
öylesine ahenkli bir karışımdı ki, herkes birbirinin örf ve adetlerine son 
derece saygı gösterir, hiçbir ayrımcılık yapılmazdı. Cehaletten dolayı 
bunu yapmaya kalkışanlar dışlanırdı: Sanırım  dokuz-on yaşlarındaydım. 
Bir gün okuldan eve dönerken, tanıdığım tuhafiyeci Cengiz Amca’nın, 
kendi dükkânının önünde kavga eden benden büyük iki çocuktan birinin 
karşısındakine, “Pis Arap!” diyerek bağırması üzerine, dükkânından çıkıp, 
o lafı söyleyen çocuğun kulağını çekerek, “Burada böyle laflar söylenmez; 
bunu babana da söyleyeceğim,” dedikten sonra, kavga eden iki çocuğu 
barıştırdığını hatırlarım.

Doğduğum ve çocukluğum boyunca oturduğumuz bina, sahildeki 
Atatürk Caddesi’nden ve Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak, kentin 
iç kısımlarına doğru dikey olarak inen Şehit Pamir Caddesi üzerinde yer 
alırdı. Caddenin adı, Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker gönderme kararı 
almasından sonra, alayı ile birlikte İskenderun’dan gemiyle Kore’ye 
giden ve Kore Savaşı’nda 1952 yılında şehit düşen Albay Nuri Pamir’den 
geliyordu. Caddenin daha eski adı İnönü Caddesi imiş. Menderes 
Hükümeti zamanında, yani 1950’li yıllarda Kore Savaşı’nın sonunda 
caddenin adı “Şehit Pamir Caddesi” olarak değiştirilmiş. Babam evimizin 
de içinde olduğu binayı İskenderun’a yerleştikten sonra kendi yaptırmış. 
Bina iki katlı, tabanı geniş, iki caddenin kesiştiği bir köşede inşa edilmiş 
bir yapıydı. Dış cephesi taş kaplamaydı. Alt katta büyüklü küçüklü  sekiz-
dokuz dükkân vardı; dükkânlar bir pasaj oluştururdu. Üst katta ise, 
bizim oturduğumuz daireyle birlikte, üç daire yer alırdı. Dairelerin her 
birinin iç mimarisi ve bölümlemeleri, konumuna göre kendine özgü idi. 
Pasajın bir girişi Şehit Pamir Caddesi’nden, diğer girişi ise bu caddeyi 
dik olarak kesen Postane Caddesi üzerindeydi. Pasajdaki dükkânlarda 
bakkal-şarküteri, halıcı, mobilyacı, elektrik tesisatçısı, terzi, şapkacı 
ve pastane olarak iş yapan kiracılarımız vardı. İki caddeye de cephesi 
olan büyük köşe dükkân ilk zamanlar bir kıraathaneydi. Daha sonraki 
seneler babam o dükkânı meslektaşı bir bayan eczacıya kiralamıştı. “L” 
şeklindeki pasaj koridorunun üstü, iç taraflarda, yani L’nin dik açılı 
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köşesine yakın yerlerde açıktı. Pasajın doğal aydınlatması ve günün muhtelif 
saatlerinde güneş ışığı alabilmesi bu şekilde sağlanmıştı. Üst kattaki 
dairelerin iç terasları o boşluğa bakardı. Evlerden bu teraslara çıkıldığında, 
aşağıdaki pastaneden gelen müzik sesleri duyulurdu. Pastanede bir 
plakçalar ve birkaç tane plak vardı. Bunların arasından sözleri ve müziği en 
çok hoşuma giden şarkının nakaratı hâlâ hafızamdadır:

Kaymaklı, sütlü dondurmam
Mini mini hanımlara, sevdalı beylere
Parasını almadan tattırmam

Pastanede, kış ayları haricinde dondurma da satılırdı. Günlük 
harçlığımdan birkaç kuruş kalmışsa veya param kalmamış olsa dahi, 
annemi kandırabildiğim takdirde, soluğu dondurma yemek için pastanede 
alırdım. Pasajdaki bir diğer uğrak yerim Fahri Amca’nın bakkal-şarküteri 
dükkânıydı. Evin bakkaldan olan ihtiyaçları için yapılacak alışverişe talip 
olurdum. Hesap pusulasına, ambalajı renkli parlak kâğıt olan ve “parmak 
çikolata” olarak bilinen bir çikolatayı veya ambalajı üzerinde zenci bir 
kız resmi olan bir “Mabel” sakızını dâhil ettirirdim. Fahri Amca da bana 
zamam zaman akide şekeri ikram ederdi.

Binanın üst katında bulunan evimize çıkmak için Postane Caddesi 
tarafındaki büyük bir demir kapıdan girilirdi. Oldukça geniş bir girişten 
sonra yukarıya tırmanan yine geniş merdivenler başlardı. 

Merdivenlerden yukarı çıkınca, sağ taraftaki kapı iki komşumuzdan biri 
olan Vassilyadis Ailesi’nin oturduğu dairenin kapısıydı. Kendileri Rum 
asıllıydı. Baba, Bay Fondo’nun babamın eczanesine yakın bir madeni yağ 
ticarethanesi vardı. Anne, Bayan Popula ev hanımıydı. En küçük çocukları 
ve benim de çocukluk arkadaşım Andrea benden iki yaş büyüktü. 
Andrea’nın Yorgo isminde bir abisi, Mary isminde bir ablası vardı.

İkinci komşularımızın dairesine merdiven sahanlığından sonraki üstü 
açık bir ara geçitten sonra girilirdi. Bir tarafı bizim eve, diğer tarafı 
Andreaların evine sınır olan bu geçit, Bânu, Andrea ve benim oyun 
mekânımızdı. Burada topaç çevirir, gülle (misket) oynar, Bânu’ya ip 
atlatırdık. Bazen haylazlığımız tutar, damdaki su deposundan aşağıya 
inen su borusuna tutunarak dama çıkardık. Yakalandığımız zaman 
ailelerimizden paparayı yerdik. 
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Merdivenlerden çıkıp sola dönüldüğünde, dünyaya geldiğim ve hayatımın 
ilk on-altı senesinde çoğu zaman yaşadığım evin kapısıyla karşı karşıya 
gelinirdi. Kapının rengi griydi. Üst tarafı buzlu cam, camın dışarıya bakan 
kısmı ise kafesli demir ile kaplıydı. Kapı tokmağı metal ve küçük bir kravat 
şeklindeydi. 

Evin giriş holüne, dairemizin dış kapısı haricinde üç kapı daha 
açılırdı. Sağdaki kapı bir koridora yol verir, bu koridordan da annemin 
yardımcısının yatak odasına, mutfağa ve levazım/kiler odasına geçilirdi. 
Soldaki kapıdan evin büyük salonunun yemek odası bölümüne girilirdi. 
Ortadaki iki kanatlı kapıdan ise, iç salona girilirdi. O iç salon benim 
evimizdeki en  sevdiğim odaydı. Kış aylarında şömine ile ısıtılırdı. Bir divan, 
dört koltuk ve bir orta masadan oluşan oturma takımı ile donatılmıştı. 
Ceviz ağacından yapılmış, “art nouveau” tarzındaki o oturma takımı, 
annemin babası Şükrü dedemin 1960 senesinde vefatının ardından, 
dedemin Antakya’daki büyük evinin selâmlığından bizim eve getirilmişti. 
Öylesine sağlam ve zarif hatlı bir takımdır ki, daha sonraları 1967 
senesinde İskenderun’daki ikinci evimize, 1979 senesinde annemlerin 
Ankara’ya taşınmalarıyla Ankara’daki daireye, annemin 1989 yılında 
vefatı sonrasında ise İstanbul’daki evime nakledilmiştir. Sanırım, 
1940’larda yapılmış bir oturma takımıdır ve daha çok uzun seneler 
kullanılabilecek durumdadır.

Evimizin en hoşuma giden mobilyası ise, yine iç salonda şöminenin 
yanına yerleştirilmiş olan kütüphane, evrak dolabı ve müzik dolabı 
tarzında tasarlanmış, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde bir dolaptı. 
Dolap kapaklarından biri aşağı doğru açıldığında, ankastre bir pikap 
ortaya çıkardı. Dolabın plak bölümlerinde, babamın çoğunu İstanbul’dan 
aldığını, bir kısmını ise Avrupa’dan getirttiğini söylediği çok sayıda plak 
sıralanmıştı. Annem ve babam hem klasik Türk müziğinden, hem de 
klasik batı müziğinden hoşlanırlardı. Dolayısıyla, bu uzunçalar plaklar 
evimizde sıkça çalınırdı. Dolabın üstünde büyükçe bir lambalı radyo yer 
alırdı. Radyo, düğmesini açar açmaz çalmaya hemen başlamaz; ancak 
lambasının bir müddet ısınmasından sonra devreye girerdi. Bânu’ya ve 
bana radyoyu kurcalamamız için izin verilmişti, ama pikapla oynamamız 
pek hoş karşılanmazdı. Dolabın küçük çekmecelerinden biri bana tahsis 
edilmişti. Kendim için değerli olduğunu düşündüğüm bazı eşyalarımı oraya 
koyardım. Hatta ilkokul 1. sınıfta hazırladığım fişleri bile (o zamanlar 
okuma-yazma öğrenirken, kâğıt fişler hazırlanırdı) o çekmecemde muhafaza 
ederdim.
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İç salonumuzun giriş holüne ve misafir salonuna açılan kapılarından 
başka, iki kapısı daha vardı. Bunlardan biri yatak odasına, diğeri çok 
amaçlı olarak kullandığımız oturma odasına açılırdı. Çocukluk yıllarımın 
anılarına en fazla sahip olduğum oda işte o oturma odasıdır. Büyüklüğü 
25 metrekare civarında idi ve Postane Caddesi’ne bakan bir balkonu vardı. 
Sıcak yaz ayları boyunca Soğukoluk’a yaylaya çıktığımızdan, balkon daha 
ziyade bahar aylarında bir oturma mekânı olarak kullanılırdı. O zamanlar 
evindeki balkonu iç mekânlara dâhil etmek gibi bir düşünce kimsede 
yoktu… Oturma odası, her şeyden önce aile olarak yemeklerimizi yediğimiz 
yerdi. Evimizdeki iki adet sobadan odun sobası olanı, o odada kurulmuştu. 
Diğer soba bir gaz sobasıydı ve misafir salonunda kurulmuştu. Adı üzerinde 
“misafir salonu”, misafir geliş-gidişlerinin dışında pek kullanılmazdı, hele 
biz çocuklar için giriş-çıkışı pek öyle serbest bir yer değildi. Maziye göz 
atınca, “misafir salonu” âdeti bana tuhaf geliyor. Evin en güzel eşyaları o 
salonda kullanılır, hane halkının günlük ev içi faaliyetleri başka odalarda 
yapılırdı. Meselâ, misafir salonunun bir ucunda yer alan yemek odası takımı 
mutfağımıza çok daha yakın olmasına rağmen, günlük aile yemeklerimiz, 
dediğim gibi, çok daha uzak bir mesafede olan oturma odasında yuvarlak 
bir masada yenirdi. Biz de anneme, “Yemekler mutfaktan buraya gelinceye 
kadar soğumuş!” diyerek takılırdık. 

Çocukluk yıllarımızda ne lego, ne elektrikli trenler, ne kurşun askerler, 
ne pilli bebekler ne de bugünkü çocukların ellerinde görülen tabletler, 
akıllı telefonlar vardı. Kız çocuklar için alınan bebeklerin içi ya saman ya 
da paçavralarla doldurulurdu. Benim en değerli oyuncaklarım ise, teneke 
gibi bir metalden yapılmış tabancam ile, her yüzünde değişik bir resmin 
parçaları olan tahtadan yapılmış küplerdi. Bu küplerin birkaç tanesini 
bir araya getirildiğinde çeşitli resimler meydana çıkardı.  Soğuk günlerde 
komşumuz ve arkadaşımız Andrea da bize gelirdi. Zaman zaman, evimize 
iki adım mesafede oturan (küçükken, o iki adımlık yer, insana uzun bir 
yol gibi geliyor) ilkokulda sınıf arkadaşım Kayser Sayeg bize katılırdı. 
Kayserler, Postane Caddesi’ndeki Erkek Sanat Okulu’nun yanındaki bahçeli 
bir evde otururlardı. Havaların güzel olduğu günlerde, bazen hep beraber 
Kayserlere gidilirdi. Kayser’in biri Bânu yaşında, diğeri daha küçük Ani ve 
Milya isimli iki kız kardeşi vardı. Onlar da Bânu’nun yakın arkadaşlarıydılar. 
Ani ve Bânu aynı sınıftaydılar. 

İskenderun, Akdeniz ikliminin tüm özelliklerini taşır. Yazları kuru ve 
sıcak geçer, kış mevsiminde bol yağış alır. Nem oranı her mevsim yüksektir.  
Denizden esen nemli rüzgârın gerideki Amanos Dağları’nı aşamayışı, nem 
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oranını çok yükseltir. Nemli hava kışın insanı üşütürken, yaz aylarında  
bunaltır. Nem oranının yüksekliğinden dolayı bazı kimseler, “İskenderun’da 
çok yaşlı insan görmek pek mümkün değildir; nemden dolayı insan çok 
yaşlanmaya fırsat bulamadan göçer, gider!” derler.

SOĞUKOLUK
Soğukoluk, Amanos Dağları’nın yamaçlarında yer alan şirin bir yayla 

köyüdür. İskenderun’dan Antakya istikâmetine doğru yola çıkıldıktan 
10 km sonra Sarımazı beldesine gelinir. Buradan sağa saparak, dağlara 
tırmanmaya başladıktan 7-8 km sonra Soğukoluk’a varılır. Etraftaki yamaçlar 
ve tepeler tamamen çam ormanlarıyla kaplıdır. Burası İskenderunluların 
ve çevredeki diğer kentlerde oturanların yaz sıcaklarından kaçarak 
sığındıkları yerlerden biridir. 20 km’den az bir mesafe içinde deniz 
seviyesinden yaklaşık 700 metrelik bir yüksekliğe çıkılır. Yaz geceleri 
İskenderun’da don-gömlek yatılırken, Soğukoluk’ta geceleri yorgan 
kullanmak ihtiyacı duyulur. Kışın Soğukoluk’a kar yağdığı bile olur.

Köyün içinden geçen yol, belli bir yerde yaklaşık 200 metrelik dik bir 
yokuş halini alır ve köyü “yukarı” ve “aşağı” olarak ikiye böler. Bizim evimiz 
o yokuşun başlangıç noktasındaydı. Evimize yol hizasından başlayan, 
yöre taşlarından yapılmış bir merdivenden inilerek ulaşılırdı. Yeşil boyalı 
bir kapıdan doğrudan doğruya evin teras kısmına girilirdi. Ortasında 
küçük bir süs havuzunun bulunduğu bu terasın muhteşem bir manzarası 
vardır.  O manzara tablosunun sol tarafında İskenderun Körfezi tüm 
ihtişamıyla ortaya çıkar, tablonun sağ tarafında, en tepesinde askeri bir 
radar tesisinin bulunduğu yaklaşık 1.500 metre yükseklikte bir dağ, o  dağın 
eteklerinde Belen nahiyesi ve kıyı şeridinden Amik Ovası’na geçit veren 
Belen Geçidi yer alır. Tablonun ortasında ise, Sarımazı ve oradaki sapaktan 
Soğukoluk’a kadar çıkan yolun çam ormanları içinde kavisler çizerek 
yaylaya çıkışı görülür. Soğukoluk’taki çocukluk arkadaşlarımla bizim 
terasta toplandığımızda, Sarımazı sapağından Soğukoluk yönüne dönen 
arabaların hangi marka arabalar olduğu üzerine bahse girerdik. Yolun 
bizim terastan görülen muhtelif kısımlarının Derebent, İncirlik, Büyük 
V Virajı, Küçük V Virajı, Üst Viraj gibi isimleri vardı. Arabaların bu 
mevkilerden geçişlerini takip eder, aksi yönde dağdan inen arabaların dağa 
tırmananlarla nerede karşılaşacakları üzerine tahminler yürütürdük. 

Soğukoluk’ta en yakın komşularımız, hepsi evli dört kardeşten, onların 
eşlerinden ve çocuklarından oluşan Yaltır Ailesi idi. Yaltırlar, Adana-
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Ceyhanlıydı; her sene yazı geçirmek üzere bir aşiret gibi Soğukoluk’a 
gelirlerdi. Dört ailenin üçü, bizim evin hemen yanındaki iki katlı, üç daireli 
binada, en büyük kardeş ise, evimizin bulunduğu yamacın biraz aşağısında 
otururlardı. Yaltır Ailesi’nden benim arkadaşlarım, amca çocukları olan 
Mehmet Yaltır ve Ali Yaltır idi. Adaşım Mehmet’in kız kardeşi Zarife ve 
Ali’nin erkek kardeşi Adil, kız kardeşim Bânu’nun akranıydılar. Mehmet 
Yaltır benden üç yaş büyük olduğundan, onun adı “Büyük Mehmet”, benim 
adım “Küçük Mehmet” olarak yerleşmişti.

İskenderun-Soğukoluk arasında iki otobüs işlerdi. Bunlardan biri Recep 
Usta’nın otobüsüydü. “Burunlu otobüs” olarak bilinen o otobüs, motoruna 
ön taraftan sokulan demir bir çubuk döndürülerek çalıştırılırdı. Recep 
Usta kısa boylu, sarıya yakın kumral saçlı, açık göz renkli tonton bir amca 
idi. Oğulları ona muavinlik yapardı. Soğukoluk’un simgelerinden biri 
olan Recep Usta ve otobüsü, yaz başlarında Soğukoluk’a taşınırken, yaz 
sonunda da İskenderun’a dönerken bizim vazgeçilmez taşıtımızdı. O 
zamanlar karton ambalaj kutuları yoktu. Taşınılacak zamanlar, ecza 
depolarının babamın eczanesine gönderdikleri tahta ilaç sandıkları 
eve getirilir, kırılacak eşyalar bu sandıklara saman ve kâğıt sarılarak 
yerleştirilirdi. Yaylaya taşınmadan evvel İskenderun’daki evimizde 
bulunan tüm halılar temizlenir, naftalinlenerek rulo halinde bırakılırdı. 
Bu taşınma işlerinde annemin en büyük yardımcısı bendim. 

Soğukoluk’taki çocukluk günlerimiz çok renkli ve hareketli geçerdi. 
Sabahları ailece erken kalkardık. Babam sabah kahvaltıları dâhil, tüm 
yemeklerin ailece yenilmesi konusunda titizlik gösterirdi. İskenderun’da 
olduğumuz zamanlar, öğle yemeği için eve gelir, yemekten sonra oturma 
odasındaki koltuğunda biraz şekerleme yaptıktan sonra, eczanesine 
dönerdi. Soğukoluk’ta otururken ise, babamın İskenderun’daki öğle 
yemeği için sefertası hazırlanırdı.    

Biz çocuklar için yaylada açık havada, kırsal yerlerde oynamanın zevki 
bambaşka idi. Öğleye kadarki zamanı genellikle saklambaç, yakan top, 
gülle (misket) oynayarak geçirirdik. İlkokula başladıktan sonra, annem 
iki gün sabahları kitap okumamı isterdi. Babam ise, öğle yemeklerinden 
sonra uyumamızı mecburi kılmıştı. Komşu çocukların böyle bir mecburiyeti 
yoktu. Ara sıra kaçamaklarımız oluyordu, ama Bânu ve ben bu mecburiyeti, 
istemeyerek de olsa, çoğu kez yerine getirirdik.  Annem bir gün bize şöyle 
dedi: “Babanızın size bu uyuma mecburiyetini getirmesinin ardında 
size olan sevgisi var. Bütün gün koşup oynadıktan sonra akşamları 



33

Mehmet Gür

pestiliniz çıkmış halde çabuk uykunuz geliyor ve yatıyorsunuz. Babanız sizi 
doğru dürüst göremiyor, sizinle sohbet edemiyor. Öğle uykusuna yatmanızı 
istemesinin nedeni, akşamları geldiğinde sizinle daha uzun süreler beraber 
olabilmek,” dedi. Annemin bu söylevinden sonra pek itirazımız olamadı. 
İkindi vakti uyandığımızda oyunlara devam edilir, köyün yukarı tarafına 
tırmanan rampanın altında oturulup, rampayı oflaya puflaya çıkan vasıtalar 
izlenir, İskenderun’daki Hemşin Pastanesi’nin Soğukoluk şubesine gidilerek 
milföy, ekler, acıbadem gibi pastalar alınır, ara sıra da Kınalı Tepe’deki 
mesire yerine veya Alman Tepesi’ne yürüyüşler düzenlenirdi.

Babam İskenderun’a gidiş gelişlerini, ücretini birkaç kişinin paylaştığı 
anlaşmalı bir taksiyle yapardı. Ben ve Bânu akşamüstü babamı 
İskenderun’dan getiren taksiyi merdivenlerin başında bekler, babamın 
getirdiği eşyaların eve taşınmasına yardım ederdik. Kavun, karpuz gibi, 
taşınması nispeten ağır ve zor olan meyveleri babam İskenderun’dan 
getirirdi. Bunları Soğukoluk’ta taşımak problemdi, çünkü köyün pazarı 
yukarı bölgedeydi. Her gün olmasa bile, iki-üç günde bir pazara çıkılır, 
filelerle taşınabilecek nevale alınırdı. Okuma yazma öğrendikten sonra, 
alınacak şeyler nispeten az ise, annemin hazırladığı alışveriş listesindekileri 
almak için ben pazara tek başıma giderdim. Bânu da bazen peşime takılırdı.

1957 yazında bir akşam babam anneme, “Önümüzdeki günlerde 
Mehmet’le beraber İskenderun’a inin; Mehmet’i okula kaydettirelim,” 
dedi. Çok sevinmiştim, çünkü beraber oynadığım arkadaşlarımın büyük 
çoğunluğu benden bir-iki yaş büyüktü; onlar okula başlamışlar, okuma-
yazma öğrenmişlerdi. Ben onlara imrenirdim. Babamın anneme okula kayıt 
ile ilgili söyledikleri aslında benim için sürpriz olmamıştı. Bu konunun 
evde daha önce de bahsi olmuş, ama yaşımdan dolayı kesin bir karar 
verilmemişti. 1957 yazında tam beş-buçuk yaşındaydım. Bazı kimseler, bir 
çocuğun altı yaşını doldurmadan ilkokula başlanmasının bazen sakınca 
yarattığını söylerlerdi. Bu konu ne zaman gündeme gelse, ben babama ve 
anneme okula gitmek istediğimi söyler, hatta anneme baskı yapardım. 
Okula başladıktan dört ay sonra altı yaşımı zaten dolduracaktım. Annem de, 
“Dur bakalım;  buna baban karar versin,” derdi. Hevesli tavrımdan ve bana 
güveninden olacak, babam beni ilkokula erken kaydettirmeye karar verdi. 

Nitekim, iki-üç gün sonra, babam kendini alan taksiyle gittikten sonra, 
annem ve ben Recep Usta’nın burunlu otobüsüyle İskenderun’a gittik. 
Eczaneye uğrayarak babamla buluştuk ve kayıt yaptırmak için Mithat Paşa 
İlkokulu’na gittik. Mithat Paşa İlkokulu evimize 1 km kadar bir mesafedeydi; 
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İnönü İlkokulu’ndan ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ndan daha uzaktı, ama 
eczaneye daha yakındı. Okul çıkışlarında eczaneye uğramam için, babam 
tarafından tercih edilmişti. Bir de herkesin çok iyi bir öğretmen olarak 
tanıdığı ve takdir ettiği Rezzan Üçok, o sene Mithat Paşa İlkokulu’nda 
birinci sınıf öğrencilerinin öğretmeni olacak, onları beşinci sınıfın sonuna 
kadar okutacaktı. Ben de Rezzan öğretmenin sınıfına kaydoldum.

MİTHAT PAŞA İLKOKULU
  O küçük halimle, okul bana kocaman görünmüştü. Esasında okulun geniş 

bir arazisi vardı. İki katlı olan ana bina idari ofisleri, öğretmen odalarını ve 
2, 3, 4 ve 5. sınıfların dersliklerini barındırıyordu. 1. sınıfın iki şubesi vardı; 
derslikler tek katlı ayrı bir binadaydı. Ben B şubesindeydim; okul numaram 
1149 idi. 

Okulun açıldığı ilk gün geç kaldım. Beni annem götürmüştü. Okula 
vardığımızda herkes yerini almış, başöğretmen konuşma yapıyordu. Ben 
ve annem bir köşede bekledik. İstiklal Marşı ve “Türk’üm, doğruyum, 
çalışkanım” andının ardından, annem Rezzan öğretmeni bularak, beni 
ona teslim etti. B şubesinin 35 kişilik kadrosuyla dersliğimize gittik. Artık 
okullu olmuş, sınıfları doldurmuştuk.

İlk günlerde beni okula babamın eczanesinde çırak olarak çalışan bir abi 
götürüp getirirdi. Yol yordam öğrendikten sonra, kendim gidip gelmeye 
başladım. Bazı günler okul çıkışı eczaneye uğrardım. Eczane içinde cam 
bölmeli bir ofis vardı. O bölmedeki masanın başına geçer, büyük insan 
edasıyla ev ödevlerimi yapardım.  

Yıllar, yıllar sonra televizyonda çok hoş bir reklam filmi görmüştüm. 
Güzel sınıf öğretmenine âşık olan bir ilkokul çocuğu, bir an evvel büyüme 
hevesine kapılmıştır; ama ümitsizdir. Bir gün okul çantası sırtında eve 
döndüğünde annesinin “Hoş geldin yavrum! Nasılsın bakalım?” sorusuna 
karşılık, umutsuzca, “Çok çalışmam gerek anne, çok!” cevabını verir. Bu 
reklam filmini ne zaman seyretsem, aklıma Rezzan öğretmen gelirdi. Benim 
de ilk çocukluk aşkım Rezzan öğretmenimdi. Güler yüzlü, sevecen ve 
şefkatli, fakat eğitim-öğretim ve davranış konularında son derece 
disiplinli idi. Sarı saçları, mavi gözleri ve endamlı duruşu ile dikkat 
çekerdi. Otuz yaşlarında ve bekârdı. İşte ben bu Rezzan öğretmene 
çocuk aklımla âşık olmuştum. Gözüne girmek için derslerime çok çalışır, 
okula zevkle giderdim.
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Okula başlayalı birkaç hafta olmuştu ki, hasta olup yatağa düştüm. Bir 
hastalıktan kurtulup, diğerine yakalanıyordum. Doktorum, babamın yakın 
arkadaşlarından Dr. İhsan Semerkant idi. Hastalığımın uzun sürmesi 
üzerine iki doktor arkadaşını daha bizim eve çağırıp, durumum hakkında 
onların da görüşlerini ve fikirlerini sordu. Doktorlar kendi aralarında 
yaptıkları böyle bir görüşmeyi ‘konsültasyon’, yani bir danışma-müzakere 
toplantısı olarak adlandırıyorlar. Sonunda üç doktor benim bademcik 
ameliyatı olmam gerektiği hususunda fikir birliğine vardılar. İskenderun’da 
Askeri Deniz Hastanesi’ndeki bir subay doktor bademciklerimi aldı. 
Ameliyat sırasında beni sıkı sıkı tutan bir askerin kucağına oturtulmuştum. 
Ağzıma bol bol buz koyduklarını hatırlıyorum. Soğuk su içmem bile 
yasaklanmışken, ağzıma buz konulmasını hiç anlamamıştım.  

Üst üste hastalıklarım o kadar uzun sürmüştü ki, okula devamsızlığımdan 
dolayı ilk dönem karne alamadım. İmdadıma annem yetişti. Okulda işlenen 
konuları ve ev ödevlerini sınıf arkadaşlarım Feyza Şerbetçioğlu’nun veya 
Kayser Sayeg’in annelerine telefon ederek öğrenir ve beni çalıştırırdı. 
Rezzan öğretmenin sınıfta öğrencilere dağıttığı bir belge varsa, bize 
yakın oturan Kayser bu belgenin bir örneğini benim için de alır ve 
bize getirirdi. Okuma-yazmayı annem sayesinde okuldan ziyade evde 
öğrendim. Yardımlarından dolayı arkadaşlarıma da her zaman müteşekkir 
olmuşumdur. İkinci dönem hastalıklardan tamamen kurtulmuş ve sınıfın 
iyi talebelerinden biri olmuştum. Birinci sınıfın diğer şubesi olan A 
şubesinin öğretmeni adaşım Mehmet Bey, çalışkanlığımı överek ve kendine 
de pay çıkartarak, “Mehmet olsun da, çamurdan olsun!” derdi… 

Ev ödevlerine verdiğim önemi ve ödevleri bitirme gayretimi daha 
sonraları annem bana, benim pek hatırlamadığım şu olayla anlatmıştı: 
O senelerde bir gün, Demokrat Parti Lideri ve Başbakan olan Adnan 
Menderes İskenderun’a gelmiş. Bir kortej halinde üstü açık bir araba 
içinde halkı selâmlayarak, oturduğumuz binanın önünden geçecekmiş. 
İskenderunlular Adnan Menderes’i görebilmek için sokaklara dökülmüş, 
evlerin balkonları hıncahınç dolmuş. Bizim evin balkonu kortejin geçeceği 
Şehit Pamir Caddesi’ne bakmadığından, annem korteji daha iyi görebilmek 
için komşularımız Andreaların evine geçilmesi gerektiğini söyleyerek beni 

 Öğretmenlik, diğer meslekleri mümkün kılan tek meslektir. 

̶  Anonim
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de çağırmış. Ben, “Şimdi ev ödevimi yapıyorum; ödevimi bitirmem lâzım!” 
demişim ve gitmemişim. Annem çok seneler sonra bana bu olayı anlatarak, 
“Senin çalışkan ve vazifesine düşkün biri olacağını o zaman anlamıştım,” 
demişti. Anneler başkadır.

İlkokulda sınıf arkadaşlarım arasında o yıllarda en çok arkadaşlık 
yaptıklarım şu kişilerdi: Feyza Şerbetçioğlu, Gamze Erdoğuş, Ümit Ünsal, 
Kayser Sayeg, Nebil Barbur, Erol Makzume, Muzaffer Sekuç, Cevdet Uygun, 
Ahmet Büyükkeçeci, Jan Soysal. Bu arkadaşlarımla münasebetlerim çok 
uzun seneler devam etti (Fotoğraf 9).

İLKOKUL YILLARI OLAYLARI
İlkokul yıllarımla ilgili olarak, okul içinden veya dışından hatırladığım 

belli başlı diğer olaylar şunlardır:

BAŞARILI ÖĞRENCİ: Birinci sınıf öğrencisiyken üst üste geçirdiğim 
hastalıklardan dolayı annemin benim eğitimimle ilgili verdiği uğraşılara ve 
çabalara daha sonraki ilkokul senelerinde ihtiyaç kalmadı. Sınıfın başarılı 
öğrencilerindendim. Rezzan öğretmenin örnek gösterdiği talebelerinden 
biri olmuştum: Üçüncü sınıftaydım. A şubesinin öğretmeni Mehmet Bey 
iki-üç gün hastalanıp, okula gelemeyince, Rezzan öğretmen A şubesine 
de ders vermeye başlamıştı. Ben bir konuyu kendi sınıfımda kaçırmıştım. 
Rezzan öğretmen aynı konuyu A şubesinde anlatırken, benim de A şubesine 
giderek konuyu dinlememi söyledi. Öğretmenimiz A şubesi öğrencilerine 
daha önceleri işlenmiş konularla ilgili bazı sorular sordu, ama doğru cevap 
veren çıkmadı. Bunun üzerine sinirlendi ve soruları cevaplamam için beni 
tahtaya kaldırdı. Ben soruların cevaplarını biliyordum ve cevapladım. 
“Hepinizin Mehmet gibi cevapları biliyor olmanız gerekirdi; daha çok 
çalışmanız lâzım!” diyerek sınıfa kükredi.

DENİZDE PATLAMA: 1959 senesinin Ocak ayında sınıfımızın tören 
alanına bakan iki penceresinin kanatları büyük bir gürültü sonucu sarsıldı 
ve açıldı. Kanadın biri duvara çarpınca camlar tuzla buz oldu. Neyse ki, 
cam parçaları hiç kimseye isabet etmemişti; yaralanan olmadı. Gürültünün 
nedeni, İskenderun Körfezi’nde sahilden açıkta demirlemiş olan bir tanker 
gemisindeki patlamaydı. Mithat Paşa İlkokulu sahile yaklaşık 150 metre 
mesafededir. Dolayısıyla, patlamayı tüm şiddetiyle duymuştuk. ‘Mirador’ 
adlı Panama bandıralı bir tanker gemisi jet yakıtıyla yüklüymüş. Gemide 
yangın çıkınca yardıma giden “İmroz” adlı kurtarma gemisi Mirador’a 
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bordalamışken patlama olmuş. Yangın ve göğe yükselen siyah duman 
günlerce sürdü (Fotoğraf 10). Gazeteler ve radyo haberleri bu deniz 
faciasındaki patlama sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiğini veya kayıp 
olduğunu bildirdiler.  

BEKİR: Bekir adında bir sınıf arkadaşım vardı. Bekir birkaç gün evvel 
okula geç gelmiş, mazeret olarak dayısının vefat ettiğini söylemişti. Bir gün 
biz teneffüsteyken, Rezzan öğretmenin Bekir’in okula uğrayan annesiyle 
konuştuğunu gördüm. Kıyamet, teneffüs sonrası sınıfımıza döndüğümüz 
zaman koptu ve Bekir, Rezzan öğretmenden müthiş bir dayak yedi. Bekir 
yalan söylemişti; dayısı filan ölmemişti. Söylenen yalanın eninde sonunda 
bir gün ortaya çıkacağını öğreniyorduk. Bekir’in yalanını tesadüfen o gün 
okula uğrayan annesi ortaya çıkarmıştı. Rezzan öğretmen öğretim kabiliyeti 
kadar, eğitim konularında da çok sıkı olarak tanınan bir hocaydı. Meşhur 
cetvelinin darbesini ben de bir-iki kez avuçlarımın içinde hissetmişimdir. 
O seneler, anne ve babalar çocuklarını okul öğretmenlerine teslim ederken 
“Eti sizin, kemiği bizim” diyerek, öğretmenlere duyulan saygıyı ve güveni 
dile getirirlerdi.

27 MAYIS 1960 İHTİLALİ: 4. sınıfta olduğum 1960 senesinin önemli 
olayı 27 Mayıs İhtilali idi. Babamla annem Cumhuriyet Halk Partisi 
taraftarıydılar. Aşırı bir partizanlıkları yoktu. CHP’yi Atatürk’ün partisi 
olarak bilirler ve seçimlerde CHP lehine oy kullanırlardı. Babam iş 
hayatında sırf CHP taraftarı olduğu için bazı haksızlıklara uğradığından 
bahsederdi. 1904 doğumlu olarak, babam Osmanlı İmparatorluğu’nun 
çöküşünü, kaybedilen Balkan ve I. Dünya Savaşlarını, kazanılan Kurtuluş 
Savaşı’nı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu çocukluk ve gençlik 
yıllarında yaşamıştı. Babamın milliyetçilik duyguları yüksekti. Radyoda 
marşlar çalsa, duygulanır ve gözleri dolardı.  Atatürkçülük hem babam 
hem de annem için bir yaşam tarzı idi. Ben ve kız kardeşim Bânu da bu 
doğrultuda yetiştik.

İhtilal sonrasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. O günlerden biri, 
babamın eczanesinin nöbet gününe rastlamıştı. Askerlerin nöbet günü 

Gerçek, ameliyata benzer. Ağrı yapar, fakat iyileştirir.

Yalan, ağrı kesici gibidir.

Ağrıyı keser, fakat yan etkileri her daim vardır. 

̶  Han Suyin
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sabahı babamı sabah evden alıp eczaneye götürdüklerini, akşam tekrar 
eve getirdiklerini hâlâ hatırlıyorum. Hatta, oturduğumuz binaya askerlerin 
girip, babamla çıktıklarını gören bazı komşularımız, “Halef Bey tutuklandı 
mı?” diyerek, anneme telefon etmişlerdi. 1960 yazı akşamları babam için 
Soğukoluk’taki evimizde radyodan Yassıada Mahkemesi duruşmalarının 
günlük olarak yayınlanan haberlerini dinlemekle geçti. Hem babam hem 
de bir hukukçu olarak annem, mahkemenin Demokrat Parti’nin bazı 
yöneticileri için hapis cezası vereceğini tahmin ediyorlardı. Mahkemenin 
15 kişi için idam cezası vermesi ikisini de şok etti. Bilhassa annemin 
idam cezası alanları ve onların ailelerini düşünerek hıçkırıklara 
boğulduğunu hatırlarım. Babam da “İdamlar Türkiye için kötü oldu. Bu 
idamlar Türkiye’ye yakışmadı!” dedi. İhtilal sonrası kurulan ve tamamen 
askerlerden oluşan Milli Birlik Komitesi, on-beş idam kararından dördünü 
onayladı: Devrik yöneticiler Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı 
Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Eylül ayında idam 
edildiler. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın idam cezası ise, altmış-beş 
yaşının üzerinde bulunması sebebiyle müebbet hapis cezasına çevrildi. 

Mahkûm olan öteki sanıklar önce Kayseri Cezaevi’ne nakledildiler. Daha 
sonraları çıkarılan af yasasıyla ceza sürelerini tamamlamadan serbest 
bırakıldılar. 1990 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı bir 
kanunla Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın itibarları 
iade edildi. Aynı yıl, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da katıldığı 
bir törenle, naaşları İstanbul’da Vatan Caddesi’nde kendileri için yaptırılan 
anıt mezara taşındı.

BÂNU İLKOKULA BAŞLIYOR: 1960 yazı sonunda, yani benden üç 
sene sonra Bânu da ilkokula başladı. Bânu’yla yaş farkımız tam iki sene 
olmasına rağmen, ben bir sene erken, Bânu ise ilkokula tam senesinde 
başladığı için, sınıf farkımız üç oldu. Bu sınıf farkı, benim ortaokulda bir 
sene “hazırlık sınıfı” okumamla, daha sonra ikiye inecekti. Bânu benim gibi 
Mithat Paşa İlkokulu’na gitmedi. Evimize daha yakın olan İnönü İlkokulu’na 
birkaç yakın arkadaşıyla beraber başlamaları daha uygun bulundu. Bânu’ya 
okuma-yazmayı ben öğretmedim, ama çarpım cetvelini öğrenmesinde 
epeyi yardımım dokundu.

HARÇLIK: İlkokuldayken günlük harçlığım 25 kuruş idi. Bu harçlığın 
10 kuruşuyla bazı günler simit, bazı günler gazoz alırdım. Ara sıra tanesi 
5 kuruş olan beze de alırdım. Dondurma zamanı ise (kışın dondurma 
yapılmaz ve yenmezdi) harçlığımın çoğu dondurmaya giderdi. Okul 
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kapısının hemen dışında tekerlekli arabasında üç çeşit dondurma satan bir 
amca vardı: kaymaklı, çikolatalı ve limonlu. Dondurmacının bir şiir okur 
gibi, kendi şivesiyle söylediği tekerleme hâlâ kulaklarımdadır:

Kaymak var, leymun var, çukulat var;
Kaymak, leymun, dondurma kaymak,
Alan akıllı, almayan çatlak.
Günlük harçlığımdan akşam cebimde kalanını babamın İş Bankası’ndan 

aldığı kumbarama atardım. Bayram harçlıklarımın çoğu da yine 
kumbarama girerdi. Kumbara ağırlaşıp, içine para atmak zorlaştığı 
zamanlar bankaya giderek kumbaramı açtırmaktan ve biriktirdiğim parayı 
saymaktan büyük haz duyardım. Biriken para, saklaması için anneme teslim 
edilirdi. Biriken paramın harcandığı iki yer vardı:

 
1) Pulculuk: 3. sınıfı bitirdiğim senenin yazında yine yazlığımızın 

olduğu Soğukoluk yaylasındaydık. Bir akşam İskenderun’dan gelişinde 
babam birdenbire, daha önceleri üzerinde pek konuşulmayan bir konuyu 
ortaya atıverdi: “Sünnet”. Babamın taksiyi paylaştığı arkadaşlarından biri 
oğlunu sünnet ettirecekmiş, bir hafta sonra İskenderun’dan Soğukoluk’a 
bir sünnetçi gelecekmiş, benim de sünnet olma zamanım gelmişmiş. 
Tabii ki, pek itiraz edecek durumum yoktu; gerek okulumdaki gerekse 
Soğukoluk’taki arkadaşlarımın çoğu sünnet olmuşlardı. Ben artık dokuz 
yaşındaydım; bu işten kaçış yoktu. Yine de, “betimin benzimin atmadığını, 
o gece rahat uyuduğumu” söylemem yalan olur. Beti benzi atacak biri daha 
vardı: Sinan Gür. Sinan, Antakya’da oturan Abdülkerim amcamın oğlu, 
benim kuzenimdir. Benden küçüktür; aramızda üç yaş fark vardır. Babamın 
benim sünnet günümü açıklamasından iki-üç gün sonra, amcam babama 
telefon ederek, hafta sonu bizi ziyaret için Soğukoluk’a geleceğini söylemiş. 
Babam, “Bu güzel bir tesadüf! Hafta sonu Mehmet’i sünnet ettireceğiz. 
Sinan’ı da getir, o da sünnet olur. Ben Sinan’ın, sen Mehmet’in kirvesi 
olursun!” diyerek cevap verince, amcam bu oldubitti karşısında ağabeyini 
kıramamış. Amcam, tek olarak geleceği Soğukoluk’a maaile gelmek 
zorunda kaldı. Annem, Sinan için benim odamda bir yatak hazırlamış; 
sünnet kıyafetlerimiz İskenderun’da alelacele diktirilmişti. Kutsal gün 
gelip çattığında, ikimize de merasimden önce tuvalet ihtiyaçlarımızın 
giderilmesi söylendi. Sinan evin üst katındaki tuvalete giderken, ben de alt 
kattaki tuvalete gittim. Biraz heyecandan, biraz korkudan olacak, tuvaletten 
çıkmayı bilememişim. Annemin tuvalet kapısı önünden bana yaptığı ikna 
konuşması neticesinde çıkıp, kirvem olan Abdülkerim amcamın kucağına 
oturdum!
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Sünnetim ile pulculuk arasındaki ilişkiye gelince: Sünnetime alelacele 
karar verildiğinden, önceleri bu olaydan az kişinin haberi olmuştu. Haberi 
olanlar arasında annemin İskenderun’da oturan kuzeni Selcan Sabuncu ve 
kocası Sabahattin Sabuncu vardı. Selcan Sabuncu, annemin baba tarafından 
kuzeni olduğu kadar, babamın dayısı Dr. Sıtkı Bilgin’in kızı olduğundan, 
babamın da anne tarafından kuzenidir. Dr. Sıtkı Bilgin o zamanlar annemin 
halası Mediha Bilgin ile evliydi. Bu çiftin Bader, Selcan ve Eti adlarında üç 
kızı olmuştu. Selcan Abla sünnet hediyesi olarak bana bir pul defteri getirdi. 
Pul koleksiyonculuğum ve bu merakımla ilgili harcamalarım böyle başladı 
ve kesintilerle devam etti. Daha sonraki senelerde, yani Tarsus Amerikan 
Koleji’ndeki lise yıllarımda, pul koleksiyonumun önemli bir kısmını 
okulda diğer öğrencilere sattım. Niyetim, lise 2. sınıftan 3. sınıfa geçtiğim 
yaz Avrupa’ya otostopla seyahate gidebilmekti. Pul satışlardan iyi bir 
hasılat elde etmiştim, ama Avrupa seyahati daha sonra suya düştü. Pul 
defterlerimden birini ise kaybettim. İçinde Türkiye Vilayetler Serisi vardı. 
Bu olaydan sonra pulculuk hususundaki hevesim biraz kırıldı. Türkiye 
Vilayetler Serisini 2016 yılında, yani pul defterimi kaybettikten 48 sene 
sonra İstanbul-Beyoğlu Tünel’deki bir pul dükkânından tekrar satın aldım.

2) Tommiks-Teksas: Biriktirdiğim parayla satın aldığım ikinci şey 
Teksas ve Tommiks çizgi roman kitapçıklarıydı. İlkokulun 3., 4. ve 5. 
sınıflarındayken Teksas ve Tommiks çizgi romanlarının hiçbir sayısını 
kaçırmazdım. Başlarda annem bu kitaplara para harcamama ve okumama 
karşı çıkıyordu. “Derslerini ihmal edeceğinden endişeleniyorum!” diyordu. 
Hatta okuldaki bir veli toplantısında Rezzan öğretmenime durumu 
anlatmış, Rezzan öğretmenimin de karşı çıkacağını düşünerek, Teksas 
ve Tommiks’i öğretmen gücüyle yasaklatacağını ümit etmişti. Rezzan 
öğretmen, “Bir sakıncası yok; bilâkis bu tür çizgi romanlar çocuklara okuma 
zevki ve okuma alışkanlığı kazandırır,” diyerek karşılık verince, bu konuda 
anneme karşı üstünlük sağlamıştım. Annem bu çizgi romanlarla Bânu ve 
benim daha neler yaptığımızı öğrenseydi, işte o zaman kendisi büyük bir 
üstünlük sağlamış olurdu: Bânu ve ben Tommiks ve Teksasların ticaretini 
yapmaya başladık, yani bunları hafta sonları kiralayarak okutuyorduk. 
Bunun için evimizden 300 metre kadar uzaktaki Kervan Sineması’nın önünü 
seçmiştik. Oradaki demir parmaklıklara iki-üç sıra ip geriyor ve bu 
iplere sermayemizi diziyorduk. Yaklaşık 25-30 adet Tommiks ve Teksas, 
meraklılarının beğenisine sunuluyordu. Bir sayıyı okumanın bedeli 10 
kuruş (bir gazoz veya simit parası), üç sayı okumanın bedeli 25 kuruştu. 
Sayılar bir seri meydana getirdiğinden, bir sayıyı okuyan, takip eden 
sayıları da okumak isterdi. Yani Teksas ve Tommiksleri piyasaya sürenlerin 
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taktiklerini biz de sokak müşterilerimize uyguluyorduk. Yine böyle bir 
gün, ticaretimizin en yoğun olduğu bir anda, Bânu birdenbire, “İleriden 
Hulki Amca (babamın en yakın arkadaşlarından biri) geliyor!” diye 
endişeyle söylendi. Bânu’nun elinden tuttum, “Korkma, kitaplara 
bakıyormuş gibi yap!” dedim. Hulki Amca bizim hizamıza geldiğinde, 
“Merhaba çocuklar, sinemaya mı gireceksiniz?” deyince, benim ağzımdan, 
“Evet, Hulki Bey Amca” kelimeleri döküldü. Hulki Amca, Bânu’nun sarı 
saçlarını okşayarak uzaklaştı. 

Bânu ve benim Teksas-Tommiks maceralarımızı işi bıraktıktan çok 
sonraları anneme anlattık. Sanırım, babamın hiç haberi olmadı veya 
duydu, ama zaman aşımından dolayı duymamazlıktan geldi. Teksas-
Tommiks koleksiyonumu ortaokul için İskenderun’dan ayrılıp Talas’a 
gitmeden evvel sattım.             

DENİZ KULÜBÜ: İskenderun’da bir Deniz Kulübü vardı. Kulüp 
binası sahilde, Güney Saha Deniz Komutanlığı’nın karşısında yer alırdı. 
Kulübe giriş ve etkinliklerden faydalanma üyelere, onların ailelerine ve 
misafirlerine açıktı. Biz çocuklar Pazar sabahları Deniz Kulübü’ne 
giderdik. Orada çocuklar için eğlence tertiplenir, en çok ilgi çeken 
oyun “müzikli sandalyeler” yarışması olurdu. Birkaç kez birinci olmuş, 
armağanları eve götürmüştüm. Kulüp, esas büyükler için bir sosyal tesis 
ve eğlence mekânıydı. Deniz mevsiminde plâj olarak da hizmet verilirdi. 
Her  Cumartesi akşamı canlı müzik ve dans vardı. O danslı gecelere 
çocukların getirilmesi hoş karşılanmaz, bu sebeple çocuklar için ertesi 
gün eğlence tertiplenirdi. Mahalle ve okul arkadaşlarımın yanı sıra, 
Deniz Kulübü’nde de arkadaşlar edinmiştim.   

BAYRAMLARDA ANTAKYA: Ramazan ve Kurban Bayramlarında çoğu 
kez ailece Antakya’ya gidilirdi. İskenderun-Antakya yolu 65 km’dir ve yol 
coğrafi olarak 32-33 km’lik iki etaba ayrılır. Birinci etapta Amanos Dağları 
geçilir. Bu etapta, İskenderun’dan çıktıktan sonra ilk olarak Sarımazı’ya 
gelinir. Burada Soğukoluk yönüne dönen sapağın önünden geçilerek, 
Belen’e ve Belen Geçidi’ne doğru yol alınır. Belen, Amanos Dağları’nın 
arkasındaki Amik Ovası’na giderken geçit veren bir yerdir. Yavuz Sultan 
Selim önderliğindeki Osmanlı ordusunun da Mısır Seferi zamanında bu 
geçidi kullandığı bilinir. Bu geçidi arkada bıraktıktan sonra Amik Ovası’na 
doğru iniş başlar. İniş için eskiden kullanılan yolun asfaltlanmasının 
Hatay’daki Fransız döneminden kaldığı söylenir. Yer yer hâlâ izleri görülen 
o eski yol o kadar sık virajlıdır ki, uzun vasıtaların arka kısmı daha bir 



42

Yol -  The Path - Le Chemin

virajdan çıkmadan ön kısım yeni bir viraja girmeye başlardı. Bu yoldan 
inen arabaların, aksi yönden gelen arabaların yokuşlu yolu tırmanabilmeleri 
için sağa çekerek, durup beklediklerini hatırlarım. 

Amanos Dağları’ndan ovaya indikten sonra gelinen yere “Topboğazı” 
denir. Buradan itibaren Antakya’ya gidişte ikinci etap başlar. Bu, dümdüz, 
ip gibi bir yoldur. İkinci etabın ilk kilometrelerinde yolun iki tarafı 
büyük ağaçlarla kaplıdır. Orası o kadar çok rüzgâr alan bir yerdir ki, 
ağaçların tümü Antakya istikametinde sağa doğru yatık durumdadır. 
Ağaçların arasında sıra sıra pembe ve beyaz zakkumlar yer alır. Bu 
çiçeklerin açtığı mevsimde yol o kadar güzel bir görünüm alır ki, insan 
araba içinde hızla bir çiçek bahçesinin içinden geçiyormuş hissine kapılır. 
Amik Ovası bereketli topraklara sahiptir. Öyle ki, Hatay, her çeşit meyve 
ve sebzenin yetiştiği bir vilayet olarak bilinir.

Antakya hem annemin hem de babamın doğup büyüdükleri kenttir. 
Dolayısıyla, birçok akrabamız Antakya’da yaşardı. Bayram ziyaretlerimizde 
babamın babası, dedem  Mehmet Gür’ün evi, onun vefatı öncesi dönemlerde, 
ilk uğrak yerimiz olurdu. Ahşap ve metalden yapılmış sokak kapısı oldukça 
geniş bir avlu-bahçeye açılırdı. Bahçede çeşitli meyve ağaçları, çiçekler ve 
bir su kuyusu vardı. Avlunun iki tarafına yüksek taş duvarlar örülmüştü. 
Diğer iki tarafta yer alan “L” şeklindeki bina, avluyu dış dünyadan 
ayırıyordu. Avluya açılan kapılardan bina içindeki muhtelif odalara girilirdi. 

Babamın kardeşleri olan Abdülkerim amcam, Hatice ve Aliye halalarım 
ile annemin kız kardeşi Meliha teyzem ve Hamit dayım Antakya’da 
oturuyorlardı. Babamın diğer kızkardeşi Muhterem halam Gaziantep’te, 
annemin en küçük kardeşi Macit dayım ise Ankara’da yaşıyorlardı. Macit 
dayım kısa bir dönem için İskenderun Belediyesi’nde mimar-mühendis 
olarak çalışmıştı.   

Bayramlarda öğle yemeği çoğu zaman annemin babası Şükrü dedemin 
evinde yenilirdi. Dedemin evi muhteşemdi. Evin planı o dönemin meşhur 
mimarı Abdullah Kozanoğlu tarafından çizilmişti. İki kat olarak inşa 
edilmiş binanın alt katında iki adet geniş salon, yemek odası, büyük bir 
mutfak ve hizmetkâr odaları yer alırdı. Üst kata, basamakları mermer 
kaplı döner geniş bir merdivenle çıkılırdı. O katta, çoğu kendi özel banyolu 
beş-altı oda mevcuttu. Yatak odalarının açıldığı geniş ve uzun koridorun 
duvarları, çerçeveleri yaldız kaplama yüksek boy aynalarıyla kaplıydı. 
O kâşanede biz çocukların en çok hoşuna giden şey, uzun koridorda 
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aynaların arasında oynamak ve merdivenin tırabzanına oturarak aşağıya 
kaymaktı. Şükrü dedem torunlarına karşı o kadar hoşgörülü idi ki, 
tırabzandan kayarken ayakkabılarımızın bembeyaz boyalı merdiven 
korkuluğunda bıraktığı lekeleri bile görmezlikten gelirdi.  

Bayram yemeği tam bir şenlik içinde geçerdi. Yemeğe Meliha teyzemler 
ve Hamit dayımlar da gelirdi. Şükrü dedem tam bir Osmanlı beyefendisiydi. 
Kızları annem ve teyzem sofraya oturmadan kendi oturmaz, tüm torunlar 
oturmadan yemeğe başlamazdı. Yemek salonunu kışları siyah renkli bir 
odun sobası ısıtırdı. Sobanın ön kapağı yer yer mika ile kaplıydı ve ben 
mikayı ilk kez orada görmüştüm. Sobanın içinde yanan odunun çıkardığı 
alevlerin mika parçalarına renk vermesini şaşkınlıkla seyrederdim.  
Antakya’ya bir gidişimizde Macit dayımın pul koleksiyonunu bu sobanın 
içine atmışım. Dayımın biriktirdiği pullar, ki aralarında Hatay Devleti 
pulları da varmış, tamamen kül olmuş. Bu olay hariç, Antakya’dan 
İskenderun’a hep tatlı hatıralarla dönerdik. Şükrü dedem 1960 senesinde 
vefat etti. Vefat haberini, okuldan sonra gittiğim eczanede babamdan 
öğrendim.  

TRAMPET: İlkokul 4. sınıftaydım. Babam bir gün bana, “Benimle 
Adana’ya gitmek ister misin? Benim orada bir toplantım var. Fenerbahçe 
futbol takımı da Adana’ya geliyormuş. Toplantıdan sonra maça gideriz. 
Hem sana da trampet bakarız,” dedi. Sevincim büyüktü… Hem 
Fenerbahçe’yi seyredecektim, hem de bana çok arzu ettiğim bir şey, yani 
trampet alınacaktı. 3. sınıftan itibaren milli bayramlara izci, yani yavrukurt 
olarak katılıyordum, fakat esas istediğim okulun trampet takımında 
yer almaktı. Trampet takımının bayram önceleri, derslerden sonra okul 
bahçesinde yaptığı alıştırma çalışmalarını gıptayla izler, Rezzan öğretmene, 
“Ben de trampetçi olmak istiyorum,” derdim. Lâkin, 3. sınıf talebesi 
olarak trampet takımına girebilmek için yaşım küçüktü; ayrıca 4. sınıfa 
başladığım sene bile, okulun bana verebileceği boşta olan bir trampet 
yoktu. Dolayısıyla, 1960 senesinde 4. sınıf öğrencisi olmama rağmen, 
trampet takımına girememiştim.

Babamla beraber Adana’ya gittim. Babam bir ecza deposunun 
toplantısına katıldı. Akabinde hayatımda ilk defa bir futbol stadyumuna 
giderek, Fenerbahçe’nin Adana Demirspor takımıyla yaptığı maçı seyrettik. 
Maç, galiba 1-1 neticelendi. Bana trampet alınırken, babam benim çok 
heyecanlandığımı söyler. Herhalde, hayatımın en mutlu günlerinden 
biriydi. Daha sonraki günler, bazen annemin gülüşleri bazen de yaptığım 
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gürültüden dolayı kızgın bakışları altında trampet çalıştım. Rezzan 
öğretmenimin onayı ve takıma bir trampetçi daha alınması yönündeki 
çabaları sonucu trampet takımına girdim. 23 Nisan 1961 tarihinde Çocuk 
Bayramı’na ilk defa trampetçi olarak katıldım (Fotoğraf 11). 5. sınıfı bitirip 
mezun olunca, çok sevdiğim trampetimi okula hediye ettim. 

DOĞUM GÜNÜ: 7 Ocak 1962 tarihinde, yani doğumumun 10. yılında ilk 
defa bir doğum günü partim oldu. O sene 5. sınıftaydım.  Sınıfımdan birkaç 
arkadaşımla birlikte, komşu arkadaşlarım ve Deniz Kulübü’nden tanıdığım 
arkadaşlarım davetliydiler. Annem hem çikolata soslu doğum günü pastamı, 
hem de meşhur peynirli çöreklerinden yapmıştı. İçeceklerimiz yine annemin 
yaptığı limonata ile bakkaldan alınan gazoz idi. O tarihte Coca Cola ve Pepsi 
Cola Türkiye’de yoktu. Coca Cola Türkiye’ye girişini iki sene sonra, 1964 
yılında yapacaktı.

                                                                                                                                                      
GEMİ SEYAHATLERİ: İlkokul yıllarımın unutulmaz diğer bir hatırası 

ise İskenderun-İstanbul arasındaki deniz yolculukları idi. O seyahatler 
döneminde babam eczanesini tamamen tatil eder ve kapatırdı. Böyle bir 
işlem için İl Sıhhat Müdürlüğü’nden izin almak gerekirdi. Tatil dönemi 
içinde kalan, daha önce çizelgeye işlenmiş eczane nöbet günleri diğer 
eczanelere dağıtılırdı. Babamın eczanesi merkezi bir yerde olduğundan, 
tahmin ederim iyi iş yapan eczanelerden biriydi. Eskiden, mevcut bir 
eczanenin hemen yanında başka bir eczane açılamazdı. Yeni açılacak bir 
eczanenin diğerlerinden belli bir mesafede olması gerekirdi. Dolayısıyla, 
diğer eczane sahipleri babamın kendi eczanesini iki-üç hafta kapatmasından 
dolayı memnun olurlardı. İskenderun gibi küçük bir yerde tüm eczacılar 
tabiidir ki, yakın arkadaştılar. Sınıf arkadaşım Nebil’in annesi Eczacı Kalis 
Barbur, babama, “Halef Bey, bir sonraki tatil ne zaman?” diyerek takılırdı.

İskenderun-İstanbul gemi seferlerinde ilk bindiğimiz geminin 
adı Marmara idi. İlk seyahatimizde ben sekiz yaşındaydım. Gemiye 
bindiğimizde Marmara gemisi bana bir saray gibi gelmişti. Geminin 
güverteleri, yemek salonu, balo salonu, o güne kadar başka yerde 
görmediğim güzellikte ve ihtişamdaydı. Kamaralardaki ranza yataklar 
çok hoşuma gitti. Yolcu gemileri İskenderun’a sabah saatlerinde gelir, 
sığ denizden dolayı açıkta demirler ve gece saat 12:00’de hareket ederdi. 
Ertesi gün gözümüzü açtığımızda, kendimizi Mersin’de bulurduk. Gemi 
daha sonra Alanya-Antalya-Güllük-Kuşadası-İzmir üzerinden altı-yedi 
gün sonra seher vakti İstanbul’a ulaşırdı. Gemi daha ziyade geceleri yol alır, 
gündüzleri ise ziyaret edilen limanlarda gemiden inilerek çevre gezilirdi. 
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Hatta bir defasında gemiden Alanya’da inerek, karayolundan dolaşa dolaşa 
Antalya’ya kadar gidip, gemiye tekrar orada binmiştik. Gemi seyahatlerine 
daha sonraki seneler Samsun, İskenderun, Akdeniz isimli yolcu gemileriyle 
devam ettik.  

Gemi seyahatleri ertesi okul senesi için “Yaz Tatilim” konulu 
kompozisyonlara iyi malzeme olurdu. Daha sonraki yıllar bunun 
bencilce bir düşünce ve davranış olduğunu anladım; hem utandım, 
hem de kendime kızdım. Benim ailem İskenderun şartlarına göre 
varlıklı bir aile sayılırdı. Oysa, sınıfımda ailesiyle birlikte lüks bir gemi 
seyahati yapabilecekler sayıca azdı. Benim bu seyahatleri düşüncesizce 
kompozisyonlarla anlatmam biraz “gösteriş” gibi olmuştu… Çocuk aklı işte! 
 
 
 
 
 

Mithat Paşa İlkokulu’nu sınıf birincisi olarak bitirdim. Esasında sınıfın 
en zeki ve çalışkan çocuğu Cevdet Uygun idi. Rezzan öğretmenden “pekiyi” 
almak kolay bir iş değildi. Buna rağmen Cevdet’in karnesinde tüm dersler 
her dönem “pekiyi” idi. Benim beden eğitimi dersindeki başarım çoğu 
zaman “iyi” düzeyinde olduğundan, Cevdet hep birinci sıradaydı. Sınıfta 
en çok Cevdet, Feyza Şerbetçioğlu ve ben birbirimize rakiptik. Nasıl oldu, 
bilmiyorum, 5. sınıf son dönemde Cevdet’in karnesinde bir “iyi” notu vardı; 
ben ise son dönemde beden eğitiminden de “pekiyi” almıştım. Cevdet’i tatlı 
bir rekabet içinde ancak son dönem kıl payı geçebildim. Tüm dönemlerin 
şampiyonu ise yine Cevdet’ti.

İLKOKUL SONRASI
İlkokul 5. sınıfa başladığım 1961 Eylül ayından itibaren benimle ilgili 

olarak evimizde en çok konuşulan konu, ortaokulu nerede okuyacağım 
oldu. Babamın bir akrabası İskenderun Lisesi’nin müdürü idi. Kendisi 
ısrarla benim kendi okulunun orta kısmına devam etmemi istiyordu. Bu 
seçeneklerden biriydi, ama babamın arzu ettiği seçenek değildi. Babamın 
yakın arkadaşı Dr. Raif Esmer’in iki oğlu, Erkan Esmer ve Özkan Esmer, 
benden en az yedi-sekiz yaş büyüktüler ve ikisi de Talas-Tarsus gibi 
Amerikan okullarından mezun olmuşlardı. Dr. Raif Bey babama ısrarla 

Bilgi iç çamaşırı gibidir. İç çamaşırı giymek yararlıdır,

fakat başkalarına göstermek gerekmez.  

̶  Nicky Gumbel
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benim bu okullardan birini hedeflemem gerektiğini söyler, “Öğretim 
açısından Talas ve Tarsus aynıdır, ama Talas’ın verdiği eğitim başka hiçbir 
yerde yoktur,” derdi. Diğer seçenekler arasında daha çok İskenderun’daki 
Hristiyan ailelerin çocuklarının gittiği Beyrut’ta ve İstanbul’daki St. Joseph, 
St. Benoît gibi Fransız okullarıydı. İstanbul’daki Galatasaray okulunun da 
adı geçerdi. Bir de Şükrü dedemin her torunu için hedef olarak gösterdiği 
Robert Kolej vardı. Diğer bir canlı örnek ise Meliha teyzemin küçük oğlu 
Reşit idi. Reşit ve ben aynı yaştayız; ben 40 gün büyüğüm. Meliha teyzemler 
Antakya’da oturmalarına rağmen, Reşit ilkokul 3. sınıftan itibaren yatılı 
olarak TED Ankara Koleji’nde okuyordu. Annemin, Ankara Koleji’nde 
İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Erdem Melek isimli bir kuzeni vardı.

Babam beni İskenderun dışında bir yatılı okula göndermeyi kafasına 
koymuş olacak ki, giriş sınavlarında uygulanan test usulü imtihanlara 
alışmam için Rezzan öğretmenden özel ders almaya başladım. Benimle 
beraber bu derslere Cevdet Uygun, Feyza Şerbetçioğlu, Kayser Sayeg, 
Jan Soysal gibi sınıf arkadaşlarım da katıldı. Özel ders için okulun 
başöğretmeninden onay alınmıştı. Rezzan öğretmenimiz test usulü sınav 
örnekleri getirtmişti. Daha önceleri on-beş günde bir yapılan bu dersler, 
özel okul sınav tarihleri yaklaşınca haftada bir yapılır oldu. 

Babamın İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi’nde hocalık yapan ve adı da 
Mehmet Gür olan bir kuzeni vardı. Kendisini İstanbul’a gemiyle yaptığımız 
seyahatlerde ziyaret ederdik. Tabii olarak, o da benim kendi okuluna 
gelmem için babama ısrar ederdi.  Buna rağmen babam benim İstanbul’a 
yatılı olarak gitmemi her nedense istemedi. Dolayısıyla, İstanbul’daki 
hiçbir okulun imtihanı için başvuruda bulunmadık. Geriye TED Ankara 
Koleji ile Talas ve Tarsus Amerikan okulları kalıyordu. Kuzenim Reşit’in ve 
Erdem Melek’in Ankara’da olmalarından dolayı, annem, şayet İskenderun 
dışına gideceksem, yatılı olarak Ankara Koleji’ne gitmemi tercih 
ediyor gibiydi. Babamın ise şunu söylediğini dün gibi hatırlarım: “Çağ 
Amerikalıların çağı… Onların dilini ve kültürünü iyi öğrenmek lâzım.” 

Nitekim, sadece Kayseri-Talas’taki Talas Amerikan Ortaokulu’nun ve 
Mersin-Tarsus’taki Tarsus Amerikan Koleji’nin imtihanları için kaydım 
yaptırıldı. Ya bu okullardan birinin imtihanını kazanacaktım, ya da 
İskenderun’da kalacaktım.  Esasında, bir müddet sonra Talas ve Tarsus’un 
imtihanlarına ayrı ayrı giremeyeceğim ortaya çıktı. Her iki okul da 
Amerikan Board Heyeti okullarıydı ve her iki okulun imtihanı aynı gün 
ve aynı saatte yapılıyordu. Tarsus İskenderun’a daha yakın olduğu için, 
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Talas’ın imtihanına da Tarsus’ta girebilecektim. Aynı bünye içindeki iki 
okul arasında böyle bir kolaylık sağlanmıştı. Artık iki Amerikan okulundan 
birini hedefleyip, o okulun imtihanına girmem gerekiyordu.  

İki okul arasındaki farklara gelince: İskenderun-Tarsus arası 175 
km; İskenderun-Talas arası 435 km idi. Tarsus’tan eve her hafta sonu 
gidilebilirdi. Talas’tan eve gitmek için dönem sonu tatillerini ve yaz tatilini 
beklemek gerekirdi. Tarsus’a karayolundan Adana’da vasıta değiştirerek 
ulaşılıyor, Talas’a ise, iki aktarmalı olarak trenle gidiliyordu. Talas’ta 
kar yağardı; Tarsus’ta yağmazdı. Talas’ta hava sıcaklığı -15’e inerdi; 
Tarsus’ta kışlar ılımandı. Talas bir nahiyede, bir tepenin üzerinde kurulu 
bir okuldu; Tarsus bir kaza merkezinde kurulu bir kent okuluydu. Talas 
sadece ortaokuldu; Tarsus ise, ortaokul ve lise. Talas’tan mezun 
olanların Tarsus’un lise bölümüne devam etmeleri mümkündü. Talas’ta 
İskenderun’dan kimse okumuyordu. Tarsus’ta ise, Soğukoluk’tan 
komşumuz, benden üç yaş büyük Mehmet Yaltır, yani Büyük Mehmet 
okuyordu. Adaşım Mehmet, o sene Orta 2 öğrencisiydi.

İmtihan sabahı gece karanlığında kalkıp, bizi bekleyen taksi ile Tarsus’a 
doğru yola koyulduk. Hayatımda ilk kez yataktan bu kadar erken 
kalkıyordum. Annem daha önceki günler, “Çocuk uykusuz imtihana 
girecek… Ya araba arıza yapar da, imtihanı kaçırırsak!” dedi ise de, babamı 
Tarsus’a bir gün erken gitmek hususunda ikna edemedi. 1962 senesi 
yollarının durumu göz önüne alındığında, Tarsus’a olan 175 km’lik yolu 
kat etmek için yaklaşık üç saatlik bir yolculuk gerektiği ortaya çıkar. Yolda 
uyumaya gayret ettimse de, imtihan heyecanından olacak, uyuyamadım. 
Yine de, rahat bir yolculuktan sonra, imtihan saatinden epeyi önce Tarsus’a  
ulaştık ve hatta bir pastanede kahvaltı bile ettik.

Tarsus Amerikan Koleji’nin kampüsü gözüme inanılmaz derecede büyük 
geldi. Okulun her tarafı benim yaşımdaki çocuklarla ve onların anne 
babalarıyla kaynıyordu. Çokuklar ve aileleri, okulun yapılacak imtihan 
için tahsis ettiği muhtelif dersliklerin ve salonların önünde toplanmaya 
başlamışlardı. İşin garibi benim Talas’ın mı, yoksa Tarsus’un mu imtihanına 
gireceğim son ana kadar belli olmadı. İmtihanın başlamasına az bir süre 
kala, babam annemi ve beni bir kenara çekip, “Bak oğlum! Burası çok güzel 
bir okul, ama Talas’ın da çok methini duydum. Hem ortaokuldan sonra lise 
için zaten buraya geliniyor. Sen en iyisi Talas’ın imtihanına gir,” dedi. O 
an annemin gözlerindeki yaşları gördüm. Daha ne imtihana girmiştim, ne de 
imtihan kazanmıştım, ama ana yüreği işte… Annem benim Tarsus’tan çok 
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daha uzaklara gideceğimi, eve ancak uzun okul tatillerinde dönebileceğimi 
düşünerek, Talas’a gidişim sanki olmuş bitmiş gibi, o an gözyaşlarını 
tutamamıştı. 

Talas’ın imtihanına Tarsus kampüsünde Friendship Hall binasındaki 
müzik odasında girdim. O müzik odasındaki tahta siyah değil, yeşildi. 
Ömrümde ilk kez yeşil bir “karatahta” gördüm. Bir de ilk defa bir sınıf sırası 
yerine, önünde kendi sehpası olan bir sandalyede oturuyordum. Tarsus’ta 
Talas’ın imtihanına giren otuz kadar öğrenci vardı. Bir erkek öğretmen 
bizlere imtihan kurallarını anlattı ve başlamamızı söyledi. Odadaki diğer 
öğretmen kadındı ve Amerikalıydı; kendisini biraz Rezzan öğretmenime 
benzetmiştim. İmtihan sırasında silgim yere düştü ve hoplaya zıplaya 
yeşil tahtanın asılı olduğu duvara çarparak durdu. Amerikalı öğretmen 
silgiyi yerden alarak bana verdi. Ben de ona bildiğim tek İngilizce kelimeyi 
fısıldayarak söyledim: “Thank you!” (Teşekkür ederim!)   

Annem bana, “İmtihanı bitirdiğini sanarak hemen çıkma; verdiğin 
cevapların üstünden geç. Bunlar test soruları; doğru bildiğin bir cevap 
için yanlış bir yeri işaretlemiş bile olabilirsin. Kontrol et!” derdi. Aynen 
öyle yaptım. İmtihan hiç kolay değildi. Birkaç soruyu emin olmadan 
cevaplandırdım. Bunu, imtihandan çıkar çıkmaz anneme ve babama 
söyledim. Annem, “Diğer çocuklar imtihanlarının çok iyi geçtiğini; tüm 
soruları yaptıklarını söylediler,” dedi. Babam ise, “İnşallah hayırlısı olur!” 
demekle yetindi.

SINAV SONUCU

Talas imtihanını takip eden 1962 yazında İstanbul’a gemiyle seyahatimiz 
olmadı. O yaz babamla annem Varan Turizm firmasının tertiplediği bir 
seyahate katılarak, otobüsle hayatlarında ilk kez Avrupa’ya gittiler. Bânu ve 
ben ise, Abdülkerim amcamlarda kalmak üzere Antakya’ya gittik. Amcam 
birinci eşi olan Münire yengeden boşanmış; çocukları Nuriye, Zuhal ve 
Sinan anneleriyle kalmışlardı. Amcam boşanmasından sonra Aliye halam 
ile beraber oturmaya başlamıştı. Antakya’da yerleşime yeni açılan Akiş 
Mahallesi’ndeydiler. Evler bahçe içinde tek katlı evlerdi. Eski Antakya 
evlerinde olduğu gibi iç avluları yoktu. Amcam bahçesine meraklı bir 
kişiydi; çeşitli meyve ve sebze yetiştiriyordu. Bahçenin bir bölümünde 
karpuzlar bile vardı. Karpuzu ilk defa yetişirken görüyordum. Karpuzları 
daha hızlı büyümeleri için toprağa gömdüğümüzü hatırlıyorum. 
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Annem ve babam Avrupa’da gittikleri her şehirden bize kart atıyorlardı. 
Ben onlardan bir dürbün, Bânu ise mayo ve jüpon istemişti. Annem ve 
babamın 14 Temmuz 1962 tarihinde Viyana’dan Bânu ve bana ayrı ayrı 
yazarak gönderdikleri posta kartlarında şunlar yazıyordu:

“Sevgili Bânuş’um,
Nasılsın? Seni pek çok göreceğimiz geldi. Sana mayo ve jüpon getireceğiz. 

Gözlerinden, yanaklarından öperiz.”

“Sevgili Memoş’um,
Seni çok göreceğimiz geldi. İmtihan neticesi nasıl? Allah hayırlısını versin. 

Dürbün alacağız. Gözlerinden öperiz.”

Annem ve babam Talas imtihanının neticesini merak ediyorlardı. Sene 
1962 idi. Bizim onlarla Antakya’dan temas kurmamız olanak dışıydı.

Akiş Mahallesi’nde birçok çocukla arkadaş olduk. Sık sık Meliha 
teyzemlere giderek, kuzenlerimiz Sakıp ve Reşit’le de beraber oluyorduk. 
Bir keresinde de, iki sene önce vefat eden Şükrü dedemizin eski evine 
gittik. O muhteşem bina dedemin ölümünden sonra miras olarak anneme 
ve Meliha teyzeme kalmıştı. Onlar binayı satmışlardı. Dedemin evi artık 
Hatay Emniyet Müdürlüğü binası olmuştu. Binanın eski heybeti sanki 
yok olmuştu. Bahçe bakımsızdı. Babam ve annem de Avrupa seyahati öncesi 
pasaport işlemleri için oraya gitmişlerdi. Annemin de benim gibi üzülmüş 
olduğunu düşündüm. Antakya’daki sayılı günlerimiz oyunlarla, akraba 
ziyaretleriyle geçerken, bir gün Talas imtihanının neticesi geldi. 

Kazanmıştım… Yürüyeceğim YOL belli olmuştu.

Doğrusu şanslı bir çocuktum. Ailemin maddi yönden bir problemi 
yoktu. Yatılı, paralı özel bir okulda eğitimime devam edebilecektim. Daha 
da önemlisi, son derece iyi eğitim almış bir anne ve babanın çocuğuydum. 
Babamın hem diş tabibi hem de eczacılık diplomaları, annemin ise hukuk 
fakültesi diploması vardı. İşte böyle bir aile içinde büyümüştüm. İçinde 
olduğum ortam, benim açımdan meyvelerini vermeye başlamıştı.   
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Fotoğraf 6:
İskenderun sahili



51

Mehmet Gür

Fotoğraf 7:
İskenderun eski postane binası
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Fotoğraf 8:
İskenderun’da Atatürk Heykeli yapılıyor.

Fotoğraf 9a:
İskenderun Mithat Paşa İlkokulu’nda Rezzan Üçok ve öğrencileri (1961)
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Fotoğraf 10:
Mirador gemisi İskenderun Körfezi’nde yanarken. (1959)

Fotoğraf 9b:
İskenderun Mithat Paşa İlkokulu’nda Rezzan Üçok ve öğrencileri (1961)
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Fotoğraf 11:
Milli Bayram (1961-1962)
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Talas’a gidebilecek kadar büyüdüm...
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BÖLÜM 3

TALAS AMERİKAN ORTAOKULU

Babam ve annemin seyahatlerinden döndükleri gün, Bânu ve ben de 
Antakya’dan İskenderun’a döndük. Babam, “İmtihanı kazanacağından 

emindim,” diyerek beni tebrik etti ve şunu anlattı: “Avrupa’dan İstanbul’a 
döndüğümüz gün, yolda tesadüfen İskenderun’dan bir öğretmene 
rastladık. Kendisi bize İskenderun’dan hiç kimsenin kolej imtihanlarını 
kazanamadığını söyledi; ama ben bu habere hiç inanmadım. Senin başarmış 
olduğuna inanıyordum.” Babamın bu sözleri beni fevkalâde memnun etti. 
Bana olan güvenini ifade ediyordu. Esasen babamla hiçbir zaman bir arkadaş 
gibi olamamıştık. Aramızda tam kırk-sekiz sene yaş farkı vardı. Sevgisini 
açık olarak gösteren bir yapısı yoktu. Bânu ve ben isteklerimizi babamıza 
doğrudan söyleyemezdik, çekinirdik. Annem arada bir tampon, bir süzgeç 
görevi görürdü. Ben babama hep “siz” diye hitap ettim. Talas imtihanını 
kazanmam babamla olan ilişkilerimde bir dönüm noktası oldu. Belki de, 
evden birkaç hafta sonra gideceğimden dolayı, çok daha yakınlaşmıştık.

Kayıt yaptıracağımı okula bildirdikten sonra, yazın geri kalan kısmını 
geçirmek üzere Soğukoluk’a gittik. Bir müddet sonra okuldan büyük bir zarf 
geldi. Talas ile ilgili bilgilerin yanı sıra, yatılı öğrenci olarak okula ne türlü 
giyecekler ve eşyalar götürmem gerektiğini belirten bir liste vardı. Okul 
numaram 265 olarak bildirilmişti. Bu numaranın tüm giyeceklere ve yatak, 
yorgan, havlu, yani tüm eşyalara işlenmesi gerekiyordu. Annem, “Avrupa’da 
bir mağazada şeritler üzerine basılmış hazır numaralar görmüştüm, lâkin 

Bir gün geçmişe baktığınızda, çabalarla geçen yılların

en güzel yıllar olduğunu kavrayacaksınız.

 ̶  Sigmund Freud

z
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o tarihte ne imtihanı kazandığını, ne de okul numaranı biliyorduk,” dedi. 
Dolayısıyla, annem günlerce, bazen de komşu teyzelerin yardımıyla, 
çoraptan mendile, yatak çarşafından gömleğe kadar her türlü eşyaya 265 
numarasını kendi elleriyle işledi. Bir gün elim yüzüm kir pas içinde dışarda 
oyun oynamaktan eve döndüğümde, annemi bir elinde bir fanila, diğer 
elinde iğne iplik, gözleri yaşlı buldum. Evden ayrılacağım gün yaklaştıkça 
gittikçe daha fazla hisleniyordu. Bana sarıldı, “Hadi git, elini yüzünü güzelce 
yıka!” dedi…  

Eşya listesinde bir de “atölye önlüğü” vardı. Bu önlüğün boyutları ve 
rengi hakkında ve hatta fabrika numarasına varıncaya kadar her türlü bilgi 
verilmiş, kumaşın Sümerbank mağazalarında satıldığı belirtilmişti.  Ne 
işe yarayacağı tam olarak anlaşılmadan, bu önlüğün de kumaşı alındı ve 
diktirildi.

Talas’tan gelen zarfın içinden bambaşka bir yazı daha çıkmıştı. Yazı, 
okul idaresinin hazırlık sınıfına başlayan her öğrenci için iki okul abisi 
seçtiğini, benim okul abilerimin Kayseri’den Necati Karataşlıoğlu ve 
Adana’nın Kadirli ilçesinden Erhan Dumanlı olduğu bildiriliyordu. Yazıda 
Erhan Dumanlı’nın ailesiyle temas kurmamız isteniyor ve Erhan Abi’min 
okul açılışı öncesi evimize gelerek okul ve okulda yaşam hakkında bize bilgi 
vereceği belirtiliyordu. Nitekim, Erhan Abi Soğukoluk’a gelerek, bizim evde 
birkaç gün kaldı. Kendisi o sene Orta 2 talebesiydi. Beni Talas yaşamına 
daha okul başlamadan alıştırmaya çalıştı.

TALAS’A GİDİŞ
1962 senesinin Eylül ayının başında babam, annem ve ben Talas’a gittik. 

On-buçuk yaşındaydım. Bu, hayatımı en çok etkileyecek olan dört senelik 
müthiş ve unutulmaz Talas yıllarının başlangıcı idi.

Talas nahiyesi Kayseri’nin güneydoğusunda, şehirden 10 kilometre kadar 
uzaklıktadır. Talas adı, tahmin ederim ki, Orta Asya’daki Talas Savaşı’nın 
olduğu yerden gelir. Nahiye, Aşağı Talas ve Yukarı Talas olmak üzere ikiye 
ayrılır. Aşağı Talas nahiyenin esas yerleşim yeridir; ovadan bizim okulun 
bulunduğu tepenin eteklerine kadar uzanır. Yukarı Talas ise, bağ evlerinin 
de bulunduğu tepenin sırtlarını ve okulun arazisini içine alan bölgedir. 

Okulun arazisi de iki ayrı bölümden oluşmaktaydı. Tepenin yamaçlarında 
yer alan bölümün adı Aşağı Kampüs, diğer adıyla “Konak” idi. Konak, 
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Orta 1, 2 ve 3 sınıflarının yatakhaneleri ile bazı öğretmenlerin lojmanlarını 
ihtiva ederdi. Arabayla Konak’ta  durduğumuzda, “İhzari (hazırlık) sınıfı 
yatakhanesi ve idari binalar Yukarı Kampüs’te,” dediler (Fotoğraf 12). Biz de 
tepeyi 1,5 kilometre daha tırmanıp, Yukarı Kampüs’e ulaştık. 

Talas yıllarım işte böyle başladı…

Yukarı Kampüs oldukça kalabalıktı. Benim gibi, o sene okula başlayan 
yeni talebeler ve aileleri, Aşağı Kampüs’teki yatakhanelerine yerleştikten 
sonra yukarıya gelen büyük sınıf öğrencileri, öğretmenler ve okul 
çalışanları kampüsün her tarafını doldurmuşlardı. Hatta futbol sahasında 
futbol, açık basketbol sahasında basketbol oynayan talebeler bile vardı. 
Eşyalarımı arabadan yeni indirmiştik ki, Erhan Abi’mi yanı başımızda 
bulduk. Bizi taksisiyle İskenderun’dan getiren şoför amca dengi yüklendi,  
babam bavulumu kaptı ve Erhan Abi’nin yol göstermesiyle hep beraber 
eski görünümlü bir binanın en üst katı olan 4. kata çıktık. Bu katta ihzari, 
yani hazırlık sınıfı öğrencilerinin biri büyük, diğeri küçük olmak üzere 
iki yatakhanesi vardı. Küçük yatakhane 12 kişilik, büyük yatakhane ise, 
hatırladığım kadarıyla 24 kişilikti. Benim yerim küçük yatakhanede 
ayrılmış; boş karyolamın üzerine ismimin yazılı olduğu bir kâğıt 
bırakılmıştı. Yatağım küçük yatakhanenin kapısından girince sol tarafta, 
pencereli bölümdeydi. Bu bölümdeki altı yatak, karşı duvar tarafına 
sıralanmış diğer altı yataktan, orta tarafta yan yana ve sırt sırta yer alan 
iki sıra dizilmiş dolaplarla ayrılıyordu. Benim yatağım, Ankara’dan gelen 
Alptekin Orhon ile Konya’dan gelen Musa Onar’ın yataklarının arasındaydı. 

Hazırlık sınıfı yatakhanelerinin her birinden “yatakhane abileri” denilen 
iki Orta 3 öğrencisi mesuldü. Onlar da yatakhane içinde ayrı bir bölümde 
yatarlardı. Bizim yeni geldiğimizi gören küçük yatakhane abilerinden Ali 
Açan yanımıza gelerek, kendini tanıttıktan sonra, okulun her öğrenciye 
verdiği turuncu renkli yatak örtüsünü ve üç adet şifreli asma kilidi bize 
verdi. Kilitlerden biri yatakhane dolabım, biri sınıf dolabım, biri de 
spor dolabım içindi. Ali Açan, Erhan Abi’ye hitap ederek, “Sen Mehmet’e 
kilitleri kullanmayı öğretirsin Erhan,” dedi ve başkalarıyla meşgul olmak 
üzere yanımızdan ayrıldı. Erhan Abi Soğukoluk’taki evimize geldiğinde   
o kilitlerden bahsetmişti, ama ben hayatımda ilk defa bir şifreli asma kilit 
görüyordum. Kilitlerin arka yüzüne bir etiket yapıştırılmış, etiketin üstüne 
de kilidin şifresi yazılmıştı. Etiketler sökülüp, şifreler ezberlenecekti. 
Birkaç denemeden sonra şifreyi girmeyi ve kilidi açmayı becerdim. Talas’ta 
öğrendiğim ilk şey, şifreli kilidi kullanmak oldu.
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Denk açılarak, okulun bildirdiği ölçülere göre yapılmış, dört yıl boyunca 
kullanacağım döşek karyolamın üzerine yerleştirildi. Bavulum bavul 
odasına bırakıldı. Bu arada Erhan Abi, “Ben gidip, Necati’yi bulayım,” 
diyerek aşağı indi ve dolabımın yerleştirilmesi yeni bitmişti ki, Necati Abi 
ile beraber geri geldi. Böylece, ailesi Kayseri’de oturan Necati Abi ile 
de tanışmış oldum. Necati Abi, “Annem ve babam sizle tanışmak için 
Kayseri’den geldiler, aşağıdalar,” deyince, hep beraber aşağıya indik. 
Tanışmalardan sonra, o saatlerde okul müdürü Mr. Keller’in yeni 
öğrencilere ve ailelerine hitaben yapacağı bir konuşmayı dinlemek için 
bahçeye gittik. Bahçe, okul sahası içinde öğretmenlere ayrılmış bir mekân 
idi.  Çay ve kurabiye ikram edildi. Servis takımları çok değişikti. Muhtelif 
mat renklerdeki çay fincanları, altlıkları ve tabaklar melamin denen bir 
maddeden yapılmıştı. İlk defa görüyordum; herhalde Amerika’dan 
getirtilmişlerdi. Bahçede oturmaktan sıkılmış olmalıyım ki, diğer 
çocuklarla tanışmak, kaynaşmak için toplantıdan ayrıldım. Annem daha 
sonraları, “Senden ayrılacağımız gün, yanımızda doğru dürüst kalmadın 
bile!” diyerek yarı şaka, yarı ciddi sitem edecekti.

Ailelerin okuldan ayrılışları tabii ki hüzünlü oldu. Ben ağlamadım, ama 
ebeveynlerini uğurlarken ve Talas’ta geçirdiğimiz ilk gece yatakhanede 
gözyaşı döken birkaç arkadaşıma şahit oldum.

TALAS’ TA ZAMAN
Abilerimizden Metin Atamer’in girişimiyle 2011 yılında “Talas’ta Zaman” 

adlı bir kitap basıldı. Kitap, Talas’ta okumuş veya öğretmenlik yapmış 
yaklaşık 90 kişinin Talas yılları ile ilgili anılarının bir derlemesini içeriyor. 
Talas’tan 1951 yılında mezun olmuş abilerimizden gazeteci Mete Akyol, ilk 
günlerdeki aile ve ev hasretiyle ilgili bir anısını yazmış. Yazıda bahsedilen 
“Kayabaşı”, okulun Kayseri’ye bakan yönünde yer alan bir seyir mekânıdır. 
Mete Akyol’un yazısının bir bölümü şöyle:

BİR HİKÂYEM VAR
Adını üç hafta sonra unuttuğum bir sınıf arkadaşım, bir akşamüstü 

Kayabaşı’nda gözlerini yumruklarıyla sildi ve aynı yumruklarıyla Kayabaşı’nı 
dövmeye kalkıştı:

“Ben daha fazla dayanamayacağım,” dedi. “Ben kaçacağım buradan…”
“Neden kaçacaksın ki?”
Öfkesi bir anda yenilgiye dönüştü, yine içini çeke çeke ağlamaya başladı.
“Eve gitmek istiyorum,” dedi. “Evi çok özlüyorum…”
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Onun duyumsadıklarını ben de duyumsuyordum, ben de evi özlüyordum, 
ben de eve gitmek istiyordum ama… Ben kaçmayı düşünmüyordum. Çünkü 
buna cesaret bile edemeyeceğimi biliyordum.

Arkadaşımın boynuna sarıldım, onu yanaklarından öperek avutmaya çalıştım. 
Gözyaşlarımız birbirine karıştı. Onu avutayım derken kendimi de avutmakta 
olduğumu anladım.

Onun o gece yatakhanede de çok ağladığını biliyorum. Yorganını başına 
çekmesi yetmiyor sandı, başını yastığının altına soktu, yorganını da yastığının 
üzerine çekti. Sesinin duyulmasını önleyebilmişti ama yatağının sarsılmasının 
önüne geçememişti. 

Sabah uyandığımızda yatağında yoktu, o. Arkadaşlardan birkaçı, oynamak 
için erkenden bahçeye çıkmış olabileceğini sandılar. Ben bir şey söylemedim. 
Düşündüğümün gerçek olabileceği beni korkutmaya yetiyordu.

Günler geçti, haftalar geçti, onu her gece düşündüm. Kim bilir anne ve babası 
oğullarının kaçması karşısında ne yapmışlardı? Kim bilir o şimdi ne yapıyordu? 
Pişman mıdır acaba? Ah, benim adımı unutmamış olsa da, bir iki satır bir şeyler 
yazsa bari… Ama soyadımı bilmez ki…

Birkaç hafta sonra, onun yüzünü de, sesini de, hatta adını bile unuttum.

Ünlü film yıldızı Cüneyt Arkın, 1973 yılının Temmuz’unda Ürgüp, Göreme’de 
bir film çekiyordu. 

“Gelsene Ürgüp’e abi,” dedi. “Hem birkaç gün sohbet ederiz, hem de sen 
birkaç günlüğüne de olsa, politikadan kurtulmuş olursun… Küçük Kovboy adlı 
bir film çekiyoruz Ürgüp’te. Türker İnanoğlu yönetiyor filmi.”

... o yıl sekiz yaşında olan oğlum Ufuk’u da aldım, onu da götürdüm Ürgüp’e. 
Çekim aralarında ... Cüneyt Arkın, Türker İnanoğlu ve ben de bir ağaç altında 
hem soğuk bir şeyler içiyor, hem de dağdan tepeden, Ecevit ve Demirel’den söz 
edip, konuşuyorduk.

Türker İnanoğlu bir ara, ertesi gün sette çalışma olmayacağını söyledi,
“Tüm çalışanlar bir gün izinli olacaklar yarın,” dedi. “Ben de Kayseri’ye gidip 

gelmeyi düşünüyorum.”
Birden kafamda bir ampul yandı, söndü:
“O zaman be de oğlumu alayım, Talas’a götüreyim!” dedim. “Aklımdan da, 

gönlümden de çıkmayan okulumu göstermek, gezdirmek isterim oğluma…”
Türker İnanoğlu “Talas” sözcüğünü duyunca birden yerinde doğruldu:
“Senin Talas’la ne ilgin var ki?” diye sordu. “Talaslı mısın yoksa?”
“Talaslıyım ama doğma Talaslı değil, sonradan olma Talaslıyım,” dedim.
“Ortaokulu orda okudum da… O okulumu göstermek istiyorum oğluma.”
Türker İnanoğlu yerinden kalktı, geldi, tam önümde durdu.
“Sen yoksa Talas Amerikan Koleji’nde mi okudun?” diye sordu merakla.
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“Evet, ama biz kolej demiyoruz da, Talas Amerikan Ortaokulu diyoruz… 
Hazırlık sınıfı dâhil, tam dört yıl okudum orada…”

Türker İnanoğlu’nun gözleri doldu bir anda:
“Ben de o okuldanım,” dedi. “Ama ben dört yıl değil, ancak dört gün 

okuyabildim orada… Sonra…”
“Evet, sonra? ...” 
“Kaçtım işte, canım… Dört gün zor dayandım, kaçtım.” 
“Neden?”
“Evi çok özledim...” dedi. Gözleri daha da doldu.
Ben de kalktım yerimden ve 26 yılın ötesinden baktım Türker’in gözlerine:
“Kayabaşı’nı anımsıyor musun, Türker?” dedim.
“Anımsamaz olur muyum?” dedi, dişlerini sıkarak. “Ah o Kayabaşı denilen 

yer… Ah oradan batan güneş yok mu? Nasıl da kavururdu o batan güneş insanın 
yüreğini… Bir dağ vardı karşıda… Kayseri’nin ötesinde… Adını unuttum 
şimdi… Onun arkasında batıyordu…”

“Yılanlıdağ”.
Ağızlarımızdan tek sözcük çıkmadan bir süre yalnızca baktık birbirimize…
Sonra aynı yerden, aynı komutu almışçasına, ikimiz de aynı anda sarıldık 

birbirimize.
Yıllar sonra bir kez daha karıştı gözyaşlarımız birbirine…

Talas’tan bir kaçış olayı da 1962 senesinde, yani ben hazırlık sınıfına yeni 
başlamışken yaşandı. Hepimiz ev özlemi çekiyorduk, ama sınıf arkadaşım 
270 Tuncay Çakıt için bu özlem dayanılmaz bir safhaya varmış olacak ki, 
Tuncay da Türker İnanoğlu gibi okuldan kaçtı.  Bir sabah teneffüsünde 
kimseye görünmeden Kayabaşı’ndan aşağı yola, oradan Aşağı Talas’a inmiş; 
oradan Kayseri’ye, oradan da Ankara’ya, evine gitmişti. Bizler sınıfta, 
“Tuncay herhalde rahatsızlandı, revire gitti,” derken, okul idaresi çoktan 
alarm durumuna geçmişti. Jandarmaya haber verilmiş; Tuncay’ın yürüyerek 
Aşağı Talas’a indiği, oradan Kayseri’ye gittiği sorup soruşturularak, 
Tuncay’ın fotoğrafı insanlara gösterilerek tespit edilmişti. Kayseri’ye 
gittiği anlaşılmıştı, ama daha sonra ne yaptığı, nereye gittiği ancak saatler 
sonra öğrenilebildi. Kayseri’de polis işe el koymuş ve Tuncay’ın Ankara 
otobüsünden bilet aldığını tespit etmişti. Bu arada, 1962 senesinin teknolojik 
şartlarıyla Talas ve Ankara arasında bir telefon trafiği başlamış, okul 
müdürü Mr. Keller, Tuncay’ın Ankara’daki ailesine önce Tuncay’ın okuldan 
kaçtığını, daha sonra da otobüsle Ankara’ya gitmekte olduğunu bildirmişti.

Tuncay birkaç gün sonra Talas’a geri döndü. Onu hepimiz sevinçle 
karşıladık, kucakladık.
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 TALAS AMERİKAN ORTAOKULU’NUN
TARİHÇESİ

Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston şehrinde kurulmuş olan American 
Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM), ABD dışında 
Amerikan okulları ve hastaneleri açmak ve işletmek amacıyla kurulmuş 
bir teşkilattır. Bu kuruluşa bağlı misyonerlerin Osmanlı İmparatorluğu 
topraklarına ilk olarak 1820 yılında geldikleri bilinir. Bu ilk misyonerlerin 
yaptıkları keşif çalışmalarının sonucunda, Osmanlı toprakları beş ana 
misyon bölgesine ayrılmıştır. Bu ana bölgelerden biri Batı Türkiye Misyonu 
olmuş, Kayseri, 1854 yılında Batı Türkiye Misyonu içinde bir şube olarak 
kurulmuştur.  Talas ise burada yaşayan Ermeni ve Rum nüfustan dolayı 
1870 yılında Kayseri’ye bağlı bir uç şube olarak faaliyete geçmiştir. Daha 
sonraları Talas, Kayseri’nin yerini alarak merkez şube olmuştur.

Talas’ta açılan ilk Amerikan okulu, 1871 senesinde faaliyete giren Talas Kız 
Okulu’dur. 1889 yılında ise, o zamanlar Merzifon’da yaşadığı bilinen Henry 
K. Wingate isimli bir misyoner tarafından Aşağı Talas’ta orta dereceli bir 
erkek okulu açılmıştır. 1893 yılında Henry K. Wingate, Talas Erkek Okulu’nu 
yönetmek üzere Merzifon’dan Talas’a tayin edilmiştir (Fotoğraf 13).

Okul, Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar bir orta dereceli misyoner okulu 
olarak faaliyet göstermiştir. Lozan Anlaşması sonunda birçok Amerikan ve 
diğer misyoner okulları kapatılmış olmakla beraber, Talas Amerikan Okulu 
(TAO), Amerikalı eğitimciler idaresinde bulunan bir yabancı okul olarak 
kalmış, ancak misyoner olma statüsü değiştirilmiştir. Önce yerel bir sanayi 
okulu statüsünde çalışmış, daha sonra ise İngilizce takviyeli bir ortaokul 
müfredatı uygulayan bir erkek yatılı özel okulu statüsüne girmiştir. Talas 
Amerikan Ortaokulu, yeni statüsünde 15 Ekim 1928 tarihinde yirmi-beş 
öğrenci ile eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. 

OKUL ARAZİSİ VE BİNALARI
Henry K. Wingate, 1902 senesinde kaleme aldığı bir raporda, okulun 

hızla geliştiğini, ancak mevcut binanın yetersiz kalmasından dolayı birçok 
öğrenci başvurusunun geri çevrildiğini, yeni bir bina yapımının şart 
olduğunu belirtmiştir. Binanın yapımına Yukarı Talas’ta 1906 yılında 
başlanmış ve iki yılda tamamlanmıştır (Fotoğraf 14). 1962 yılında, 4. katında 
hazırlık sınıfı yatakhanelerinin bulunduğu bina, o taş binadır. Yukarı 
Kampüs’ün, hatta tüm okulun en eski binasıdır. Eski Amerikan dış cephe 
bina mimarisinin çizgilerini yansıtır. Amerikan âdetleri arasında binalara 
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isim vermek vardır.  O binanın adı yapımcısının anısına Wingate 
Hall, yani Wingate Binası idi. Binaya “İhzari Binası”, yani hazırlık 
binası da denirdi. Wingate Hall çok fonksiyonlu bir binaydı. 
İlk katta mutfak, yemekhane, revir ve hamam, ikinci katta 
kütüphane (Fotoğraf 15), okul müdürü odası, idari ofisler, üçüncü 
katta iki hazırlık sınıfı derslikleri, öğretmen odaları, dördüncü katta 
yatakhaneler bulunmaktaydı. Ayrıca binanın muhtelif katlarına 
yerleştirilmiş öğretmen lojmanları vardı. Bu lojmanlara giriş binanın ayrı 
bir kapısından yapılırdı. Sadece hazırlık sınıfı yatakhanelerinden sorumlu 
öğretmenin lojmanına küçük yatakhaneden de giriş yapılabilirdi. Ben 
hazırlık sınıfı öğrencisiyken, yatakhane hocamız Mr. Allan Forsythe idi. 

Yukarı kampüsteki diğer büyük bina, benim Talas’a başladığım sene 
hizmete alınan yeni bir bina idi. O binaya isim verilmemişti. Öğrenciler 
arasında adı “Yeni Bina” olarak benimsendi.  Bizden öncekilerin “Maymunlu 
Bahçe” olarak adlandırdıkları arsanın yanına inşa edilmişti. Arazinin 
kodundan faydalanılarak yapılan binanın hem üst hem de alt kattan girişi 
vardı. Üst girişin seviyesi Wingate Hall girişiyle aynı olduğundan, alt giriş 
neredeyse hiç kullanılmazdı. 

Yeni Bina’nın üst katında kapalı spor salonu ve spor malzemeleri odası 
bulunmaktaydı. Tahmin ederim ki TAO, 1960’lar Türkiye’sinde yer döşemesi 
parke olan kapalı bir spor salonuna sahip ender okullardan biriydi. Uzun 
ve soğuk kış aylarında her yer karla kaplanır, açık havada kızak ve 
kayaklarla kaymak dışında başka bir spor yapmak imkânsız hale gelirdi 
(Fotoğraf 16 ve 17). Dolayısıyla, kapalı bir spor salonu inşa etmek çok 
akıllıca düşünülmüştü. Salona nizami ölçülerde bir basketbol sahası ve 
bir voleybol sahası çizilmişti (Fotoğraf 18). Hentbol ve mini futbol maçları 
da oynanabiliyordu. Bir de kancalarla tavana tutturulmuş tırmanma 
halatları vardı. Spor salonunda denediğim ilk şeyin bu tırmanma halatları 
olduğunu hatırlıyorum. 

Üst kat girişinden geniş bir merdivenle alt kata inildiğinde, geniş bir 
salona girilir. “Lounge” olarak tabir ettiğimiz bu mekân bir oyun, dinlenme 
ve teneffüs mekânıdır. Bu geniş salon bel boyuna gelen dolap mobilyalarla 
muhtelif bölümlere ayrılmıştı. Bir bölüme oturma takımları, diğer bir 
bölüme pinpon, satranç ve dama masaları yerleştirilmişti. Orta 1, 2 ve 
3 dersliklerine bu salondan girilir, kantin penceresi bu salona açılırdı. 
Salonun bir tarafına boylu boyunca dizilmiş derslikleri geçip binanın 
sonuna doğru gidildiğinde, spor faaliyetleri için herkesin bir dolabının 
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bulunduğu soyunma odası, tuvaletler ve duşlar vardı. Binanın bu ucundan 
da üst kattaki spor salonuna çıkılabiliyordu.

Yeni Bina, Yukarı Kampüs’e araba yolundan girildiğinde sağ tarafta kalır. 
Kampüse girdikten hemen sonra sol tarafta okulun emektar personeli ve 
şoförü Garabet Usta’nın evi yer alırdı. Bu evin bittiği yerden Wingate Hall’e 
kadar uzanan yerde ise futbol sahası bulunmaktaydı. Bu sahada futbolun 
yanı sıra, Amerikan futbolu denemeleri yapılır ve beyzbol oynanırdı. 

Yukarı kampüsteki üçüncü bina atölye binasıydı. Freze, torna, matkap, 
elektrikli testere gibi makinalar ve her türlü marangozluk aletleri mevcuttu.  
Sanırım, okulun sanat okulu statüsünde faaliyet gösterdiği yıllarda 
yapılmıştı. Atölyenin iki amacından biri okulda tamir edilmesi gereken 
karyola, dolap, masa gibi muhtelif eşyaların yenilerini veya tamiratlarını 
yapmak, ikincisi hazırlık sınıfı öğrencilerine haftada iki saat ahşap ve 
demir işleme dersleri vermekti. Talas donanımı içinde yer alan, baştan neye 
yaradığını bilemediğimiz “atölye önlüğü”, işte o derste giyiliyordu. 

Wingate Hall’ün tam karşısında Atatürk büstümüz mevcuttu. Büstün 
hemen yanından merdivenlerle açık hava basketbol sahasına inilirdi. 
Sahanın bir tarafında küçük bir binanın duvarları yükselirdi; lâkin o bina 
kullanımda değildi, boştu. Wingate Hall’ün Kayseri’ye bakan cephesinin 
önündeki küçük bir mescit kulübesini de unutmamak gerekir (Fotoğraf 
19). Taştan yapılmış, Selçuklu mimarisini andıran, şık görünümlü küçük 
bir yapıydı. Kayseri Ovası’nın ve Alidağ’ın en güzel manzaraları buradan ve 
hemen yan tarafta olan Kayabaşı’ndan seyredilebilirdi. Orta Anadolu’nun 
bence en güzel dağı, yaklaşık 4.000 metrelik Erciyes Dağı’nı okuldan 
göremezdik; çünkü okulun hemen yanından yükselen Alidağ, kadın 
göğüslerine benzeyen görünüşüyle Erciyes Dağı’nı perdelerdi (Fotoğraf 
20). Kayseri Kayabaşı’ndan kuşbakışıyla yaklaşık 10 kilometre uzaktaydı. 
Kayseri’nin hemen arkasında ise, kendine özgü bir ihtişamla Yılanlıdağ 
yükselirdi. Havanın açık olduğu günlerde güneş Yılanlıdağ’ın arkasından, 
etrafını kızıla boyayarak süzüle süzüle kaybolurdu.  “Kayabaşı” adı çok doğru 
olarak konulmuştu, çünkü bu seyir terasının altı tamamen kayalıktı. Kayalık 
yerin bittiği yerden sonra, arazi teraslamalarla aşağıdan geçen araba yoluna 
uzanıyordu. Kayabaşı ile yol arasındaki yükseklik farkı yaklaşık 30 metre 
idi. Talas’a ilk gelişimizde o araba yolundan geçerek önce Aşağı Kampüs’e, 
daha sonra 1,5 kilometre daha giderek Yukarı Kampüs’e ulaşmıştık. 
Kayabaşı’ndan aşağı yola inen 146 basamaklı, geniş taşlardan yapılmış bir 
merdiven vardı. Orta 1, 2 ve 3 talebelerinin yatakhaneleri Aşağı Kampüs’te, 
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yani Konak’ta olduğundan, öğrenciler karda kışta, güneşte yağmurda o 
merdivenlerden iner (Fotoğraf 21), aşağıda sola döndükten sonra, yaklaşık 
750 metre daha yürüyerek Konak’a varırlardı. Sabahları da 750 metre 
tersine yürünür, 146 basamaklı meşhur merdivenlerden okula çıkılırdı. Bol 
kar yağdığı günler, ki kar kalınlığının diz boyunu geldiği günler az değildi, 
bu yol her türlü araç trafiğine kapanırdı. Böyle günlerde merdivenlerden 
iniş çıkışlar ve yolda yürümek bayağı bir spor dalı haline gelir, öğrenciler 
iki kampüs arasındaki mesafeyi kafileler halinde, tek sıra gidip gelirlerdi. 
İlkbaharla beraber karların erimesiyle oluşan suların akması için yol 
boyunca uzanan doğal bir oluk oluşmuştu. Konak’tan Yukarı Kampüs’e 
yürüyüşlerde bu olukta küçük ağaç çöpleri yarıştırırdık. Hatta bu konuda 
sınıf içi ve sınıflar arası şampiyonalar bile düzenlenir, ikili ve üçlü gruplar 
halinde yarışılırdı. Bir mâniaya takılan çöpünü tekrar yarışmaya sokması 
için yarışmacıya bir şans daha tanınır, ikinci takılışta yarışmacı otomatik 
olarak elenirdi. Böylece belli bir mesafeyi birinci olarak tamamlayan veya 
yarış sırasında elenmeyen çöpün sahibi yarışı/elemeyi kazanırdı.

Konak arazisi yeşilliklerle kaplı idi. Arazi üzerine irili ufaklı yedi bina 
yerleştirilmişti. Bu binaların çoğu yine Henry K. Wingate tarafından 1911 
yılında yaptırılmıştı. 

1) Orta 1 Yatakhanesi: Bu üç katlı binanın giriş katı yatakhane katı 
olarak kullanılmaktaydı. Her birinde 7-8 kişinin kaldığı odalar halinde 
düzenlenmişti. Orta 1 sınıfı öğrencisi iken yatakhane öğretmenimiz Mr. Alan 
McCain idi. Giriş katının üzerindeki kat bizim zamanımızda boştu. Oraya 
sadece evlerimize tatil için gittiğimizde kullandığımız bavullarımızı depo 
ederdik. Giriş katının altında ise Cumartesi akşamları yapılan faaliyetlerin 
(tiyatro, sinema) mekânı olan genişçe bir salon ve öğrenciler tarafından 
kullanılan hamam vardı.

2) Orta 2 ve 3 Yatakhaneleri: Bu binadaki katlar açık yatakhaneler olarak 
düzenlenmişti. Yatakhanelerden sorumlu öğretmenin odası ikinci kattaydı. 
Ben Orta 2 ve 3 öğrencisiyken yatakhane öğretmeni Mr. Van Horn idi. 

3)  Okul müdürünün lojman binası
4)  Öğretmen lojmanları binası
5)  Çamaşırhane 
6) Marangozhane: Yukarı Kampüs’teki atölyeye göre daha az teçhizatlı 

olan bu marangozhanede yatakhaneler ve öğretmen lojmanlarıyla ilgili 
gerekli tamirat işleri yapılırdı.

7) Klinik: Klinik, Talas Amerikan Ortaokulu’nu tamamlayan çok önemli 
bir husustu. Sadece okula değil, Talas nahiyesi halkına ve civar köylere de 
hizmet verir ve hizmet götürürdü (Fotoğraf 22). Ben hazırlık ve Orta 1 
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öğrencisi olduğum senelerde, klinik doktoru Dr. Warren Winkler idi. Bir de 
Amerikalı bir hemşire vardı. Amerikalı meşhur yazar Ernest Hemingway’in 
kız kardeşinin de bu klinikte hemşirelik yapmış olduğu söylenir. Hemşire 
sabahları ilk önce Yukarı Kampüs’teki revire gelir, geceyi revirde yatarak 
geçirmiş öğrenci(ler) varsa, o hastaları veya revire o sabah gelen öğrencileri 
muayene eder, daha sonra klinikteki doktorun yanına giderdi. Dört senelik 
Talas yaşamımda bir keresinde hazırlıkta, bir defasında da Orta 3 sınıfında 
olmak üzere revirde iki kere yattım.

Aşağı Kampüs’te bir de tenis kortu vardı. Okulun tenis raketleri olmadığı 
için, bu kortu öğrenciler pek kullanmaz, daha ziyade kendi raketleri olan 
Amerikalı öğretmenler maç yaparlardı. 

TALAS’ TA OKUL KURALLARI
Abilik:
Talas’ta üç kategoride abi vardı. Birinci kategoridekiler, okul idaresinin 

hazırlık sınıfına başlayacak yeni öğrenciler için seçtiği okul abileriydi. 
Bunlar Orta 2 ve Orta 3 öğrencileri arasından seçilirdi; bir nevi yol gösterici 
abilerdi. Bu tür abilik, abilerin okuldan mezun olmalarına kadar devam 
ederdi. Okul genellikle iki abi seçer; bunlardan birinin yeni öğrencinin 
oturduğu şehirden veya o şehre yakın bir yerden olmasına dikkat edilirdi. 
Bunun amacı okul abisinin, daha okul açılmadan yeni öğrenci ile tanışması, 
ona ve ailesine Talas hakkında bilgi vermesiydi. Nitekim, ailesi Adana’nın 
Kadirli ilçesinde oturan Erhan Dumanlı, 1962 yazında İskenderun-
Soğukoluk’taki evimize gelerek, bizde bir hafta kalmıştı. Okulda nelerle 
karşılaşacağımı, nelere dikkat etmem gerektiğini, hazırlık sınıfında 
hangi derslerin olduğu hakkındaki bilgileri daha Talas’a gitmeden az çok 
öğrenmiştim. Okul tarafından seçilen ikinci abinin ailesinin Kayseri’de 
oturuyor olmasına dikkat edilirdi. Bundan amaç, Talas’a benim gibi uzak 
şehirlerden gelen ve dolayısıyla, hafta sonu evci olarak evlerine gidemeyen 
öğrencilerin, ara sıra ailesi Kayseri’de oturan öğrencinin evinde yatılı 
olarak misafir edilebilmeleriydi. Nitekim, benim Kayserili okul abim Necati 
Karataşlıoğlu’nun ailesi Talas’a gittiğim ilk gün Kayseri’den Talas’a gelerek 
annem ve babamla tanışmışlardı. Hazırlık sınıfındayken iki hafta sonunu 
Necati Abi’nin Kayseri’deki evinde geçirdim.     

İkinci kategorideki abiler yatakhane ve yemekhane abileriydi. Bu abiler 
hep Orta 3 öğrencileri olurdu. Bunlar kural uygulatıcılardı. Yatakhanelerde 
ve yemekhanede düzeni, temizliği sağlar ve sağlatırlardı.
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Üçüncü kategorideki abilik, genel abilikti. Üst sınıftaki öğrencilerin alt 
sınıftaki öğrencilere mutlak hâkimiyeti vardı. Bunun tek istisnası, sınıfta 
kalmalarından dolayı sınıf tekrarlayan öğrencilerdi. Başka bir istisnaya 
sistem izin vermezdi. Hakkaniyet, doğruluk ve bir üste saygı temel prensipler 
olduğundan, sınıf farklarından dolayı anlaşmazlıklar ve geçimsizlikler 
zaten fazla olmazdı. Abi olanlar, abiliklerinin kıymetini ve asaletini bilir, 
küçükler ise saygıda kusur etmemeye çalışırlardı. Talas’ta bir küçük sınıf 
öğrencisinin, abisini okul idaresine şikâyet ettiğine hiç şahit olmamışımdır. 
Öğrenciler arasında ara sıra olan kavgalar, neredeyse istisnasız olarak aynı 
sınıf öğrencileri arasında meydana gelmiştir.

Yemekhane:
Şüphesiz herkesin en çok sevdiği yemek, haftada bir gün verilen küçük 

yuvarlak köfteler, yanında patates kızartması, çoban salatası ve ayran idi. Bir 
de hiç şaşmayan bir ritimle, bir gün bulgur pilavı, bir gün pirinç pilavı servis 
edilirdi. Pazar sabahları kahvaltıda verilen sarı renkteki Hollanda peyniri 
ise, o günler için bir lükstü.

Yemekhanede her biri sekiz kişilik dikdörtgen masalar vardı. Küçük 
ve büyük sınıflar arası diyaloğun artması için masalara her sınıftan iki 
kişi otururdu. Masaların kısa taraflarına “sofra başkanları” olarak Orta 
3 öğrencileri oturur, uzun taraflara, Orta 2 öğrencileri karşılıklı ortaya 
gelecek şekilde, diğer altı kişi yerleşirdi. Mutfaktan masaya yemek servisini 
Orta 1 öğrencileri yapar, masaya getirdikleri 8 kişilik servis tabaklarını 
sofra başkanlarının önüne koyar, yemeği sofra başkanları dağıtırdı. Yemek 
sonunda sofradan hep beraber kalkılır, masadaki iki hazırlık sınıfı öğrencisi 
kirli tabakları mutfağa taşır, masayı siler, bir sonraki yemek için masayı 
hazır hale getirirlerdi. Masaların ve tüm yemekhanenin bir sonraki yemeğe 
hazır hale getirilmesini o gün için görevli iki Orta 2 öğrencisi kontrol 
eder, hazırlık sınıfı öğrencileri onların onayından sonra yemekhaneden 
çıkabilirlerdi. Öğretmenler yemeklerini ya kendi masalarında ya da boş yer 
varsa, öğrencilerin masalarına oturarak yerlerdi.

Yatakhane: 
Kuralları en sıkı olan yatakhane, Wingate Hall binasının dördüncü 

katında olan hazırlık sınıfı yatakhanesiydi. Akşamları saat 7:00’de başlayıp, 
saat 9:00’da sona eren mütalaadan (etüt) sonra yatakhaneye çıkılır, bir 
küsür saatlik sohbet, oyun, yatmaya hazırlık seansından sonra saat tam 
10:15’te yatakhane abileri ışıkları söndürürlerdi. Sadece büyük yatakhane 
ile küçük yatakhane arasında kalan merdiven boşluğunda cılız bir ampul 
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yanardı. Yatakhane abileri el fenerleriyle herkesin yataklarında olduklarını 
kontrol ederler, bu kontrollere ara sıra yatakhane öğretmeni Mr. Forsythe 
da katılırdı. Ayda bir yapılan “yastık savaşı” akşamlarında yatağa giriş saati 
on-beş dakika ileriye alınırdı.

Yatakhanelerde ısıtma yoktu. Binaların çoğu XX. yüzyılın başlarında 
inşa edildiklerinden, kalorifer sistemi konmamıştı. Yatakhanelere, yangın 
tehlikesi yaratabilir endişesiyle soba da kurulmazdı. Bizi kış aylarının 
geceleri -10, -15’e varan soğuğundan nispeten koruyan tek şey, binaların taş 
olması idi. Bir de hamamda sıcak su olduğu günlerde, sıcak su torbalarımızı 
doldurur, yatağa girmeden evvel yataklarımızı onlarla ısıtırdık.  

  
Sabahları uyanma saati 7:15 idi. Yatakhanelerde ısıtma olmadığı için 

soğuk kış aylarında yataktan çıkmak herkese zor gelirdi. “Akşam olsa da 
yatsak…” lafını ben ilk kez hazırlık yatakhanesinde duymuştum. Mümkün 
olan en son saniyeye kadar yatakta oyalandıktan sonra alelacele giyinilir, 
merdivenlerden koşarak alt kattaki yemekhanede saat 8:00’de başlayan 
kahvaltıya yetişilirdi.  En sıkı kural yatakların çok düzgün olarak yapılması, 
okulun verdiği turuncu renkli yatak örtüsünün iyice gerilmiş olarak 
bırakılmasıydı. Bu kurala uymayanlar, akşam yatakhaneye geldiklerinde 
döşeklerini ters döndürülmüş olarak bulurlardı.

Yatakhane abiliği hazırlık sınıfına mahsus bir uygulamaydı. Aşağı 
Kampüs, yani Konak’taki Orta 1, 2 ve 3 yatakhanelerinde sadece yatakhane 
öğretmenleri bulunurdu. Konak ile okul binası arasındaki mesafe ve 146 
basamaklı merdivenlerden inişler ve çıkışlar göz önünde bulundurularak, 
sabahları uyanma saati 7:00, akşamları yatma saati ise 10:45 olarak 
uygulanırdı.

Konak binalarında da aynı nedenlerden dolayı ısıtma yoktu. Orta 1 sınıfı 
öğrencisiydim. Işıkların sönmesinden bir müddet sonra yangın alarmı 
çalmaya başladı. Senede iki-üç kere yapılan yangın tatbikatlarından biri 
yapılıyordu. Terliklerimizi giyip, turuncu yatak örtülerimize sarılarak 
düzgün bir şekilde dışarı soğuğa çıktık. Her taraf kar kaplıydı; daha beş 
dakika geçmemişti ki, üşümeye başladık. Yanımda duran yatakhane 
öğretmenim Mr. McCain’e, “Sir, can we now go back to our beds? It’s cold out 
here!” (Hocam, artık yataklarımıza dönebilir miyiz? Burası soğuk!) gibi bir 
şeyler söyledim. Aldığım cevaptan sonra sesim bir daha çıkmadı: “Mehmet, 
do you think that a fire can be put out in five minutes? (Mehmet, bir yangının 
beş dakikada söndürülebileceğini mi sanıyorsun?)        
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Çamaşırhane:
Her Cuma günü son dersten ve İstiklal Marşı’ndan sonraki ilk işimiz 

kirli çamaşırlarımızı çamaşır torbaları içinde çamaşırhaneye götürmek, 
bir hafta önce verilen temizlenmiş çamaşırları geri almak olurdu. Kirli 
çamaşırlar verilirken, bunların bir dökümü yapılır, bir hafta sonra yıkanmış 
ve ütülenmiş çamaşırlar alınırken, mevcutlar o dökümle karşılaştırılırdı. 
Temiz çamaşırlar herkesin ayrı ayrı okul numarasının yazıldığı raflara 
yerleştirilirdi (Fotoğraf 23). Çamaşırhane personeli de, tüm okul personeli 
gibi, çok titiz çalışırdı. Dört sene boyunca çamaşırhanede herhangi bir 
çamaşırımın kaybolduğunu veya kullanılmaz hale geldiğini doğrusu hiç 
hatırlamıyorum.

SINIF ARKADAŞLARIM
1962-1963 ders yılı için hazırlık sınıfına otuz-dört öğrenci kabul edilmişti:

No. Arkadaşım  Şehir
----- ------------------------- ----------- 
237 Yıldırım Koç  Amasya
238 Mehmet Gazioğlu Kayseri
239 Yılmaz Gündüz  İzmir
240 Cüneyt Eremrem Ankara
241 Tuncay Sergen   Kayseri
242 Muhlis Yararcan  Ankara
243 Doğan Eroğlu  Hakkari
244  Serdar Balkan  Konya
245 İrfan Bürian  Ankara
246 Yılmaz Ünal  Ankara
247 Turhan Bakkaloğlu Kayseri
248 Alptekin Orhon Ankara
249 Fertaç Bilge  Söke
250 Cihangir Kılıç  İzmir
251 Mehmet Altınok  Ankara
253 Tamer Özsu  Tavşanlı
254 Mustafa Marangoz     Gaziantep
255 İsmail Peker  Ankara
256 Yusef Akyüz  İzmir
257 Musa Onar  Konya
258 Babür Avcı  Sivas
259  Oğuz Aydemir  Bursa
260 Ferzat Kuçani  Bursa
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Arkadaş, sizin kendiniz olmanız için, size tam özgürlük veren kişidir. 

̶  Jim Morrison

261 Oğuz Özgüven  Ankara
262 Namık Mutluçağ Konya
263 Uğur Babaç  Ankara
264 Oğuz Türkyılmaz Ankara
265 Mehmet Gür  İskenderun
266 Halûk Ertürk  Ankara
267 Ali İpek  Urfa
268 Selim Kalafat  Ankara
269 Kürşat Kahraman Afyonkarahisar
270 Tuncay Çakıt  Ankara
271 Ahmet Kurşun  İzmir

Dört sene sonra 1966 yılında mezun olduğumuzda, bu arkadaşlarımdan 
altısı daha önceki seneler ya Talas’tan ayrılmışlar,  ya da sınıf 
tekrarlamışlardı. Buna karşılık, 1962-1966 döneminde bizim sınıfa 
katılan 11 kişi (Eser Gökler, Yusuf Düvenci, Uğur Köksal, Sırrı Ergun, 
Can Gönen, Eren Örge, Mustafa Kadester, Ayhan Sicimoğlu, Hüsnü Özek, 
Yavuz Üngüder, Ahmet Mülayim) 1966 senesinde, 1962 girişlilerle beraber 
mezun oldular. Dolayısıyla, 1962’de 34 kişi başlamıştık, ayrılanlar ve sınıfa 
daha sonra katılanlarla 1966’da 39 kişi mezun olduk (Fotoğraf 24 ve 25). 

Ben hazırlık sınıfındayken, Talas’ta benden başka İskenderunlu yoktu. 
Orta 1’e geçtiğim sene Ümit Karadayı hazırlık sınıfına başladı. Orta 2’ye 
geçtiğim sene ise Suat Baykul, Burak Aslan ve Cevdet Başaçık geldiler. Bu 
İskenderun için bir rekor oldu: Aynı dönem içinde Talas’ta beş İskenderunlu 
vardı.

TALAS’IN EĞİTİM FELSEFESİ
Yukarı Kampüs’te Wingate Hall binasının girişindeki boş alanın zeminine 

Talas Amerikan Okulu’nun meşhur simgeleri olan 4 adet H harfi işlenmişti. 
Böyle bir simgenin zemine işlenmiş olması, yani üzerine basılıyor olması 
Türk kültürüne ters düşebilir. Biz, bizim için değerli olan, anlam ifade 
eden bir şeyi el üstünde tutarız, ayaklarımızın altına almayız. Amerikan 
kültüründe ise bir simgenin üzerine basılıyor olması, sanırım ters bir şey 
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değil. Nitekim, daha sonraları izlediğim Amerikan yapımı bir filmde 
Central Intelligence Agency (CIA) (Merkezi Haber Alma Teşkilatı) 
armasının Washington kentindeki CIA binasının girişinde zemine işlenmiş 
olduğunu, binanın ana giriş kapısını kullanan herkesin o armanın üzerine 
mecburen basmak zorunda olduğunu görmüştüm. 

Talas armasındaki 4H simgesi İngilizce lisanındaki “Hand-Head-Health-
Heart” kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu kelimeler, okulun dört 
senelik öğretim ve eğitimle öğrencilerine kazandırmayı hedef aldığı 
“nitelikleri” ifade eder. İngilizcedeki bu dört kelime, Türkçeye “Kol-
Kafa-Kuvvet-Kalp” kelimeleri olarak çevrilmiş, bunlar da 4K olarak ifade 
edilmiştir.  Bu kelimelerin ifade ettikleri nitelikler şunlardır:

HAND-KOL: “Hand” kelimesi iki niteliği ifade eder: 
1) Yardımseverlik: İngilizcede “to give a hand” deyimi “yardım etmek” 

anlamında kullanılır. Yardımseverlik, bilhassa 11-14 yaş grubunda olan ve 
yatılı olarak eğitim gören çocuklara kazandırılması vazgeçilemez bir nitelik 
olarak öngörülmüştür. Okuldaki günlük yaşamın her safhasında bu niteliğin 
kazandırılması hedeflenmiştir.

2) Beceri: Öğrencilere spor, sanat ve müzik alanlarında yeni beceriler 
kazandırmak, gizli kalmış becerileri ortaya çıkarmak ve bunların 
geliştirilmesinde öğrencilere yardımcı olmak; öğrencilerin de daha 
sonraki hayatlarında bu becerileri kullanarak başarılı bireyler olmalarını 
sağlamaktır. 

HEAD-KAFA: Öğrencilerin analiz ve sentez kabiliyetlerini geliştirmek; 
doğru düşünceyle doğru sonuçlara giden yolun araştırılmasını öğretmektir.

HEALTH-KUVVET: Türkçedeki “Sağlam kafa, sağlam vücutta 
bulunur” sözünde de vurgulandığı gibi, öğrencilere sağlıklarını korumayı 
öğretmenin yanı sıra, büyüme çağında onlara kayaktan basketbola, 
voleyboldan beyzbola, futboldan jimnastiğe kadar her türlü spor olanaklarını 
vererek, bedenen sağlam bireyler olarak gelişmelerini sağlamaktır.

HEART-KALP: Kalp kelimesi de iki niteliği hedefler:
     1) İyi kalplilik: İlkokul andımızın “küçüklerimi korumak, büyüklerimi 

saymak” sözlerinde de vurgulandığı üzere, Talas Amerikan Ortaokulu da 
kendine teslim edilen ilkokul mezunu çocukları topluma yararlı insanlar 
olarak yetiştirmeyi hedeflerdi.

   2) Bağlılık: Öğrencilerin, kendilerini yetiştirmek için çaba sarf eden 
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Eğitim gerçeklerin öğretilmesi değildir,

düşünmek için aklın eğitilmesidir.

 ̶  Albert Einstein

kurumlara olan bağlılıklarının gelişmesini, edinilen arkadaşlıkların hayat 
boyu devamlılığını sağlamaktır. Arkadaş kelimesinin esasen “aynı arkayı 
paylaşan, arkadan vurmayan, arka çıkan” anlamına geldiği, Talas’taki 
eğitimle öğretilirdi.

Talas’tan 1960 yılında mezun olan, Talas’a benim gibi İskenderun’dan 
giden İskender Sayek, “Talas’ta Zaman” anılarında 4H ile ilgili olarak 
şunları yazmış:

“Talas’ın mezunların üzerindeki etkisi çok belirgin diye düşünüyorum. Talas 
mezunlarının hepsi bu etkinin sonucu benzer özelliklere sahip. Bu özellikler 
Talas Amerikan Ortaokulu’nun amblemindeki ve muhtemelen okulun 
misyonunu da tamamlayan 4H’nın (Hand, Head, Health, Heart) karşılığıdır. 
Bunu bir “Talas Kimliği” olarak tanımlayabiliriz belki de. Bu kimlik aslında 
“iyi insan” tanımı ile eş anlamlı: dürüst, doğru, şeffaf, alçak gönüllü, paylaşımcı, 
toplumcu, görev insanı, her koşula uyum gösterebilen, azla yetinen, ülkesini 
seven, demokrat ve gerçek dost insanlar diye tanımlanabilir.” 

Yıllar, çok uzun yıllar sonra, “Kol-Kafa-Kuvvet–Kalp” kelimelerini 
içeren 4K simgesine, Talas mezunları tarafından yeni bir açılım geliştirildi: 
Karısı Kızından Küçükler Kulübü… Kaç üyesi var, bilmiyorum...

TALAS’ TA DERSLER VE HOCALAR
Amerikalı öğretmenler ve sağlık personeli Amerika’nın Boston şehrinde 

kurulmuş olan American Board of Commissioners for Foreign Missions 
(ABCFM) tarafından seçilerek gönderilirlerdi.

1962-1963 ders yılında Talas’ın tüm sınıflarındaki yüz-seksen öğrenci 
için on-bir Amerikalı öğretmen, sekiz Türk öğretmen vardı. Bu öğretmen 
sayıları daha sonraki ders yıllarında da pek değişmedi. Türkçe olan dersler, 
Türkçe, tarih, coğrafya, yurttaşlık, din, atölye ve beden eğitimi dersleri 
idi. İngilizce dil bilgisi, İngilizce okuma, İngiliz ve Amerikan edebiyatı, 
müzik, kimya, biyoloji, fizik, sanat ve matematik dersleri İngilizce olarak 
Amerikalı öğretmenler tarafından verilirdi. Amerikalı öğretmenlerin tümü 
okulun kendilerine tahsis ettiği lojmanlarda kalır, Türkçe verilen derslerin 
öğretmenleri ise kendi derslerinin olduğu günler, bir veya iki günlüğüne 
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Kayseri’den gelirlerdi. Benim dönemimde kampüste yaşayan tek istisna 
Türk öğretmen Avni Dabıl oldu. Avni Bey 1963-1964 ders yılından itibaren 
Talas’ta yurttaşlık, tarih ve coğrafya öğretmenliğine başladı. Amerikalı 
öğretmenlerimize de Türkçe dersleri verir, onlardan da İngilizce dersleri 
alırdı. Talas’ta yatılı bir Türk öğretmen olarak çok güzel İngilizce öğrendi. 

Hazırlık sınıfında ağırlık doğal olarak İngilizceyi öğretmeye veriliyordu. 
Bu sınıfta haftada iki saat Türkçe, iki saat beden eğitimi ve iki saat atölye 
derslerinin haricinde her ders İngilizce öğretilirdi. Haftalık otuz-beş 
saatlik ders programından geriye kalan yirmi-dokuz saat İngilizce lisanını, 
matematiği ve müziği öğretmek ve öğrenmekle geçerdi. Hazırlık  sınıfı 
öğrencileri, ders yılının Mart-Nisan aylarında “Mutiny on the Bounty” 
(Gemide İsyan) ve “The Adventures of Tom Sawyer and Huckleberry 
Finn” (Tom Sawyer ve Huckleberry Finn’in Maceraları) gibi dünya çocuk 
klasikleri arasında yer alan romanları okuyup, anlayacak seviyeye gelirlerdi. 
“King Arthur and the Knights of the Round Table” (Kral Arthur ve Yuvarlak 
Masa Şövalyeleri) benzeri daha zor edebi kitapları İngilizce lisanında yazılı 
ve bilhassa sözlü yorumlamak için ise biraz erkendi. Bu seviyeye ortalama 
olarak ancak Orta 1’in ikinci yarısında ulaşılırdı. Buna karşın, hazırlık 
sınıfı sonunda elde ettiğimiz İngilizce seviyesiyle, Orta 1’de önümüze konan 
kalın biyoloji kitabında yazılanları rahatlıkla anlayabiliyorduk. Kimya 
Orta 2’de, fizik ise Orta 3’te okutulurdu. Hayatta her şeyin temelinde yattığı 
belirtilen matematik ise, her sene ders programlarında yer alır ve layıkıyla 
öğretilmesine önem verilirdi.

Talas’ta bir ders yılında üç dönem vardı ve üç karne alınırdı. Bizim 
sınıfın “İftihar Listesi” şampiyonları 237 Yıldırım Koç ve 256 Yusef Akyüz 
idi. Bu ikiliye bazen ailesi İran asıllı olan 260 Ferzat Kuçani katılırdı. Ben 
iyi öğrenciydim, ama not ortalamam iftihar listesinde yer almam için 
yeteri kadar yüksek değildi. Talas’ta kolay kolay yüksek not alınamazdı. 
İkmale kalanların ve sınıfta kalanların sınıf ve okul nüfusuna oranları çok 
yüksekti. Ben hazırlık sınıfı senesinin ilk döneminde çok zorlanmıştım. İlk 
dönem karnemde geçer 5 notunun üzerinde sadece 7 notuyla atölye dersi 
yer alıyordu.  Daha sonra toparlanmama rağmen, son dönemde İngilizce 
Reading (Okuma) dersinden 4 alarak ilk ve son defa ikmale kaldım. Çoğu 
zaman hazırlık sınıfı ve Orta 1 öğrencilerini yazın İngilizce çalışmaları için 
mahsus ikmale bırakırlardı.
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İkmale kaldığım yaz, İskenderun’da komşumuz ve arkadaşım Andrea’nın 
dedesi Bay Vassilyadis’ten ders aldım. Türkçe, Rumca, Fransızca ve 
İngilizce’yi hakkıyla konuşan ve yazan bu yaşlı insan, anlamakta zorlandığım 
birçok hususu çözmemde çok yardımcı oldu. Bunların başında, fiillerin 
sonuna eklendiğinde yeni manalar çıkaran “in, out, on, off ” gibi takıların 
kullanılış yerleri geliyordu. Yaz sonuna doğru, ikmal imtihanı için Talas’a 
gitmeden önce beni cesaretlendirmek için, “Hiç merak etme… Her şeyi 
gayet iyi yapıyorsun. İmtihanda sana geçer not vermezlerse, ben de Talas’a 
gider, öğretmeninle konuşurum,” demişti.

Ağustos ayının sonuna doğru babamla Talas’a gittim. Kayseri’de 
kalacağımız otelin kapısında sınıf arkadaşım Doğan Eroğlu’nu gördüm. O 
da ikmal imtihanı için gelmişti. 

“Mehmet nerelerdesin?” dedi. “Biz imtihana bu sabah girdik.”
“Nasıl yani? Benim imtihan günüm yarın. Okuldan öyle bildirdiler. 

Herhalde, değişik gruplar ayrı ayrı günlerde imtihana giriyoruz!” diyerek, 
şaşkın bir şekilde cevap verdim.

“Hayır, hayır…! Senin haricinde herkes bu sabah imtihandaydı. Okul 
imtihan gününü değiştirdi ya… Mr. Keller seni görüp görmediğimizi sordu. 
Gelmeyince, senin okuldan ayrıldığını zannettik”.

Babama baktım. O da şaşırmıştı. “Bize tarih değişikliği mektubu gelmedi!” 
diyebildi.

Ertesi gün okula gittik babamla. Çok heyecanlanmıştım. Sınava gününde 
gelmediğimden dolayı acaba sınıfta mı kalacaktım? Okul müdürü Mr. 
Keller bizi karşısında görünce, ilk sözü Türkçe olarak  “Mektup size galiba 
ulaşmadı,” oldu. Sonra bana döndü, “Don’t worry, Mehmet. Get ready and go 
to the teachers’ room in fifteen minutes. You will take the exam there.” (Merak 
etme Mehmet. Hazırlan ve on-beş dakika sonra öğretmenler odasına git. 
İmtihana orada gireceksin).

Heyecandan o kadar sıkılmıştım ve sıkışmıştım ki, neredeyse altımı 
ıslatacaktım. Mr. Keller’ın rahatlatıcı sözlerinden sonra hemen tuvalete, 
oradan da öğretmenler odasına gittim. İngilizce Okuma dersi öğretmenim 

Başarısız olmak insana zor gelir, fakat başarmak için hiç uğraş 

vermemiş olmak daha kötüdür. 

̶  Theodore Roosevelt
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Mrs. Forsythe oradaydı ve beni gülerek karşıladı. “Here is your reading 
material and this is a list of questions to answer.” (Bu okuman gereken metin 
ve bu da cevaplaman gereken sorular) dedi. Oturdum ve okumaya başladım. 
“Starfish”, yani denizyıldızı konulu uzunca bir yazıyı okumam, o makale 
ile ilgili soruları cevaplandırmam, vs. için 75 dakika zamanım vardı. 
Uğraştım, elimden geleni yaptım. 

Babamla beraber aşağıda Kayabaşı’nda imtihan sonucunu beklemeye 
başladık. O gün Orta 1 sınıfında ikmale kalanların da imtihanları vardı. 
Bazı abilerimle ayaküstü merhabalaştık, sohbet ettik.  Bir müddet sonra 
Mr. Keller yanımıza geldi. İmtihandan 8,70 aldığımı, notumun 9 olacağını 
bildirdi. 

İskenderun’a döndüğümüzde arkadaşım Andrea ile birlikte dedesinin 
evine gittik. İmtihan neticesini ona bildirdim, elini öptüm, teşekkür ettim.

Bir husus aklıma takılmıştı: Babam imtihan için benimle Talas’a gidip 
gelmişti. Halbuki, hazırlık sınıfında iken ben Talas-İskenderun gidiş, 
gelişlerini sömestr aralarında birkaç kere tek başıma yapmıştım. “Acaba 
imtihandan geçemezsem, babam beni okuldan alıp, okuldaki eşyalarımı 
da toplayarak İskenderun’a öyle mi dönecektik?” sorusu aklıma takılmıştı. 
Bunu daha sonraları sordum babama. “Olur mu öyle şey? Senin isteğin 
olmadan böyle bir şey yapmazdım. Ben sadece iyi anında da, icabında kötü 
anında da yanında olmak istedim,” dedi. Sevinmiştim…

Birkaç gün sonra, Orta 1’e devam etmek üzere tekrar Talas’a gittim.      
               
Talas’taki dört senelik yaşamımda sayıları yirmi civarında Amerikalı 

öğretmen ve sağlık personeli ile tanıştım. Hepsinin ten rengi beyazdı; 
hiç zenci öğretmenimiz olmadı. Bizden çok önceki senelerde Talas’ta 
okumuş abilerime sorduğumda, onların zamanında da hiç zenci personel 
olmadığını söylediler. Buna karşılık, Talas’tan 1951 senesinde mezun olan 
Engin Ünsal’ın “Talas’ta Zaman” anıları içinde yer alan yazısından, Talas’ta 
bir zamanlar bir Amerikalı Japon olduğunu gülerek öğreniyoruz:

“…Ankara treni Kayseri İstasyonu’na gece karanlığında, gece on sularında 
varabilmişti. Garın kasvetli, loş bir görünümü vardı. Başka iki aile daha vardı, ama 
çocukların kim olduğunu anımsamıyorum, çünkü şaşkın ve uykusuzdum. Talas 
neredeydi? Amerikan Okulu nasıldı? Ailemden aylarca uzak nasıl geçecekti? 
gibi bir sürü soru beni sersem etmişti. Sonradan anladım ki babamın Amerikan 
Okulu konusunda başka hayalleri vardı. Öyle ya, büyük bir devlet, dünyanın önde 
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gelen bir gücünün okulu da müthiş bir şey olacaktı. Sanırım babam kendini bir 
peri masalı yaşayacağına inandırmıştı. Biz denklerimizle Kayseri İstasyonu’nun 
o loş gecesinde orta yerde bekleşirken, yanımıza ufak tefek bir Japon geldi. 
“Benim adım Yoshio Fukuyama (Amerikalı siyasal bilimci ve iktisatçı Yoshihiro 
Francis Fukuyama’nın babası) Siz Talas için gelmiş olmalısınız. Ben sizi okula 
götürmeye geldim,” dedi. Babam sarışın, mavi gözlü, uzun boylu, o filmlerde 
gördüğümüz jönler gibi bir Amerikalı beklerken bir Japon’u görünce fena 
halde bozulmuştu. Bunu suratının asılmasından anlamıştım.”     

Amerikalı öğretmenler genellikle dört-beş senelik dönemler için 
gelirlerdi.  Öte yandan, o hocalar aralarında Talas’ta çok daha uzun 
seneler kalanlar olduğu gibi, Talas’tan sonra Tarsus, İzmir ve İstanbul-
Üsküdar’daki diğer Amerikan okullarına transfer olanlar, Türklerle 
evlenerek Türkiye’ye yerleşenler bile olurdu. Bazı öğretmenler ise bir 
veya iki seneliğine Amerika’ya döndükten sonra Türkiye’ye geri gelirlerdi. 
Amerikalı öğretmenler ile kütüphaneci, doktor, hemşire gibi Amerikalı 
yardımcı personel günlük yaşantımızın her anında öğrencilerle iç içe idiler. 
Ders saatleri dışındaki samimiyet ve arkadaşça davranışlar, ders saatlerinde 
ciddi öğretmen-öğrenci ilişkisine dönerdi. Talas’ta birçok nedenden 
dolayı epeyi ceza verilirdi. Laubalilikten dolayı ceza verildiğine hiç şahit 
olmadım; çünkü böyle bir şey yaşanmazdı. Türk öğretmenlerimizle 
temasımız tabiatıyla daha azdı; onlar derslerinin olduğu günler Kayseri’den 
gelirler ve çoğu aynı gün geri dönerdi.  Derslerde bize hitaplarından ve 
tavırlarından, ortalamanın epeyi üstünde bir gruba ders verdiklerinin 
farkında olduklarını ve bundan haz duyduklarını anlamak zor değildi. 

Allan Forsythe ve karısı Carol Forsythe Talas’a benden bir sene evvel, yani 
1961 senesinde gitmişler. Mr. Forsythe, hazırlık sınıfında benim matematik 
öğretmenim, yatakhane hocam, karısı Mrs. Forsythe ise İngilizce Okuma 
dersi öğretmenimdi. Mrs. Forsythe aynı zamanda müzik derslerine girer 
ve okul korosunu yönetirdi. 1965 yılında gösterime giren “The Sound of 
Music” (Neşeli Günler) filminin unutulmaz şarkılarını bize Mrs. Forsythe 
öğretti. 2011 yılında Talaslıların okul hatıralarıyla ilgili olarak yayımlanan 
“Talas’ta Zaman” adlı kitap için Alan Forsythe, tam 50 yıl sonra aşağıdaki 
yazıyı kaleme almış ve Amerika’dan göndermiş: 

MY STORY  
I was finishing a masters degree in Chemistry at Western Reserve University 

when Carol and I decided we would like to go overseas and teach. We first 
thought of Africa and looked for a job there. This was the exact time that Peace 
Corps were starting and the teaching jobs available in Africa were put under 
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their control. We did not want to work for the US government. We were active 
in the Congregational Church and thought we might like to teach at a school 
sponsored by the church. The church headquarters for Ohio was in Cleveland 
where we were living, so we went downtown to talk to them. They were not well 
organized. Someone there found some materials in the bottom of a desk drawer 
and gave them to us. Rhodesia in Africa was a possible place to go with the 
chuch, as was India. 

But we found out that there were schools in Turkey. This intrigued us for a 
variety of reasons. It was part of the world that contained the origins of three 
major religions, and Turkey was filled with Christian history. It was also an 
exotic place to go. And most importantly at that time to us, it was not a mission 
to change someone’s religion. It was a mission in the form of service (education 
and health services).

So we interviewed on Mother’s Day in May 1961 in Cleveland. By the end of 
July we were on our way to visit relatives in New York and Boston. The orientation 
meetings were in Boston. I had never been east of Pittsburg, so for me, just the 
travel to New York and Boston were exotic enough. After orientation in Boston, 
we went to New York City for a couple of days and then sailed from New York 
harbor on August 15, 1961 not to return to the US for five years.

I was seasick from the moment we left New York until the time we landed in 
Istanbul. But on the way we stopped at Casablanca, Morocco, Gibraltar, Palma 
de Majorca, Naples and Athens. This was so far the most exotic part of my 
life ever. We stayed in Istanbul for about two weeks for more orientation and 
of course a lot of sight-seeing. Then we took the “express” train to Kayseri. I 
remember that men and women had to be in separate sleeping cars so Larry 
Manglitz and I shared a room on the train. Incidentally, Mr. McCain was a part 
of our group as well as Milly (cannot spell last name any more). We arrived in 
the Kayseri area early in the morning. Larry raised the curtain on the window 
and we saw nothing but brown land as far as we could see. And I also saw an ox 
cart slowly passing a Mobil gas station (my most vivid first memory of Kayseri). 
The train did not go into the city and we had to jump off the train and run to a 
shuttle train that took us into Kayseri. I remember Jack Blake meeting us.

We saw our home for the next five years for the first time. The top floor corner 
apartment overlooking the Kayseri plain. 

Both of our sons were born at the Amerikan Hastanesi in Gaziantep; Scott 
Allan Zafer in 1964 and Charles Stuart Dogan in 1965.
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So that’s how we got to Talas and spent the best five years of our lives.

Allan and Carol Forsythe   

Allan Forsythe hatıratının tercümesi
BENİM HİKÂYEM
Western Reserve Üniversitesi’nde kimya dalında yaptığım lisansüstü 

çalışmamın sonuna yaklaştığımda, Carol ve ben yurtdışında öğretmenlik 
yapmaya karar verdik.  İlk olarak Afrika’ya gitmeyi ve orada bir iş bulmayı 
düşündük. O günler tam da Barış Gönüllüleri Teşkilatı’nın kurulduğu 
günlerdi ve Afrika’da öğretmenlik yapma işleri onların kontrolünde idi. 
Biz Amerikan hükümeti için çalışmak istemiyorduk. Cemaat Kilisesi’nin 
aktif üyelerindendik ve kilise tarafından desteklenen bir okulda 
öğretmenlik yapabileceğimizi düşünüyorduk. Kilisenin Ohio merkezi bizim 
oturduğumuz Cleveland kentindeydi, dolayısıyla bir gün şehir merkezine 
giderek onlarla görüştük. İyi organize edilmiş değildiler. Orada birisi bir 
masanın çekmecesinin dibinden bazı belgeler çıkarıp, bize verdi. Afrika’da 
Rodezya, kilise aracılığıyla gidilebilecek yerlerdendi; Hindistan’a da 
gidilebilirdi. 

Bu arada Türkiye’de de okullar olduğunu öğrendik. Bu husus birkaç yönden 
ilgimizi çekti. Türkiye, yeryüzünde üç ana dinin kökenlerini barındıran 
bir bölgenin parçasıydı ve Hristiyanlık tarihi açısından çok zengindi. Aynı 
zamanda gidilebilecek egzotik bir yerdi. Bizim için en önemli yanı da birinin 
dinini değiştirme misyonu gibi bir amacın olmamasıydı. Amaç, hizmet 
vermekti (eğitim ve sağlık hizmetleri).

Mayıs 1961 tarihindeki Anneler Günü’nde Cleveland’da görüşme yaptık. 
Temmuz ayı sonunda New York ve Boston şehirlerindeki akrabalarımızı 
ziyarete gittik. Yeni işimizle ilgili bilgilendirme toplantıları Boston’da 
yapıldı. O zamana kadar Pittsburgh kentinin doğusuna hiç gitmemiştim; 
dolayısıyla, New York ve Boston’a gidiş, benim için yeteri kadar egzotik 
oldu. Boston’daki bilgilendirme toplantılarından sonra iki günlüğüne New 
York şehrinde kaldık ve Amerika’ya beş sene dönmemek üzere, 15 Ağustos 
1961 tarihinde New York limanından gemiyle ayrıldık.

New York’tan ayrıldıktan sonra İstanbul’a varıncaya kadar beni deniz 
tuttu. Rotamız üzerinde Kazablanka, Fes, Cebelitarık, Mayorka Adası, 
Napoli ve Atina’ya uğradık. Bu, o güne kadar hayatımın en egzotik dönemi 
oldu. İlave bilgilendirme toplantıları ve tabii ki birçok gezi yaparak 
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İstanbul’da iki hafta geçirdik. Daha sonra Kayseri’ye gitmek üzere ekspres 
gece trenine bindik. Erkeklerin ve kadınların ayrı yataklı vagonlarda 
yatmaları gerektiğini hatırlıyorum. Dolayısıyla, Larry Manglitz ile aynı 
kompartımanı paylaştık. Şans eseri Mick Mccain ve Milly de (soyadını 
artık hatırlamıyorum) grubumuzdaydılar. Kayseri bölgesine sabahın erken 
saatlerinde geldik. Larry vagon penceresinin perdesini araladığında, göz 
alabildiğince uzanan kahverengi topraktan başka bir şey göremedik. Bir 
de Mobil benzin istasyonunun önünden yavaşça geçen bir öküz arabası 
gördüm (Bu, Kayseri ile ilgili en canlı ilk hatıramdır). Tren şehir istasyonuna 
girmiyordu; dolayısıyla trenden inerek, bizi şehir istasyonuna götürecek 
olan mekik trene bindik. Jack Blake’in bizi karşıladığını hatırlıyorum. 

Beş sene müddetle oturacağımız yeni evimizi ilk defa gördük. Binanın 
(Wingate Binası) en üst katında Kayseri Ovası’na bakan köşe daireydi.

Scott Allan Zafer 1964 senesinde ve Charles Stuart Doğan 1965 senesinde 
olmak üzere, her iki oğlumuz da Gaziantep’te Amerikan Hastanesi’nde 
dünyaya geldiler.

Talas’a işte böyle gittik ve hayatlarımızın en güzel beş senesini geçirdik.

Allan ve Carol Forsythe

* * *

Evet, Allan ve Carol Forsythe çifti daha yirmili yaşlarında Amerika’da 
Cleveland kentinden kalkıp Talas’a gidiyor, Talas’ta beş sene yaşıyor ve 
bu dönemi hayatlarının “en güzel beş senesi” olarak sıfatlandırıyorlar… 
Bunu, Talas’a gidişlerinden 50 sene sonra yazıyorlar. Bu hislerinde samimi 
olduklarından eminim. İçtenlikleri, Türkiye’de dünyaya gelen çocuklarına 
Türk isimleri vermelerinden belli…  

TALAS’ TA HAFTA SONU
1960’larda normal okullarda Cumartesi günleri öğlene kadar ders 

olmasına karşın, Talas’ta  ders yoktu. Dolayısıyla, hafta sonu bizim için 
Cuma günü öğleden sonraki son dersten sonra başlardı. Bahar olsun, kış 
olsun, İstiklal Marşı seremonisi dışarıdaki Atatürk büstünün önünde 
icra edilirdi. Seremoni sonrası Kayserililer evci olarak Kayseri’ye evlerine 
giderler, daimi yatılılar ise çamaşır torbalarıyla Aşağı Kampüs’teki, 
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yani Konak’taki çamaşırhanenin yolunu tutarlardı. Her okul yılının ilk 
haftalarında çamaşırhanede çalışan Talaslı hanımlar en çok hazırlık sınıfı 
öğrencileriyle meşgul olurlar, belki de o en ufaklara acıyarak, onlara 
çamaşır teslimatlarında öncelik tanırlardı. Esasında, hazırlık sınıfı 
öğrencileri için Konak’a gitmek bir eğlenceydi. Abilerin yatakhaneleri 
ziyaret edilir, tenis maçı yapan öğretmenler varsa maç tezahüratlarla 
seyredilir, hatta kantinden gofretine veya gazozuna iddiaya girilirdi.

Cuma günleri yapılması gereken bir şey daha vardı. Bunu hiç kimse 
kaçırmazdı: Muhasebe bürosuna uğrayarak, haftalık harçlıkları almak. 
Velilerin çocuklarına toptan para vermeleri yasaktı. Bunun yerine, veliler 
çocuklarına haftalık olarak verilmesi için okula toptan para yatırırlardı.  
Herkes, sınıfına göre haftada ancak belli bir tutar harcama yapabilirdi. 
Hazırlık sınıfı ve Orta 1 öğrencileri haftalık harçlık olarak 5 TL, Orta 2 ve 
Orta 3 öğrencileri 7,50 TL alırlardı. Bu paralarla hafta içinde okul kantini 
harcamaları, hafta sonunda da Kayseri’ye gidiş harcamaları karşılanırdı. Beş 
parasız kaldığımızda, Kayserili olan, hafta sonlarını Kayseri’de evlerinde 
geçiren arkadaşlarımızdan belli taahhütler karşılığında yardım alırdık!

Cuma Akşamları - Hamam
Cuma akşamları banyo günüydü. Herkes kendi yatakhane binasının 

altındaki hamamlara gider, haftalık kir burada atılırdı. Bunun haricinde, 
spor derslerinden sonra Yeni Bina’da ılık suyla duş alma imkânımız vardı, 
ama bol sıcak sulu hamam keyfi bambaşkaydı. Yatakhanelerdeki yastık 
savaşları gibi, hamamdaki sünger savaşları da vazgeçilmez bir etkinlikti. 

Cumartesi - Kayseri:
Talas’ta okuyan bir çocuğun başına gelebilecek en büyük felaket, hafta 

sonu Kayseri’ye gitme iznini kaybetmesiydi. Hafta içinde üç “demerit”, yani 
kabahat puanı alan, hafta sonunda Kayseri’ye gidemezdi. Kabahat puanı 
almak hiç de zor değildi. Örneğin, yemekhaneye geç mi kaldınız... Bir puan. 
Kavga mı ettiniz… Bir puan. Derste dalga mı geçtiniz… Bir puan.  

Şanslı olanlar, daha doğrusu kurallara pek ters düşmemiş olanlar için 
Talas’ın meşhur 146 basamaklı merdivenlerinin altına gelen otobüsler,  
sabah saat 10:30’da Kayseri’ye hareket ederdi. Arka koltuklar her zaman 
Orta 3 talebeleri tarafından işgal edilir, bağrış çağrış Kayseri’ye gidilirdi. 
Otobüs bizi Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’na yakın bir yerde bırakır 
bırakmaz, çoğumuzun ilk uğrak yeri Zümrüt Pastanesi olurdu. Kale 
içinde ve etrafında gezdikten sonra soluğu Büyük Sinema’da alırdık. O 
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seneler sinemalarda çoğu kez iki film arka arkaya oynatılırdı. Biz Talaslılar 
ikinci filmin tümünü seyredemeden sinema salonunu terk ederek, saat 
17:00’da Talas’a dönmek için bizi bekleyen otobüslere koşa koşa yetişmeye 
çalışırdık. Talas’a otobüsle dönmemek kabahat değil, suçtu. Ertesi haftaki 
Kayseri izni doğrudan kaybedilirdi.

Kayseri’de bizi sokaklarda dolaşırken, pastanede, sinemada veya bir 
dükkânda bir kez görmüş olanlar, daha sonraki karşılaşmalarımızda bizim 
Talas Amerikan Ortaokulu’ndan olduğumuzu hemen anlarlardı. Nasıl 
mı? Şöyle: Okulun sınavı kazanan hazırlık sınıfı öğrencilerine gönderdiği 
giyecek listesinin en başında lacivert ceket, gri pantolon, beyaz gömlek ve 
lacivert kravat vardı. Okulun gönderdiği zarftan okulun arması çıkar; bu da 
ceketin mendil cebinin üstüne dikilirdi. Bu resmi kıyafetin tamamlanması 
için bir de lacivert bir kepe ihtiyaç vardı. Bunun için okul açılışının ilk 
günlerinde Kayseri’den bir şapkacı gelir, kafa ölçülerimize göre kepler 
hemen hazır edilirdi. Bu tek tip kıyafetlerimizden dolayı, Kayseri’de bizi 
bir kez gören, bir daha unutmazdı. Okul kuralına göre, Kayseri’ye başka 
bir kıyafetle gidilemezdi (Fotoğraf 26). Keplerimizi açık yerlerde takmamız 
mecburiydi. Kayserili sınıf arkadaşım 241 Tuncay Sergen, “Talas’ta Zaman” 
kitabında şunları yazmış: 

“Kayserili olduğumuzdan, Amerikan Koleji’ni bilirdik. İyi okuldu. Kayseri’nin 
iyi ailelerinin çocukları oraya giderlerdi. Madem biz de iyi aileydik, madem ben 
de iyiydim, Talas’a gitmem gerekiyordu. 

Talas’a gitmem gerekmesine gerekiyordu da, ben istemiyordum. Çünkü 
Talaslılar “tankü”ydü (Kayseri’de düzgün Türkçe konuşan, temiz giyinen, 
kibar, biraz muhallebi çocuğu gibi olanlara “tankü” derlerdi). Çünkü Talaslılar 
jandarma kepi gibi lacivert, üstüne üstlük iki yanı da beyaz çizgili bir şapkayı, 
ters çevrilmiş kayık gibi kafalarına takıp dolaşırlardı şehirde, Kayseri’de ben o 
kepi giyemezdim. Mahallede zaten tek tük “tankü” diyenler vardı. Bir de “takkeli 
tankü” mü dedirtecektim kendime? Talas’a gidersem ve bir de o kepi giyersem… 
Tankülük iyice yapışacaktı üstüme.

Ama çaresiz, imtihana girdik. Çıkışta bizimkiler sevinmesin diye, “Kötü geçti, 
yapamadım,” bile dedim.

Ama yine de kazanmıştım. Talaslı olmuştum.
O zamanlar, nereden bilirdim, Talas’ın hayatımı bu kadar değiştireceğini. Ne 

bilirdim, Talas’ın dünyada tek olduğunu.
Hâlbuki, ben Talas’a istemeyerek gitmiştim.”
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Cumartesi Akşamları – Kültür/Sanat
Cumartesi günleri Kayseri dönüşü akşam yemeğinden sonra, hazırlık 

sınıfı öğrencileri dâhil, tüm okul Konak’a gider, oradaki haftalık etkinliğe 
katılırdı. Etkinlik, Orta 1 yatakhanesinin bodrum katında gerçekleştirilirdi. 
Etkinlikler her hafta değişirdi; kimi zaman bir tiyatro oyunu İngilizce veya 
Türkçe olarak sergilenir, kimi zaman bir film izlenir, kimi zaman yarışmalar 
düzenlenir, her ay bir kere de bir münazara yapılırdı. Dört senelik Talas 
hayatımda üç kere tiyatro oyununda rol aldım. En severek oynadığım rol 
ise “İbiş Alfabe Öğreniyor” oyunundaki İbiş rolümdü. Bu iki kişilik oyunda 
evin efendisi okuma yazma bilmeyen uşağı İbiş’e alfabeyi öğretmeye 
çabalıyor, her harfi öğretme ve öğrenme süreci seyircilerin ayrı 
kahkahalar atmasına neden oluyordu. Efendi rolündeki sınıf arkadaşım 
Mehmet Gazioğlu ile bu oyunun provasını defalarca yapmıştık. Başarılı 
oyunumuzdan dolayı arkadaşlarımızdan ve öğretmenlerimizden tebrikler 
ve övgüler aldık.

Münazaralar daha çok Orta 2 ve Orta 3 öğrencilerinin katılımıyla yapılır, 
daha küçükler de münazara tekniklerini öğrenmeye çalışırlardı. Güncel 
konuların ele alınıp tartışıldığı bu etkinlikler herkes için bilgilendirici 
ve yararlı olurdu. Örneğin, ben daha hazırlık sınıfı öğrencisi iken, 1962 
yazında bağımsızlığını kazanan Cezayir üzerine bir münazara olmuştu. 
Cezayir 1830’dan beri Fransa’nın sömürgesiydi. Cezayirliler sekiz sene 
süren ve 250.000 kişinin öldüğü bir mücadeleden sonra bağımsızlıklarını 
kazanmışlardı. Daha önceki yıllarda Cezayir’in bağımsızlığı için Birleşmiş 
Milletler’e verilen bir önergenin oylamasında ise Türkiye bir hata yaparak, 
çekimser oy vermişti. Nitekim, seneler sonra, 1985 yılında Başbakan Turgut 
Özal, 1958 yılında Cezayir’in bağımsızlık önergesinin BM’de oylanması 
sırasında, dönemin Adnan Menderes Hükümeti tarafından Türkiye’nin 
çekimser oy kullanmasından dolayı Cezayir’den özür diledi.

Hatırladığım münazara konularından biri de 1960’lı yılların başından 
itibaren Türk işçilerinin Batı Almanya’ya gidişi idi. 1961 yılında Türk ve 
Batı Alman İş ve İşçi Bulma Kurumları arasında bir anlaşma imzalanmıştı. 
Buna göre, her yıl Batı Almanya’ya 2-3 bin işçi gönderilmesi kararlaştırıldı. 
Hâlbuki, Batı Almanya’ya gitmek için on-binlerce, yüz-binlerce başvuru 
yapılıyordu. Türkiye, kendi nüfusu için yeterli sayıda iş yaratamıyor, Türkler 
Avrupa’nın kalkınmasında çalışmak için trenlerle Avrupa’ya taşınıyorlardı. 
İnsanlar köylerden, kasabalardan, daha Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir 
gibi büyük şehirleri görmeden Avrupa’ya gidiyorlar; Hamburg, Frankfurt, 
Düsseldorf gibi şehirlerin tren garlarında bandolarla karşılanıyorlardı. 
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Kendisinden bir şeyler öğrenemeyeceğim kadar

bilgisiz bir insana şimdiye kadar rastlamadım. 

̶  Galileo Galilei

Münazaralar bazen Amerikalı öğretmenlerimizin arasında yapılırdı. 
Aşağı Talas’ta oturan ve her hafta boyacı sandığını sırtlayıp okula gelen 
yerli Talaslı ayakkabı boyacısı, 1963 senesinin Kasım ayında bir gün yine 
okula gelmişti. Ben de ayakkabımı boyatmak için sıramı bekliyordum 
ki, boyacı, “Dün sizin Amerikalı öğretmenlerinizin cumhurbaşkanı 
öldürüldü!” dedi. ABD Başkanı John Kennedy’in bir suikast sonucu 
öldürüldüğünü Amerikalı öğretmenlerimiz dâhil, ayakkabı boyacısından 
öğrendik. Ertesi hafta Cumartesi akşamı Okul Müdürü Mr. Keller ve biyoloji 
öğretmeni Mr. Pogorsky, Kennedy’in öldürülmesini bir münazara konusu 
yaptılar. Herkes onları can kulağıyla dinlemeye ve anlamaya çalıştı.

Pazar Sabahları – Book Mobil Club
“Book Mobil Club”,  Türkçe anlamıyla “Gezgin Kitap Kulübü”,  

çalışmalarına, hazırlık sınıfı ve Orta 1 öğrencisiyken iki sene üst üste 
katıldığım bir kulüptü. O seneler kulübün başkanlığını İngilizce hocamız 
Mrs. Winkler yapardı. Daha sonraları İngilizce ve matematik hocamız 
Ferd Jealous da idarecilik yaptı. Okulun, Mary Lou Winkler veya Fred 
Jealous tarafından kullanılan 4-çeker cipine biner, köy köy dolaşırdık.  
Amacımız, kulübe ait yüzlerce kitabı civar köylere giderek, köy 
okullarındaki öğrencilerin o kitaplara erişimini sağlamaktı. Kitapları köy 
çocuklarına bir süre için ödünç verirdik. Daha sonraki haftalarda kitaplar 
geri alınır, yenileri verilirdi. Her hafta bir güzergâh üzerinde en az üç köye 
gidilir, köy okullarının tebeşir, defter, kalem gibi bazı ihtiyaçları da 
bu ziyaretler sırasında karşılanmaya çalışılırdı. Köylerde çok iyi 
karşılanırdık; bizlere süt, ayran ve börek ikram ederlerdi. Güzel bir hizmetti 
bu. Kulübe katılanlar bunu zevkle yaparlardı. Okulun öğrencilerine 
kazandırmayı amaçladığı niteliklerden biri olan “yardımseverlik” niteliğini 
kazandırmanın yollarından biri idi Book Mobil.

Orta 3 öğrencilerinden isteyenler Pazar günü de Kayseri’ye gidebilirlerdi. 
Diğer sınıflar için zaten geçerli olmayan bu izne Orta 3 öğrencileri de pek 
itibar etmezlerdi. Pazar gidiş-gelişlerinde, okulun Cumartesi  günleri 
için ayarladığı otobüs yoktu. Ayrıca, Orta 3 öğrencilerine verilen 7,50 TL 
tutarındaki haftalık cep parasını ihtiyatlı harcamak gerekirdi.
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TALAS’ TA MÜZİK
Orta 1 öğrencisi olduğum seneden başlamak üzere hafif batı müziğine 

olan ilgim giderek arttı. Yatakhane öğretmenimiz Mr. McCain Amerika’ya 
gidiş gelişlerinde yeni plaklar getirirdi ve Pazar günleri öğleden sonra kendi 
odasını öğrencilere açarak, isteyenlere müzik ziyafeti verirdi.  Önceleri 
Amerikan folk müziği ile, Peter Paul & Mary, Frank Sinatra, Dean Martin, 
Elvis Presley gibi sanatçıların söylediği şarkıları severek dinlerdik. Daha 
sonraları The Beatles, The Rolling Stones ve The Animals gibi grupların 
söyledikleri şarkılar ortaya çıktı. Bana göre müthiş bir müzik türüydü; çok 
haz duyarak dinlerdim ve kendimi gitar çalan, şarkı söyleyen biri olarak 
hayal ederdim. The Beatles grubunun Help, She Loves You, A Hard Day’s 
Night, Yesterday, The Rolling Stones grubunun I Can’t Get No Satisfaction, 
The Animals grubunun I’m Gonna Change The World, The House Of The 
Rising Sun isimli şarkıları hep o dönemin şarkılarıydı. The Beatles grubunun 
şarkıları daha ilk dinleyişte insanı saran, neşeli ve daha çok gençlik aşkları 
üzerine yazılmış, bestelenmiş şarkılardı. The Rolling Stones ve The Animals 
gruplarının en beğenilen şarkıları ise düzenden tatmin olmama, dünyayı 
değiştirmek isteme temalarını işleyen isyankâr şarkılardı. The Rolling Stones 
grubunun bestekârı ve solisti Mick Jagger’ın herkesi başkaldırmaya teşvik 
eden bir stili vardı: (I Can’t Get No) Satisfaction (Tatmin Olamıyorum) 
isimli şarkıda,

When I’m watching my TV (Televizyonumu seyrederken)
And a man comes on to tell me (Adamın biri ekrana çıkarak)
How white my shirts can be (Gömleklerimin ne kadar beyaz olabileceğini 
söylüyor)
But he can’t be a man ‘cause he doesn’t smoke (Fakat o tam bir adam olamaz)
The same cigarettes as me (Çünkü o benim içtiğim sigaralardan içmiyor)
I can’t get no (Satisfaction) (Tatmin Olamıyorum)

mısralarını avazı çıktığı kadar bağırarak söylüyordu. Hakeza, The Animals 
grubu, I’m Gonna Change The World (Dünyayı Değiştireceğim) adlı 
şarkısında dünya düzeninden şikâyet ederek, şunları dile getiriyordu:

There’s one thing I’ve got to say (Söylemem gereken bir şey var)
There’s got to be some changes made (Bazı değişikliklerin olması lâzım)
No more black or white (Artık zenci-beyaz yok)
No more left or right (Artık sağ-sol yok)
Forget about what your folks told you (Annenin babanın sana söylediklerini 
unut)
Make up your mind just what you want to do (Yapmak istediğin şey her 
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neyse, ona karar ver)
Just accept people for what they are (İnsanları oldukları gibi kabul et)
Or this old world won’t get very far (Aksi takdirde bu yaşlı dünya daha fazla 
yaşayamaz).

Bir gün okula Bill Amidon isimli yeni bir öğretmen geldi. Bizim daha 
önce görmediğimiz, dinlemediğimiz bir sürü plağı vardı. Yanında bir de 
gitar getirmişti ve az da olsa çalıp söylüyordu. Bayılmıştım adama. Sınıf 
arkadaşım Ali İpek, nasıl yaptıysa, Mr. Amidon’u ikna etti ve gitarını satın 
aldı. Ali, zaman içinde beste-güfte yapan, çok iyi bir gitarist oldu.   

BOMBALAKİ
Muhtelif spor karşılaşmaları, Fenerbahçe-Galatasaray maçları, kışın 

kayak ve kızak eğlenceleri Pazar günlerinin vazgeçilmez faaliyetleri 
arasındaydı. Kapalı spor salonumuzun olması, voleybol, basketbol ve hatta 
salon atletizmi dallarında aramızdan iyi sporcuların yetişmesinde büyük 
rol oynardı. Okul olarak şehirden uzak, biraz izole olduğumuz için, diğer 
okullarla spor müsabakaları pek yapılmazdı; kendi aramızda yarışır, kendi 
şampiyonlarımızı yaratır, onlara “Bombalaki” çekerdik:

Bombalaki, bombalaki, bom bom bom
Talas, Talas, zım zım zım
Kolej, Kolej, Kolej!

Başka bir okula karşı bir spor müsabakası yapılıyor olsa, “bombalaki” 
tezahüratının akışı yukarıdaki gibi olurdu. Ama biz “bombalaki” 
tezahüratını çoğu zaman kendi içimizden biri için yaptığımızdan dolayı, 
sondaki “kolej, kolej, kolej” tekerlemesinin yerine, kim için “bombalaki” 
çekiliyorsa, o kişinin adı söylenirdi. Öğretmenlere de “bombalaki” çekildiği 
olurdu. Bir öğretmene teşekkür anlamında veya nadir de olsa, bir imtihandan 
tüm sınıf geçer not almışsa, o öğretmene “bombalaki” çekilirdi. Daha 
doğrusu, herhangi bir kişiye (aşçı, doktor, otobüs şoförü) kitlesel teşekkür, 
“bombalaki” çekilerek ifade edilirdi.

ATLETİZM GÜNÜ - TRACK & FIELD DAY
Her sene ilkbaharda bir Pazar günü tüm okul Kayseri stadyumuna 

giderdik. “Track and Field Day” olarak ilan edilen, yani koşu pisti 
yarışmalarının, uzun ve yüksek atlama, cirit, mızrak ve gülle atma gibi 
yarışmaların yapıldığı o günde, herkesin çeşitli yarışmalara katılması teşvik 
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edilir, ilk üç sırayı alanlara madalyaları verilirdi. Hem Orta 2 hem de Orta 3 
sınıf yarışlarında, 100 metre koşusunda sınıf arkadaşım Doğan Eroğlu’nun 
arkasından, yüksek atlamada da Ferzat Kuçani’nin arkasından ikinci olmuş, 
gümüş(!) madalyalarımı almıştım. Bu yarışmaların 3. dönem beden eğitimi 
notuna önemli etkisi olurdu.

ALİDAĞ VE CUMHURİYET
Her sene bir Pazar günü yapılan diğer bir etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı’na en yakın Pazar gününde 1.871 metreye tırmanan Alidağ’a 
giderek, Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünü Romen rakamlarıyla 
dağa(!) yazmaktı (Fotoğraf 27). Bu benim Talas’a başlamamdan yaklaşık 20-
25 sene evvel, yani 1940’ların ilk senelerinde başlatılmış olan bir gelenekti. 
İlk önce Romen rakamlarını meydana getirecek taşların dizilişi işaretlenir, 
sonra orada mevcut taşlardan faydalanılarak ve/veya dağın yamacından 
yeni taşlar toplanarak rakam(lar) tamamlanırdı. Taşların üzerine kireç 
dökülürdü. Dağın Kayseri’ye bakan yamacına işlenen her bir Romen 
rakamının boyu 10-12 metre kadardı. Kayseri’den rahatlıkla görünürdü.

BORA ERDEM
İnsan nerede olursa olsun, hayatının hangi döneminde olursa olsun, 

güzel olayların ve hatıraların yanı sıra üzücü olayların da meydana gelmesi 
kaçınılmaz oluyor. Talas’la ilgili sakladığım en üzücü hatıram Bora Erdem’in 
vefatıdır: Hazırlık sınıfındaydım; Bora ise Orta 2 öğrencisi idi. Bir gece 
sabaha karşı mide bulantısıyla uyandım. Tuvalete gittim ve kustum. Biraz 
rahatlamıştım, ama mide ağrım geçmedi. Ertesi sabah Wingate Binası’nın 
alt katındaki revire gittim.  Hemşire Miss Bryant ateşimi ölçtü; yüksek 
olmamakla beraber biraz ateşim de vardı. “Anlaşılan yediğin bir şey sana 
dokunmuş. Bugün seni burada yatıralım, yarına sapasağlam olursun,” dedi. 
Yatakhaneye çıkarak pijamamı aldım ve tekrar revire döndüm. Bir kişi 
revirden taburcu oluyordu; köşedeki yatakta ise Bora Erdem yatıyordu. Ben 
gece uykusuz kalmamdan dolayı, ateşin de etkisiyle hemen uykuya dalmışım. 
Uyandığımda Dr. Winkler ve hemşire Miss Bryant, Bora’nın yattığı yatağın 
başucundaydılar; Bora ile konuşuyorlar ve nabzını ölçüyorlardı. Onlar 
gittikten sonra ben ve Bora birkaç laf ettik, hatta Bora artık neredeyse 
iyileştiğini söyledi, ben de kendisine Miss Bryant’ın bana ertesi gün revirden 
çıkabileceğimi söylediğini aktardım. Akşam yemeği saatine doğru binadaki 
sessizlik bozuldu; arkadaşlarımız ve abilerimiz revirle aynı katta yer alan 
yemekhaneye geliyorlardı. Bora ve ben de yemekhaneden gelen akşam 
yemeklerimizi yedikten bir müddet sonra erkenden uykuya daldık.
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Miss Bryant’ın söylediği gibi, ertesi gün sapasağlam kalktım. Mide ağrım 
geçmiş, ateşim normale düşmüştü. Revirden ayrılırken Bora’ya “geçmiş 
olsun” demek istedim, ama o köşe yatağında yüzü duvara dönük olarak 
uyuyordu.

Bora o gün fenalaşmış ve Kayseri’ye hastaneye kaldırılmıştı. Bize nefrit 
hastalığından vefat ettiği söylendi. Okul müdürü Mr. Keller beni ofisine 
çağırdı. Ofiste Türk Müdür Yardımcısı Mustafa Dülgeroğlu da vardı. 
Mustafa Bey başımı okşayarak, “Mehmet oğlum, revirde Bora ile beraber 
geçirdiğiniz gece boyunca Bora’nın herhangi bir şikâyeti oldu mu; sen bir 
şey duydun mu?” diye sordu. “Hayır hocam, ikimiz de akşam yemeğinden 
sonra erkenden uyuduk. Ertesi gün kalktığımda Bora Abi hâlâ uyuyordu,” 
cevabını verdim.

Bora Erdem için okulda bir anma töreni düzenlendi. Sınıf arkadaşları ve 
hocalar onunla ilgili anılarını anlattılar. Gözünden yaş gelmeyen kalmadı. 
1963 senesinin okul yıllığı (Banner) Bora Erdem’e ithaf edildi. 

TALAS KAPANIYOR!
    Orta 3 sınıfındaydım. İkinci dönemin başı idi, 1966 senesinin Ocak 

ayındaydık. Okulda bir ara Talas’ın kapatılacağı fısıltıları dolaştı. Niye 
kapatılacaktık ki? Türkiye’nin en gözde okullarından birisiydi Talas… 
Türkiye’nin her yerinden, her yıl yüzlerce ilkokul mezunu Talas giriş sınavı 
için başvuruda bulunuyordu. Harika öğretmenlerimiz vardı. Harika bir 
eğitim düzeyi vardı. Harika kampüslerimiz, harika arazilerimiz, harika 
binalarımız vardı. Mademki kapatılacaktık, koskoca Yeni Bina üç yıl evvel 
niye yapılmıştı? Saçmaydı bu laflar! Böyle bir okul kapatılır mıydı hiç?

Ocak ayındaki fısıltılar daha sonra kayboldu.

Ta ki, okul, 1966 senesi için hazırlık sınıfına yeni öğrenci almayacağını, 
sınav açmayacağını açıklayana kadar... Ertesi yıl, yani 1966-1967 ders yılı, 
Talas Amerikan Ortaokulu’nun son eğitim ve öğretim yılı olacaktı.

Anladığımız kadarıyla, Türkiye’deki dört Amerikan okulunun (Talas, 
Tarsus, İzmir, İstanbul-Üsküdar) Amerika’daki üst kuruluşu olan American 
Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM), Türkiye’deki 
okullar için ayırdığı yardım fonlarında kısıntıya gitmişti. Okullardan birinin 
kapatılması gerekiyordu. Tarsus, İzmir ve İstanbul-Üsküdar okulları hem 
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ortaokul  hem lise idi. Bu üç okuldan birinin kapatılması daha uzun senelere 
yayılır ve zahmetli olurdu. Sadece ortaokul olan, en az öğrenci barındıran 
Talas’ın kapatılması onlara göre en mantıklı olanıydı. Duyduğumuza göre, 
azalacak yardımın etkisini gidermek için, okul idaresi Ankara’da Milli Eğitim 
Bakanlığı’na başvurarak okul ücretlerinin artırılması iznini talep etmiş, 
ama izin verilmemişti. Temelleri 1889 senesinde atılmış okul kapanıyordu.

Evet, 1966-1967 ders yılı, Talas Amerikan Ortaokulu’nun son eğitim ve 
öğretim yılı oldu. Talas’tan mezun olma şansı bulamayan tüm öğrenciler, 
Tarsus Amerikan Koleji’ne transfer edildiler.

Daha önce de belirttiğim gibi, Talas Amerikan Ortaokulu, İngilizce 
takviyeli bir ortaokul müfredatı uygulayan bir “erkek yatılı özel okul” 
statüsüne 1928 yılında girmişti. 1967 yılında kapanmasına kadar Talas tam 
kırk yıl çok üst düzeyde bir öğrenim ve eğitim yuvası oldu. Bir bilgiye göre, 
bu kırk yıl boyunca Talas’ta tüm Türkiye’den gelen 857 çocuk okumuş.

Türkiye için birçok değerli insanın yetişmesinde önemli katkısı olmuş bir 
okul böylece gözlerimizin önünde tarihe karıştı.

Talas için bir şiir, bir şarkı sözü yazdım…:
CHILDREN OF TALAS – TALAS’IN ÇOCUKLARI
I was a child of ten, they were not much older than me
We played the same games, ran after the same frisbee
We took the same lessons from the same young lady
Meals from the same couldron, water from the same tap

CHORUS/NAKARAT
Talas is on my mind, in my heart and in my soul…
I go back there to look for the child I once was
Talas is on our minds, in our hearts and in our souls…
We go back there to look for the children we once  were

Talas hep aklımda, kalbimde ve ruhumda
Oraya geri dönerim, çocukluğumu aramak için
Talas hep aklımızda, kalbimizde ve ruhumuzda
Oraya geri döneriz, çocukluğumuzu aramak için

Dormitory was ice cold, we warmed it up with our laughters
From there to school campus we used to count our steps 
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Used to crush the endless stone steps  to climb up the hill
To learn something new about life, friendship and mankind

CHORUS/NAKARAT
Such a brotherhood we developed, it’s just hard to explain
Whatever you do, you do it for yourself as well as for the others
If you fall, all fall, if you succeed, all succeed
With such learnings we walked from childhood to manhood

CHORUS/NAKARAT
With pride we sang our national anthem and raised the flag 
Now a senior  gives the tune for the school anthem
“All hail Talas to thee, our school of life and light,
Our goal is Turkish manhood to match Erciyes height”

KAPANIŞ SONRASI TALAS VE SEV
Anlaşmalara göre, okulun kapanması durumunda, okul gayrimenkulleri 

ile ilgili olarak, Amerikalıların ellerinde bulunan tapuların devlete geçmesi 
gerekiyordu. Öyle de oldu. Yukarı Kampüs arazisi ve binaları Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın kullanımına verildi ve kapalı spor salonu, derslikleri, 
yatakhaneleri ve yemekhanesiyle Türk milli güreş ve boks takımlarının 
kamp merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Aşağı Kampüs, yani Konak 
ise, Erciyes Üniversitesi’ne devredildi ve yeni sahiplerine misafirhane olarak 
hizmet vermeye devam etti.

İnsanların başlarına hayatları boyunca irili ufaklı bir sürü tatsız hadiseler, 
hatta felaketler gelebilir. Ben şahsen mezunu olduğum o unutulmaz 
okulun kapanışını hayatımdaki bir “felaket” olarak görüyorum. O zamanın 
şartları içinde Talas’ın kapanmasını önleyecek bir şeyler yapılabilir miydi? 
Bilmiyorum. Belki herkes bir şeyler yapabilirdi. Yapmadı, yapamazdı, 
yapılamadı; bilmiyorum. Olay ani mi gelişti; organize mi olunamadı? 
Bilmiyorum.  Kayseri halkı… Şehirlerine birkaç kilometre mesafedeki böyle 
efsane bir okulun kapanmaması için belki daha aktif davranabilirlerdi… 
Bilmiyorum. Bildiğim bir şey vardı: “EFSANE OKUL” kapandı…

Talas’ın kapanması Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (SEV) kurulmasına yol açtı. 
Eğitim ve öğretim hayatlarına devam eden Tarsus Amerikan Koleji’nin, 
İzmir Amerikan Koleji’nin ve Üsküdar Amerikan Koleji’nin de bir gün 
başlarına aynı şey gelir, gayrimenkuller kaybedilir endişesiyle SEV kuruldu. 
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Amerikalıların ellerinde bulunan tapular SEV’e transfer edildi. Böylece 
Osmanlı İmparatorluğu yıllarında Amerikalı misyonerlere verilmiş tapular 
bir Türk vakfına devredilmiş oldu. Anna Edmonds ve 1951 Talas mezunu 
Engin Ünsal, SEV’in iki kurucu vakfedeni oldular.

KAPANIŞ SONRASI TALAS MEZUNLARI
Okullarının kapanmış olması, onları yönlendirecek bir merciin ortadan 

kalkmış bulunması, mezunlar arasındaki iletişimine uzun yıllar büyük 
sekte vurdu. Talas’taki öğrencilerin Türkiye’nin her yerinden gelmiş 
olmaları, mezuniyet sonrası iletişimin kısıtlı kalmasına yol açtı. SEV, 
okulun kapanmasından hemen sonra kurulmuştu, lâkin o tarihlerde 
mezunlarla bir iletişim içinde olması gibi bir görevi ve amacı yoktu. Tabii 
ki bireysel veya küçük gruplar halinde iletişim ve buluşmalar oluyordu, ama 
kitlesel olarak kayda değer bir etkinlik senelerce yapılmadı.

Elektronik postanın ve akıllı telefonların günlük hayatımıza girmesiyle 
eski arkadaşlıklar tekrar canlandı; öyle ki, daha önce nerede bırakmışsak, 
oradan devam ettik. 1964 mezunu Cem Baysal’ın 2002 yılında tüm okul 
mezunlarının katılabileceği bir “yahoo grubu” kurmasıyla, mezunlar arası 
iletişim yepyeni bir boyut kazandı. Talas’a neredeyse her iki-üç senede bir 
geziler tertiplenmeye başlandı. Okulumuza giderek eski günleri yaşadık; 
eski sınıflarımızı, yatakhanelerimizi, yemekhaneyi, atölyeyi, çamaşırhaneyi 
ziyaret ettik. Kapalı spor salonunda basketbol oynadık. Kısacası 
çocukluğumuzu tekrar yaşadık (Fotoğraf 28, 29 ve 30).  

Aramızda bir fon oluşturarak, Kayseri Üniversitesi’nin kullanmadığı 
ve dolayısıyla bakımsız olan Konak’taki klinik binasını restore ettirdik. 
Bina içindeki bir odayı Talas Amerikan Ortaokulu Müzesi haline getirdik. 
Burada okuduğumuz kitaplar, kimliklerimiz, okul kepleri, armalar, öğrenci 
kayıt örnekleri, şifreli kilitler vs. sergileniyor. Hatta çamaşırhanemizdeki 
benim okul numaramın (265) da bulunduğu çamaşır rafları bile müzede 
yerlerini almış durumdalar. Büyük panolar üzerine yazılmış mezun isimleri 
tarihe şahitlik ediyor...

Ata Tanrıverdi, hem ortaokulu hem de liseyi Tarsus Amerikan Koleji’nde 
okumuş ve liseden 1955 yılında mezun olmuş bir ağabeyimiz. Talas’ı bitirip, 
lise için Tarsus’a gelenlerle ilgili anılarını şöyle anlatıyor (SEV’in yayınladığı 
Buluşma dergisi, sayı 16, Kasım/2013): “Yıl 1951. Galiba Ağustos’un ortaları… 
Okullar açılmış. Çocukların hepsi jilet gibi hazırlanmış, okul bahçesinde 
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toplanmışız. Herkes kendi sınıfındaki çocukları arıyor. Nihayet buldum. Lise 
1. sınıf. Çocukları bayağı özlemişim. Sarılıp öpüşüyoruz. Her kafadan bir 
ses çıkıyor. Tam şamata. O sırada yanımıza tanımadığımız bir oğlan yanaştı. 
Çekingen hâli dikkatimizi çekti. Sordum: “Delikanlı hangi sınıfı arıyorsun?” 
Cevap verdi: “Lise 1. Sınıf. Ben Talas’tan geldim de…” “Tamam,” dedim. “Burası.” 
Oğlanın elini sıktık, “Hoş geldin!” dedik ve aramıza aldık. Çocuk yanımıza 
yaklaştı, ama huzursuzdu. Gözleri, Talas’tan aşina olduğu yüzleri arıyordu. 
Birazdan Talaslılar da göründüler. Hemen bir araya geldiler. Yeni doğmuş 
kuzucuklar gibi, neredeyse başlarını birbirlerinin kolları altına sokacaklar. 
Çok geçmeden, haremlik-selâmlık misali, Talaslılar bizden ayrıldılar, kendi 
gruplarını oluşturdular.

Aradan tam 60 yıl geçti. Bu durum biraz değişmişse de, zaman zaman hâlâ 
kendi gruplarını oluştururlar. Sanki aralarında bize görünmeyen bir bağ vardır. 
Bundan 10 yıl kadar önceydi. 55’lilerin ortak toplantısını Göreme’de yaptık. 
Hazır Göreme’ye kadar gelmişken, (ortaokulu Talas’ta okumuş olan) çocuklar 
Talas’ı, yani okullarını görmek istediler. Seyahat derhal onaylandı. Bir otobüs 
kiralandı. Şamata, gırgır, fıkralar, şarkılar, en çok da “Eski Dostlar” şarkısı… 

Nihayet Talas’a, okula geldik. Talaslılar hep bir ağızdan şoföre durması için 
bağırdılar. Meşhur 146 basamak merdivenin başındaydık. Otobüsten inildi. 
Birkaç Talaslı hiç düşünmeden merdivenden tırmanmaya başladılar. Bazı 
yetmişlik delikanlıların gözü yemedi. Bizler otobüsle okulun ön kapısına 
geldik. Sanki bir tapınağa giriyormuşçasına sessizdik. Okulun salonları, sınıflar, 
yatakhane, yemekhane, her yer gezildi.  Talaslıların heyecanı gerçekten görmeye 
değerdi. Bahçeye çıkıldı. Artık ne demekse, Maymunlu Bahçe’yi ve Ağlama 
Duvarı’nı gördük. Arkadaşların birbirlerine, “Hatırlıyor musun?” diye başlayan 
anıları anlatmaları… Biz Tarsuslular, sanki bir piyes seyrediyorduk. Hiçbir 
zaman böyle bir heyecan yaşamamıştık. Bu ana kuzuları 11 yaşında buraya, 
tabiri caizse, bu Allah’ın dağındaki manastıra(!) getirilmişler. Gerçi şimdi her 
biri yaşlı birer koç oldular, ama, her neyse, bu terk edilmişliğin acısını beraber 
yaşamışlar. Birbirlerine hem arkadaş, hem de ana baba olmuşlar. Sırlarını 
paylaşmışlar, paylaşmayı öğrenmişler. Ergenlik çağının heyecanını, Erciyes’in 
soğuğunu birlikte yaşamışlar. Çok duygulandım. “Evet,” dedim, “şimdi bu 
çocukların birbirlerine olan tutkularını çok iyi anlıyorum.” 

Zorluğun içinde fırsat yatar.

̶  Albert Einstein
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Her sene üç ayrı şehirde (İstanbul, Ankara, Bodrum), Talas mezunlarını 
bir araya getiren toplantılar tertiplenir (Fotoğraf 31). Her toplantıda, Talas 
Marşı’nı hep birlikte coşkuyla ve gururla söyleriz. (Video)    

TALAS MARŞI
İngilizce Bölümü    Türkçe Bölümü
All hail Talas to thee    Selâm okul sana
Our school of life and light   Hayatın örneği
Our goal is Turkishmanhood   Türklüğün bir desteği
To match Erciyes height   Değerli küçük yurt
For our fair country’s good   Cesur, temiz, dürüst
Oh may we strive to be    Verdiğin bu gaye
Fair, clean and brave    Sunalım ülkeye
All hail to thee    Selâm sana
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Fotoğraf 12:
Talas Amerikan Ortaokulu - Sonbaharda üst yoldan okul arazisine giriş -

Wingate Binası ve atölye

Fotoğraf 13
Yukarı Talas’ın güneydoğudan görünüşü. (1898) (VROH-HZ-DSUK)
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Fotoğraf 14
Talas Amerikan Ortaokulu (1908) (BF-HCOT)

Fotoğraf 15:
Talas Amerikan Ortaokulu - Kütüphane (1965)
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Fotoğraf 16:
Talas Amerikan Ortaokulu - Üst yerleşkeden Kayseri’ye uzanan yolun görünümü.

Fotoğraf 17:
Talas’ta kayak
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Fotoğraf 18:
Voleybol maçı öncesi Oğuz Aydemir, Mehmet Gür, Muhlis Yararcan, Selim Kalafat, 

Ali İpek, Turhan Bakkaloğlu (1965)

Fotoğraf 19:
Talas Amerikan Ortaokulu - Konak’a giden yoldan Wingate Binası ve mescit.
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Fotoğraf 20:
Alidağ

Fotoğraf 21:
Talas’ın meşhur 146 basamaklı merdivenleri
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Fotoğraf 22:
Talas’ta kliniğe hasta getiriliyor.

Fotoğraf 23:
Talas’ın kapanmasından yaklaşık 45 sene sonra çekilen bir fotoğraf: 

Çamaşırhanede öğrenci numaralarıyla raflar…
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Fotoğraf 24:
Talas Amerikan Ortaokulu - Orta 2 ve Orta 3sınıflarının hocalarla toplu fotoğrafı

(1964-65 ders yılı)

Fotoğraf 25:
Revirde hasta olduğum bir gün çekilen Orta 3 sınıf fotoğrafı.

Sol alt köşeye montajım yapılmış... (1965-1966 ders yılı)
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Fotoğraf 26:
Kayseri’ye gidiş öncesi Halûk Ertürk, Mehmet Gür, Oğuz Özgüven. (1963)
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Fotoğraf 27: Alidağ’a Cumhuriyet’in yıl dönümünü Romen rakamlarıyla yazarken…

Fotoğraf 28: Talas Amerikan Ortaokulu 1966 mezunları 40 yıl sonra 
(2006) Talas’ta.
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Fotoğraf 29: Eşlerle birlikte bir Talas ziyareti (2015)

Fotoğraf 30: Mezunlar Wingate Hall önünde: Mehmet Gür, Hüsnü Özek, Ali 
İpek, Tuncay Sergen, Faruk Çakmak (2017)
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Fotoğraf 31a: Bir Talas gecesinde… 2019

Fotoğraf 31b: Bir Talas gecesinde… 2019
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Fotoğraf 31c:
Bir Talas gecesinde… 2019
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BÖLÜM 4 

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

Talas’tan mezun olduğum 1966 yazında İstanbul’daki Robert Kolej’in 
giriş imtihanına girdim. Annemin babası Şükrü dedem torunlarının 

Robert Kolej’e gitmeleri gerektiğini söylerdi. Rahmetli dedemi ahirette 
sevindiremedim. Hâlbuki, bana göre Robert Kolej imtihanı hayatımda 
geçirdiğim en başarılı imtihandı. Demek benden daha başarılılar vardı ki, 
asıl listeye giremedim; yedek listenin ikinci sırasındaydım. Okuldan gelen 
mektupta, bana sıra geldiği takdirde, bunun bize telgrafla bildirileceği 
yazılıydı. İmtihan neticeleri Hürriyet gazetesinde de yayımlanmıştı. 
Orada da yedek listenin ikinci sırasında olduğumu gördüm. Talas’tan sınıf 
arkadaşlarım Yıldırım Koç, Oğuz Türkyılmaz, Yılmaz Ünal, Fertaç Bilge ve 
Selim Kalafat giriş imtihanını asıl listeden kazanmışlardı.

1966 yazını geçirmek üzere yine Soğukoluk yaylasına çıktık. Robert 
Kolej’den Ağustos ayı sonuna kadar yeni bir haber gelmemişti. Lise 
için kaydımı yaptırdığım Tarsus Amerikan Koleji’nin açılışına bir hafta 
kalmıştı ki, annemle beraber Soğukoluk Postanesi’ne giderek Robert Kolej’e 
telefon ettik. Yedek listeden bana sıra gelmediği; kayıtların kapandığı 
söylendi. Üzüldüğümü hatırlıyorum. Annem, “Üzülmeye hiç gerek 
yok. Arkadaşlarının büyük çoğunluğuyla Tarsus’ta beraber olacaksın. 
Robert Kolej’in üniversitesine gidersin inşallah…” dedi ise de, üzüntüm 
hafiflememişti. Tarsus Amerikan Koleji’nin lise bölümüne devam edeceğim,  
o telefon görüşmesinden sonra kesinlik kazandı.

Size inanmanız için öğretilenleri şüpheyle karşılamanız normaldir. 

 ̶  Anonim

z
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Artık liseli olmuştum, on-beş yaşımı doldurmaya birkaç ay kalmıştı. 
Okulun açılışı için okula anne babayla gitmek olmazdı; millet dalga 
geçerdi. Böyle bir şeye zaten gerek de yoktu. İlkokuldan arkadaşlarım 
Cevdet Uygun ve Nebil Barbur ilkokuldan sonra Tarsus’un ortaokuluna 
gitmişlerdi. İlkokuldaki en zeki ve çalışkan arkadaşım Cevdet Uygun, 
Tarsus’un orta kısmını da başarıyla tamamlamış ve o da liseli olmuştu. 
Nebil Barbur ise, ilkokuldan sonra, önce Kıbrıs’ta bir ortaokula gitmiş, 
orada cemaatler arası problemlerden dolayı bir sene sonra tekrar Türkiye’ye 
dönmüştü. Kıbrıs macerası, onun Tarsus’a bir sene geç başlamasına neden 
olmuştu. Dolayısıyla, Nebil, bizim Lise 1’e başlayacağımız sene Orta 3 
sınıfına devam edecekti (Fotoğraf 32).

İskenderun’daki dördüncü Tarsus öğrencisi Talas’tan sınıf arkadaşım Oğuz 
Aydemir idi. Klas bir basketbol oyuncusu olan Oğuz, Talas’a başladığımız 
sene Talas’a Bursa’dan gelmişti, ama biz Orta 2 öğrencisiyken Oğuz’un babası 
işi icabı İskenderun’a tayin olmuş, Aydemir Ailesi İskenderun’a yerleşmişti. 

Biz iki eski, iki yeni Tarsuslu 1966 senesi Eylül ayının başında hep 
beraber Tarsus’a gittik. Lise 1 yatakhanesi Friendship Hall binasındaydı. Dört 
sene evvel Talas imtihanına girdiğim müzik odası o binanın alt katındaydı. 
Bir yandan Talas’taki sınıf arkadaşlarımla kucaklaşırken, bir yandan da 
Tarsus’un ortaokuldan mezun olup, Tarsus’un lisesine devam edecek yeni 
sınıf arkadaşlarımla tanıştım.

Talas kökenli Lise 2 ve Lise 3 öğrencilerini de yeniden görmek, onlarla 
sohbet etmek heyecan verici oldu.  

TARSUS
  Tarsus İskenderun’a 175 kilometre mesafedir. Adana’da otobüs değiştirerek, 

üç saatte gidilebilir. Tarsus Adana’ya 50 kilometre, Mersin’e 30 kilometredir. 
Kent olarak Türkiye’nin dördüncü büyük şehri Adana ve Türkiye’nin üçüncü 
büyük liman şehri Mersin arasında sıkışıp kalmış olmasından dolayı, 
Tarsus’un gelişmesi göreceli olarak sınırlı kalmıştır. Tarsus’un coğrafi 
konumundan ziyade, tarihi değeri ve bilhassa Hristiyanlık tarihi açısından 
önemi ön sıradadır (Fotoğraf 33). Tarsus, Hristiyan dininin öncülerinden 
Aziz Paulus’un MS 3 yılında doğduğu kenttir. Kendisi esasında Yahudi 
kökenlidir ve baba mesleği olan çadır bezi dokumacılığı yaptığı söylenir. 
Kudüs’e hahamlık için bir gidişinde MS 34 yılında Hz. İsa ile karşılaşır ve 
artık Hristiyanlık dinini yaymak için çalışacağını açıklar. 
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TARSUS AMERİKAN KOLEJİ’NİN TARİHÇESİ
Okulun tarihindeki önemli olaylar şöyledir (Kaynak: www.tac.k12.tr):

1885  Tarsus’ta American Board of Commissioners for Foreign   
 Missions’da (ABCFM) görevli Thomas Davidson Christie ve o yıllar  
 bölgeyi hac için gezmekte olan avukat ve yayıncı Albay Elliott   
 Shepard tanışırlar. İkili, Tarsus’ta erkekler için bir okul açmak üzere 

 yola çıkarlar.      
1887 lliot Shepard ve Thomas Christie, aslen Maraşlı olan Harutune  

 Jenanyan’ı da ekibe katarak, St. Paul’s Institute adıyla bir erkek okulu
 açmaya karar verdiler.
1888 22 Kasım’da “St. Paul’s Institute at Tarsus” sekiz öğrenci ile eğitime  

 başladı.
1903 Kuruluşunda bağımsız olarak kurulan okul, mâli ve idari olarak  

 resmen Amerikan Board’un (ABCFM) çatısı altına girdi.
1911 Tarsus Amerikan Koleji’nin simgesi olan “Stickler Hall” binası   

 hizmete girdi (Fotoğraf 34).
1915 Birinci Dünya Savaşı sırasında okulun adı “Tarsus Koleji” olarak  

 değişti ve Müslüman Türk öğrenciler de eğitim almaya başladı.
1923 Lozan’dan sonra Yunanistan ile nüfus mübadelesinin ardından  

 Türk-Müslüman öğrenciler çoğunluğu oluşturdular.
1925 Okul, ülkenin eğitim sistemindeki laikleşmeye paralel olarak ismini
 American College Tarsus (ACT) veya Tarsus American College  

 (TAC) olarak kullanmaya başladı.
1930 Okul, “Tarsus Amerikan Koleji” sıfatıyla ilk mezunlarını verdi.
1931 İlk öğrenci kulüpleri kuruldu.
1939 Savaşın çıkmasıyla okuldaki sıkıntılar daha da artarken, geride
 kalan zorlu on yıla rağmen, toplam öğrenci sayısı 90’dan 194’e çıktı.
1949 TAC’nin ünlü hocalarından olacak Türk Dili ve Edebiyatı hocası
 Haydar Göfer, yirmi-altı yıl sürecek görevine başladı.
1950 Türk Dili ve Matematik  derslerinden giriş sınavı yapıldı.
1967 Talas Amerikan Ortaokulu mali güçlükler nedeniyle kapandı.
 Kapanış nedeniyle Talas’tan mezun olamayan öğrenciler Tarsus’a 

 geldi.
1979 Yüzyıla yakın bir süredir erkek okulu olan TAC, ilk defa kız öğrenci
 de alarak karma eğitime geçti.
1986 Okul ilk kez karma mezunlarını verdi. Yatılılık bölümü aşamalı
 olarak kapatıldı.
2002 Erkek öğrenciler için “yatılı bölümü” tekrar hizmete açıldı.
2003 “Dört Yıllık Lise Programı” uygulanmaya başlandı.



110

Yol -  The Path - Le Chemin

2005 TAC’de Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı sınavlarına
 yönelik öğretime başlandı.
2007 “Dört Yıllık Lise” ve “IB Diploma” Programları ilk mezunlarını
 verdi.
2007 TAC, CIS’tan (Uluslararası Okullar Birliği) akreditasyon aldı.
2008 Kız öğrenciler için “yatılı bölümü” hizmete açıldı.
2013 TAC Yerleşkesi büyüdü. (Kapalı spor salonu, yemekhane, tiyatro
 salonu ve yatakhane binaları da eklendi.)
 
TAC’de 10 yılın üzerinde Okul Genel Müdürlüğü yapmış şahıslar: 
• Dr. Thomas Davidson Christie  (1893-1920)
• William Sage Woolworth (1929-1947)
• Dr. Richard Maynard (1949-1964)
• Wallace Robeson (1967-1988)

SINIF ARKADAŞLARIM
    (Fotoğraf 35)

Talas Ortaokulu’ndan Tarsus Lise 1 sınıfına gelenler (26 kişi)

YATILILAR: Eser Gökler, Uğur Köksal, Ahmet Mülayim, Eren Örge, Sırrı 
Ergun, Serdar Balkan, İrfan Bürian, Turhan Bakkaloğlu, Oğuz Özgüven, 
Oğuz Aydemir, Doğan Eroğlu, Ali İpek, Musa Onar,  Namık Mutluçağ, Halûk 
Ertürk, Muhlis Yararcan,  Tamer Özsu, Tuncay Çakıt, Uğur Babaç, Mehmet 
Beken, Alptekin Orhon, Ferzat Kuçani, Yusuf Düvenci, Ayhan Sicimoğlu, 
Mehmet Gür.

GÜNDÜZLÜ: Girol Karacaoğlu.

Tarsus Ortaokulu’ndan Tarsus Lise 1 sınıfına gelenler (23 kişi)

YATILILAR: Mehmet Neşşar, Kemal Tarım, Fikret Deniz, Serdar 
Somer, Tuğrul Altan, Cevdet Uygun, Haldun Emrealp, Tuncer Celasun, 
Vecdi Taner, Şakir Tunç, Mehmet Bengisu.

GÜNDÜZLÜLER:  Halûk Göfer, Haldun Göfer, Sadık Güngör, Süleyman 
Deniz, Süleyman Dizemen, Sabri Gürani, Rıza Tamer, Saffet Atıcı, Halim 
Ercan, Feridun Duyguluer (TAC Orta’da yatılı), Muhittin Özavcı, Ahmet 
Özölmez.
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TALAS-TARSUS
Lise 1 sınıfının iki şubesi vardı. Ortaokulu Talas ve Tarsus’ta bitirmiş 

olan öğrenciler iki şubeye karışık olarak dağıtıldılar. İlk günlerdeki tatlı 
Talas-Tarsus çekişmesi kayboldu. Artık herkes Tarsuslu, yani TAC’li idi.

Günlük yaşamda bir Talas-Tarsus çekişmesi olmamakla beraber, bazı 
konularda iki ayrı yetişme tarzından gelen bu öğrenciler arasında da doğal 
olarak farklar mevcuttu:

➢ Tarsus bir şehir okulu, Talas ise izole bir yerde, bir kır okuluydu. Yılın 
büyük bir bölümünde, Talaslıların okul dışındaki insanlarla temasları çok 
sınırlıydı. Dolayısıyla, gerek Tarsus halkıyla olsun, gerek kızlarla olsun, 
Tarsuslular okul dışındaki insanlarla temaslarında Talas kökenlilere 
nazaran daha rahattılar. Talaslılar bu tür temaslarda genellikle çekingen 
davranırlardı. Örneğin, Mersin’den veya Adana’dan okulumuza kız 
öğrenciler gelirdi (TAC benim zamanımda tamamen bir erkek okuluydu) 
veya biz onların okullarına çay ve dans partileri için giderdik. Tarsus 
kökenliler çok daha çabuk iletişim kurarlar, daha kolay kaynaşırlardı. Biz 
kaba değildik, ama rahat da değildik. Tarsus kökenliler Talaslılara “dağdan 
inmeler” derlerdi. Talaslıların yeni ortamlara alışmaları zaman alırdı.

 
➢ Lise 1 sınıfımdaki Tarsus-Orta kökenlilerin yarısından fazlası gündüzlü 

öğrencilerdi. Diğer sınıflarda da gündüzlü-yatılı oranları aşağı yukarı benzer 
oranlarda idi. Gündüzlüler, evleri Tarsus’ta olanlar veya Adana ve Mersin 
gibi yakın şehirlerde oturup, okula her gün otobüslerle gelip gidenlerdi. 
Talas ise, aileleri Talas’ta oturan iki-üç kişi haricinde, tamamen yatılı 
bir okuldu. Talas’ta okuyan Kayserililer bile evlerine ancak hafta sonları 
giderlerdi. Biz gündüzlü öğrenci yaşamını bilmezdik. Hâl böyle olunca, 
Talaslılar arasındaki arkadaşlık bağları arkadaşlığın birkaç basamak daha 
üstündeydi. Talaslılar, Tarsus kökenlilere nazaran daha bir aile gibiydiler, 
birbirlerine olan bağlılıkları çok daha fazlaydı. Bu husus, yaşamın daha 
sonraki dönemlerinde de kendini açık olarak ortaya çıkaracak bir gerçektir.  

➢ Talas’ta ders dışı yaşam bir hayat mücadelesi olarak geçerdi. Aşağı 
Kampüs ile Yukarı Kampüs arasında karda yağmurda gidip gelmek bile bir 
mücadele idi. Hava sıcaklığının -10, -15 olduğu buzlu kış günlerinde ısıtması 
olmayan yatakhanelerde soyunup giyinirken, sabahları pijamamızın altını 
çıkarmadan pantolon giydiğimiz bile olurdu. Tarsus’ta şehirden alınması 
gereken bir ihtiyacımız olsa, okul kapısından çıkınca kendimizi şehrin 
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ortasında bulurduk. Talas’ta iken Kayseri’ye gidebilmek için en az bir hafta, 
şehir iznini kaybetmişsek iki hafta beklemek zorunda kalırdık. Bu yaşam 
zorlukları ve şartlar Talaslıları pratik, çözüm arayan ve bulan insanlar olarak 
yetiştirirdi. Tarsus’ta hayat daha rahattı.

 
➢ Talaslılar ortaokulda Tarsuslulara kıyasla daha sportif yetişirlerdi. 

Talas’ta kapalı bir spor salonunun mevcudiyeti ve iki-üç kişi haricinde 
herkesin yatılı olması, gerek bireysel sporlarda gerek basketbol, voleybol 
ve hentbol gibi takım oyunlarında daha uzun çalışabilmek, daha fazla 
antrenman yapabilmek olanağını sağlardı. TAC sınıf ve okul takımlarının 
çoğunluğunu genellikle Talas kökenliler oluştururdu. Bir şeye dikkat 
edilirdi: herhangi bir spor dalında, sınıf içi “Talas kökenliler – Tarsus 
kökenliler” karşılaşmaları asla yapılmazdı. 

Talas, Tarsus’un lise bölümünü besleyen çok önemli bir kaynaktı. Her sene 
“dağdan” Çukurova “ovasına” inerek TAC hayatına karışan bu iyi yetişmiş, 
analiz ve sentez yetenekleri olan, sportif, zıpkın gibi 25-30 yeni öğrenci, 
TAC’ye  yeni ve taze bir kan aşılardı. Talas’ın kapanması ile bu kaynak ortadan 
kalktı. Talas’tan gelen öğrenciler Türkiye’nin neredeyse her yöresini temsil 
ederlerdi. Kaynak kuruyup, bu nitelik kaybolunca, TAC gitgide yöresel bir 
okul oldu ve yatılılık bölümü bir müddet sonra kapatıldı. Yatılılık bölümü 
ancak uzun seneler sonra, yeni düzenlemelerle tekrar açıldı.

 
EĞİTİM, DERSLER VE ÖĞRETMENLER

Tarsus’ta geçirdiğim dönemde TAC’nin, Talas’taki gibi, öğrenimin 
ve eğitimin amaçlarını vurgulayan bir sembol veya bir sloganı yoktu. 
Mezun olduktan birkaç sene sonra okula yaptığım bir ziyarette okulun 
ana kapısından sonra duvara vidalanmış bir levha üzerinde  “Türkiye için 
liderler, dünya için liderlik” sloganının yer aldığı dikkatimi çekti. Bunun 
çok geniş anlamlı bir slogan olduğunu düşündüm; bilhassa “dünya için 
liderlik” lafı bana gereğinden fazla iddialı geldi.  Hâlbuki çok daha güzel 
ve anlamlı bir çözüm vardı: Mademki Talas tarihe karışmıştı, Talas’ın basit, 
fakat çok anlamlı 4H (Hand, Head, Health, Heart) veya 4K (Kol, Kafa, 
Kuvvet, Kalp) diye bilinen eğitim ve öğretim felsefesi sloganı Tarsus’ta 
kullanılmalıydı. Ne de olsa, iki okul da aynı bünyenin okullarıydı.

Tarsus’taki ilk senemde (1966-1967 ders yılı) okul müdürlüğünü 
vekâleten Mr. Hans Meyer yürütüyordu. Mr. Meyer’in müdürlüğü vekâleten 
yürütmesinin nedeni, Mr. Wallace Robeson’un Tarsus’a gelmesinin 
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beklenmesiydi. Mr. Robeson benim Talas’taki son senemde Talas’ın genel 
müdürüydü. Talas’ın kapanacağı 1966-1967 ders yılında da Talas’ta bulundu 
ve Talas’ı kapatarak, 1967-1968 ders yılından itibaren Tarsus’un genel 
müdürlüğünü üstlendi. Wallace Robeson bu görevi tam 21 sene, yani 1987-
1988 ders yılı sonuna kadar sürdürdü.

Türk hocalar açısından TAC’nin lise bölümünde dikkati en çok çeken 
husus bu hocaların epeyi kıdemli olmalarıydı. Tarih hocası İbrahim Akış, 
edebiyat hocası Haydar Göfer ve coğrafya hocası Ömer Temel TAC’de 
yıllardır görev yapıyorlardı ve ellerinden yüzlerce öğrenci geçmişti. İbrahim 
Akış aynı zamanda Türk Genel Müdür Yardımcısı idi. Tarsus Amerikan 
Koleji, Amerikalı hocalardan ziyade, “İbrahim-Haydar-Ömer” hocalar 
(İHÖ) üçlüsüyle tanınıyordu:

 
İBRAHİM AKIŞ

İbrahim Akış, lisenin tüm sınıflarının tarih hocasıydı (Fotoğraf 36). Tarihi 
inanılmaz bir güzellikte anlatırdı. Bilhassa Osmanlıların Balkanlar’daki 
savaşlarını anlatırken heyecanlanır, el kol hareketleri yaparak ve elindeki 
cetveli bir kılıç gibi kullanarak savaş sahneleri yaratırdı. Bir keresinde 
elindeki cetvel, kılıç sallar gibi kol hareketi yaptığında elinden fırlamış ve 
açık olan pencereden aşağıya düşmüştü, hem de aşağıdaki birinin başına. 
Dolayısıyla, bizler o savaşları neredeyse canlıymış(!) gibi yaşardık. Tabii biz 
de kendisini daha da coşması için gaza getirirdik, ama hiçbir zaman laubalilik 
yapmazdık, çünkü İbrahim Hoca işte o zaman kızardı. Bir defasında bizden 
küçük bir sınıf böyle bir laubalilik yapmış, İbrahim Hoca küplere binerek, 
“Bana bakın limon kafalılar! Sizin beyniniz limon kadar büyükse, benimki 
marul kadar büyüktür!” demiş… İbrahim Hoca okula motosikletle gelip 
giderdi. Bir keresinde ev için aldığı marulu motosikletinin arka selesine 
bağlı olarak gören öğrenciler mutfaktan bir limon alarak, motosikletin 
üzerine koymuşlar ve marulla beraber fotoğrafını çekerek, okuldaki 
fotoğraf kulübünün imkânlarını kullanarak çoğaltmışlardı. Bu olaydan 
sonra birkaç kişinin disiplin kurulundan “ihtar” cezası aldığını hatırlıyorum.     

İbrahim Hoca’nın imtihanlarda not vermesiyle ilgili yarı doğru bir 
rivayet vardı: Bir öğrenci Lise 1 sınıfında ilk tarih imtihanında hangi notu 
almışsa, tüm lise hayatı boyunca, hatta lise mezuniyet imtihanında bile 
aynı notu almaya mahkûmdu… İbrahim Hoca imtihan kâğıtlarının belki 
bazılarını okuyor, diğerlerini okumadan not veriyordu. Bu teori bazen 
işlerdi: Sınıf arkadaşlarımdan Eser Gökler hastalandığı ve revirde yattığı 
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için bir tarih imtihanına girememişti. Buna rağmen, imtihan neticelerini 
okurken, İbrahim Hoca’nın Eser’e de imtihana girmiş gibi not verdiğine 
şahit olduk.     

Lise 2 ders yılının ilk dönemindeydik. “İbrahim Hoca’ya biz de bir numara 
yapalım!” dedik, ama dersimizi fazlasıyla aldık: İbrahim Hoca imtihan 
yapacağı zamanı bir hafta evvelinden açıklar, imtihan günü tarih kitabını 
açarak, soracağı beş soruyu o anda kararlaştırırdı. İmtihan neticeleri ise 
ancak birkaç hafta sonra açıklanırdı. “İbrahim Hoca soracağı beş soruyu 
imtihanın başında sınıfta belirliyor! Soruları biz tespit edelim, cevaplara 
çalışalım, İbrahim Hoca ne sorarsa sorsun, biz tespit ettiğimiz soruları 
cevaplandıralım. İbrahim Hoca kâğıtları okuyor olsa bile, geç okuduğundan, 
o zamana kadar kendi sorduğu soruları unutur…” dedik ve planımızı 
uyguladık. İbrahim Hoca ne sorduysa, biz kâğıtlara kendi hazırladığımız 
soruları yazdık ve onları cevapladık. Hatta, İbrahim Hoca’nın sorduğu 
birinci soru bizim hazırladığımız bir sorunun aynısı idi. Artık İbrahim 
Hoca kâğıtları bu sefer erken mi okumuştu, yoksa birisi bizi ele mi vermişti? 
Bilmiyoruz; hiçbir zaman sormaya da cesaret edemedik. İmtihandan bir 
hafta sonra İbrahim Hoca sınıfa geldi, dersini anlattı, zil çalınca da, “Size 
bir müjdem var beyler! Hepiniz ‘0’ aldınız!” dedi.

HAYDAR GÖFER
Edebiyat hocası Haydar Hoca, sınıf arkadaşlarım Halûk ve Haldun Göfer 

kardeşlerin babası idi. Halûk ve Haldun, babalarından herhangi bir iltimas 
görmeleri şöyle dursun, edebiyat dersinden neredeyse en kıt notları alan 
öğrencilerdi. Haydar Hoca TAC’de 1949’dan beri hocalık yapıyordu.

Edebiyat dersleri genellikle iki saat üst üste olarak planlanmıştı. Haydar 
Hoca’nın edebiyat derslerinin özelliği ilk saatin “mavra” yaparak, ikinci 
saatin ise ders yaparak geçirilmesiydi. Bu mavra saatleri inanılmaz derecede 
zevkli ve doyurucu olurdu. Çeşitli siyasi, ekonomik ve sosyal konular 
ele alınır, Haydar Hoca bu konularla ilgili görüşlerini söyler, biz de bir 
çeşit fikir ve düşünce alışverişi seansları yapardık. Haydar Hoca, öğretim 
kabiliyetinden daha çok, eğitim kabiliyeti ile tanınmış bir hocaydı. 

TAC geleneklerinden biri, her sene Lise 2 öğrencilerinin o sene mezun 
olacak Lise 3 öğrencileri şerefine bir tiyatro oyununu sahneye koymaları idi. 
Oyunlar tüm okul öğrencilerine, Tarsus, Adana ve Mersin’de oturan öğrenci 
ailelerine ve son olarak Lise 3 mezuniyet gününde (Commencement) Lise 
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3 öğrencilerine ve onların ailelerine sergilenirdi. Çok hoş ve anlamlı bir 
gelenekti bu; ümit ederim, hâlâ devam ediyordur. Biz de Lise 2 öğrencileri 
iken, o senenin Lise 3 öğrencileri şerefine Güngör Dilmen’in “Kurban” isimli 
oyununu sahneye koymuştuk. Ben bu oyunda “2. Kadın” rolünü üstlenmiş, 
kara çarşaflara bürünmüştüm (Fotoğraf 37).   Haydar Hoca tüm lise 
bölümünün edebiyat hocası olarak, o oyunların ve oyuncuların seçiminde, 
provalarında ve oyunların sahneye konulmasında tek yetkiliydi. Rejisörlük 
yönüyle de tanınmış bir hocaydı, Haydar Hoca.  

Haydar Göfer, 1949 senesinde “muallim” olarak girdiği TAC’den 1975 
senesinde “emekli hoca” olarak ayrıldı. 12 Şubat 2018 tarihinde eski 
talebeleriyle birlikte 100. yaş gününü kutladı.

ÖMER TEMEL
Okul yerleşkesinde tek odalı bir bina coğrafya derslerine tahsis edilmişti. 

Ömer Temel veya nam-ı değer Ömer Ağa, bu ayrıcalığı kendine göre bir 
gurur meselesi yapmıştı. Başka hiçbir dersin kendi binası yok iken, bir 
“coğrafya binası” vardı (Fotoğraf 38). Dağların, denizlerin, ovaların adları, 
yükseklikleri veya derinlikleri lise çağındaki öğrencilerin pek ilgi alanına 
girmiyordu, ama Ömer Hoca coğrafyayı yine de zevkli bir ders haline 
getirmeyi beceren bir hocaydı. 

Ömer Ağa herkesin karakterini gözlerinden okuyabildiğini iddia eder, her 
imtihandan önce, “Benim imtihanlarımda kopya çekebilen daha anasından 
doğmadı!” derdi. Tarsus’un orta kısmından liseye devam eden öğrencileri 
Talas’tan gelenlere nazaran not açısından daha çok kayırdığı iddia edilse 
de, ben şahsen böyle bir şeye şahit olduğumu söyleyemem; çünkü Ömer 
Hoca’dan hep yüksek not alırdım.

Gazeteci Mete Akyol Abi’mizin sınıf arkadaşlarından biri, Mete Akyol’un 
vefatından sonra, Ömer Temel ile Mete Akyol arasında geçen şu ilginç olayı 
anlattı: Ömer Ağa bir hafta önceden imtihan gününü ve imtihan konularını 
açıkladı. “İyi hazırlanın çocuklar. Hepinizden yüksek not bekliyorum,” dedi. 

Her zaman yaptığı gibi, imtihan günü herkese boş imtihan kâğıtları dağıttı. 
Ömer Hoca imtihan kâğıtlarını kendisinin getirmesiyle, öğrencilerin kendi 
kâğıtlarını kullanmaları durumunda, bunların üzerine hazırlayabilecekleri 
kopya bilgilerinin önüne geçtiğine inanırdı. “Başlayın bakalım!” dedikten sonra, 
hepimiz bir şeyler yazmaya başladık. Bu arada Mete sol kolu ile imtihan kâğıdını 
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kapatmış, durmadan çalakalem yazıyordu. Bir müddet sonra “Hocam, bana bir 
kâğıt daha verir misiniz?” ricasında bulundu.  Ömer Hoca Mete’ye ikinci kâğıdı 
verirken, “Çok çalıştın galiba, iyi yazıyorsun,” dedi. Mete, “Evet hocam, çok 
çalıştım. Siz de sağ olun, çok güzel sorular sordunuz; hepsini biliyorum,” diyerek 
cevap verdi. Mete yine kolunu kâğıdın üstüne kapatarak yazmaya devam etti. 
Bir müddet sonra üçüncü kâğıdı istedi; yazmaya yine devam etti. Zil çaldığında 
herkes imtihan kâğıdını en ön sıralarda oturan öğrencilere geçirdi, onlar da 
kâğıtları Ömer Ağa’nın masasına koydular. Ben o an dikkat etmedim, ama Mete 
kendi kâğıtlarını vermemişti. Sınıftan çıkarken Mete’nin yanındaydım. Mete 
hocaya dönüp, “İyi günler hocam, imtihandan en az 9 bekliyorum,” dedi. 

Ertesi haftaki coğrafya dersinde hocaya, “İmtihanlardan ne haber hocam?” 
diye sorulduğunda, Ömer Hoca, “Kâğıtları okumam devam ediyor. Notları 
haftaya söylerim,” cevabını verdi. Mete ayağa kalkarak, “Hocam, benimkini 
okudunuz mu? Çok iyi geçmişti. En az 9 bekliyorum,” dedi.  Hoca, “Otur yerine, 
haftaya dedim ya!” diyerek Mete’yi hafifçe azarladı. 

Bir sonraki hafta Ömer Hoca not defterini önüne koydu, başladı imtihan 
sonuçlarını okumaya: “Mete Akyol, 6,” dedi. Mete ayağa fırlayarak, “Hocam, 
olur mu? Ben en az 9 bekliyordum. Ben üç imtihan kâğıdı doldurdum. Buna 
herkes şahit. Eminim, ikinci ve üçüncü kâğıtlarım bir şekilde karıştı. Rica etsem 
bir kontrol eder misiniz?” diyerek itiraz etti. Hoca neyi kontrol edecekti ki? 
Mete, değil üç, bir imtihan kâğıdı bile vermemişti… Hocanın 6 notunu nasıl 
verdiği ayrı bir muammaydı.

Aradan bir hafta daha geçti. Dersten sonra Ömer Hoca Mete’yi yanına çağırıp, 
“Tamam, 9 aldın!” dedi.

Bu olayın daha sonra Ömer Hoca’nın kulağına gidip gitmediğini 
bilmiyorum, ama okul dışında bile birçok kişinin kulağına gittiği belli: 
Çok seneler sonra Mete Ağabey, bir gazeteci olarak bir politikacıyla yaptığı 
bir mülâkatın başında, heyecanlı gördüğü politikacıya heyecanlanmasına 
gerek olmadığını söylediğinde, “İmtihan kâğıdı vermeden 9 alan biri 
karşısında heyecanlanmamak mümkün değil!” cevabını almış… 

Bu ve buna benzer onlarca, yüzlerce anı, okul içinde ve dışında bir 
dönemden diğerine aktarılıyordu. Tarsus Amerikan Koleji’nin, Amerikalı 
hocalardan ziyade, “İbrahim-Haydar-Ömer” hocalar üçlüsüyle (İHÖ) 
tanınıyor olması boşuna değildi. 
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TARSUS’ TA VE TAC’DE YAŞAM
Tarsus, Orta Anadolu’nun güneyinde Adana ve Mersin arasında kalan 

bir kent olmasından dolayı, Adana ve Mersin kadar gelişemiyordu. Adana 
hem tarım hem sanayi alanlarında, Mersin ise tarım ve sanayiye ilaveten 
liman ve taşımacılık faaliyetlerinde gelişirken, Tarsus tarımla yetinmek 
zorunda kalmıştı. Tarsus bölgesinde birkaç çırçır ve tekstil fabrikası dışında 
önemli sayılabilecek sanayi işletmeleri yoktu. Bu durum, kentin sosyal 
dokusuna ve sosyal hayatına yansıyordu. Tarsus tarihi ve köklü bir yerleşim 
bölgesi olmasına rağmen, halkın geçim kaynakları sınırlıydı. O zamanlar 
tamamen tabiata bağlı olarak yapılan tarım faaliyetleri, yerli halkın maddi 
bir birikim yapmasına elverişli değildi. 1970’li yılların başında Tarsus’ta ne 
güzel bir mağaza ne de zevkli bir şekilde dekore edilmiş bir lokanta vardı. 
Tarsus Amerikan Koleji kentin içinde yer alıyordu. Okulumuzu çevreleyen 
duvarların dışına çıktığımızda orta düzeyin çok altında bir görünüm 
sergileyen bir halk kitlesiyle karşılaşırdık. Talas’ta okurken, hafta sonları 
Kayseri’ye indiğimiz günlerde karşılaştığımız Kayseri halkının sosyal düzeyi 
Tarsus halkına kıyasla daha yüksekti.

Tarsus kenti bir yana, okul duvarları içinde geçen yaşamımız oldukça 
renkliydi. TAC’de o zamanlar kapalı bir spor salonu olmamasına rağmen, 
açık havada yapılan spor faaliyetleri oldukça yoğun ve zevkliydi. Talas’a 
kıyasla Tarsus’ta lise bölümünün bulunması, spor müsabakalarının daha 
zengin ve daha çekişmeli olmasını mümkün kılıyordu. Okul korosuna 
ve folklor oyunlarına Tarsus’ta daha çok önem veriliyordu. Okul başlar 
başlamaz, okul korosuna girme elemelerine katıldım ve koroya girdim 
(Fotoğraf 39). Mrs. McNair koro şefimizdi ve koro elemanlarını çok sesli 
müzik konusunda çok iyi yetiştirdi. Amerikan folk müziğinde “Shenandoah” 
adlı bir şarkı vardır. Mrs. McNair bu şarkıyı bana solo olarak söylettirdi. 
Arkadaşlarım böyle bir şeyi hiç kaçırırlar mı?... Adım bir anda “Shenandoah 
Mehmet” oluverdi. Okul korosu olarak, Tarsus halkı için verdiğimiz 
konserlerde ve ayrıca Gaziantep, İskenderun ve Adana’daki bazı okulların 
davetlisi olarak yaptığımız gösterilerde beğeni kazandık.  

  
Hafif batı müziğine iyiden iyiye merak salmıştım. Sınıf arkadaşlarımdan 

Uğur Babaç’ın küçük bir radyosu vardı. Radyoya taktığı pil neredeyse 
radyonun kendisi kadar büyüktü. Adana yakınlarındaki İncirlik Hava 
Üssü’nün radyo yayınlarından piyasaya çıkan son parçaları dinlerdik. 
1966 Noel’inde Amerikalı hocalarımızdan biri Amerika’daki ailesinin 
yanına gitmiş, geri döndüğünde Simon&Garfunkel ikilisinin plaklarını 
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ve kasetlerini getirmişti. Bu ikilinin söylediği parçalar ve bilhassa Paul 
Simon’ın akustik gitar çalışı benim müzik zevkimin gelişmesinde önemli 
bir mihenk taşı oldu. The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, 
Bob Dylan, Simon&Garfunkel gibi müzisyenlerin birçok şarkısını 
ezbere söyleyebiliyordum, ama bir müzik aleti çalmasını bilmiyordum. 
Talas’tayken sınıf arkadaşım Oğuz Özgüven saz çalardı ve ben onu 
imrenerek dinlerdim. Yine Talas’ta Ali İpek, hocalarımızdan Mr. Bill 
Amidon’dan bir gitar satın almış ve kabiliyeti sayesinde gitar çalmayı 
hızla geliştiriyordu. Tarsus’un orta kısmını bitirerek liseye devam edenler 
arasında akordeon, org, gitar, bateri gibi değişik müzik aletleri çalanlar 
vardı ve okulun “Echo” adlı bir müzik grubu mevcuttu. Bu grup, içinde 
bulunulan senenin adını alır (Örneğin: Echo ’67) ve elemanlarının hangi 
sınıfta olduklarına ve mezuniyet durumuna göre, elemanlar bir seneden 
diğerine değişirdi. Grubun asıl amacı, “Liselerarası Müzik Yarışması” gibi 
yurt çapındaki veya yöresel yarışmalarda TAC’yi temsil etmekti.

BİR GİTARIM OLUYOR
Bir müzik aleti çalmayı öğrenmenin zamanı çoktan gelmiş, hatta 

geçiyordu. Sesim fena değildi, ritim duygum vardı ve zaten okul korosu 
elemanıydım. Gitar çalarak şarkı söylemek eski hayallerimden biriydi. Bir 
gitar almayı ve gitar çalmayı öğrenmek istiyordum, ama ne Tarsus’ta ne 
de İskenderun’da müzik aletleri satan bir dükkân vardı. Belki büyük şehir 
olarak Adana’da böyle bir mağaza mevcuttu, lâkin Tarsus-İskenderun gidiş 
gelişlerinde Adana’dan hep transit olarak geçiyorduk. Sonunda imdadıma 
annem yetişti. 1968 senesi baharında bir akşam mütalaa (etüt) saatinde 
İskenderun’dan okula telefon etti: 

“Mehmet, burada Altındişler mağazasının vitrininde bir gitar var.” 
Şaşırdım, çünkü babamın eczanesinin karşısındaki Altındişler mağazası bir 
giyim mağazasıydı. 

“Nasıl yani?” diye sordum anneme. 
“Ben de önce vitrine dekoratif olarak koyduklarını zannettim, ama 

mağazaya girerek sordum; satılıkmış. Birisi satılması için bırakmış. Hafta 
sonu için İskenderun’a gel istersen. Söz verdiler;  Cumartesi gününden önce 
başkasına satmayacaklar.”

Annem, Altındişler mağazasının çalışanlarını iyi tanırdı. Anneme 
verdikleri sözden geri dönmezlerdi. İskenderun’a son iki-üç hafta sonu 
gitmemiştim. “Böyle bir fırsatı değerlendirmek lâzım!” diye düşündüm 
kendi kendime. 

“Tamam, gelirim. Çok teşekkürler anneciğim. Nasıl bir gitar bu?”
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“Ben gitarlardan anlamam ki… Sadece renginin bordo olduğunu 
söyleyebilirim.”

Hafta sonunun gelmesini iple çektim ve Cuma günü İstiklal Marşı’ndan 
hemen sonra İskenderun’a doğru yola çıktım. Ertesi gün annem ve ben, 
babama eczaneye gidişinde refakat ettik. Babamın eczanesinin karşısındaki 
Altındişler mağazası daha açılmamıştı, ama ben gitarın sergilendiği 
vitrine yapışıp kalmıştım. Karşımda cidden albenisi olan çok güzel bir 
gitar duruyordu. Kalın gövdeli, pırıl pırıl parlayan, bordo renkte, daha 
sonra öğrendiğime göre, “caz tipi” tabir edilen bir elektrogitardı karşımda 
duran. Gitarın sesinin çıkması için tabii ki bir de amfi gerekecekti. Gitar 
öğrenmeye yeni başlayacak biri için pek elverişli bir gitar değildi, ama 
çalmayı pek gürültü(!) yapmadan öğrenir, daha sonra da gitarı küçük bir 
amfiye bağlayabilirim diye düşündüm. Mağaza açılır açılmaz, eczanede 
oturan anneme koştum. O hafta sonu Pazar akşamı elimde bir gitarla birlikte 
okula döndüm…

TARSUS’ TA KIZLAR
Tarsus’taki en komik ve en akılda kalan günlerden biri 1968 senesinin bir 

bahar ayında yaşandı. Lise 2 sınıfındaydık ve Adana’daki Ayas Kız Koleji’nin 
Lise 2. sınıf öğrencileri bizim sınıfın davetlisi olarak bir Cumartesi 
okulumuza geleceklerdi.  Doğal olarak tüm hafta sonu izinleri iptal edildi, 
beyaz ütülü gömlekler hazır edildi, doğru dürüst kravatı olmayanlar 
başkalarından ödünç aldılar, ceketlerdeki eksik düğmeler tamamlandı, 
ayakkabılar boyandı, vs., vs… Programa göre, kızlar hocalarının nezaretinde 
önce Tarsus’un Kleopatra Kapısı, şelale gibi görülecek yerlerini ziyaret 
edecekler, öğleden sonra saat 14:30’da okula geleceklerdi. Biz onlara çay ve 
kuru pasta ikram edecektik; çaylar okuldan, kuru pastalar sınıftan. Aramızda 
para topladık ve davetten bir gün evvel Tarsus’un en meşhur pastanesine, 
kırk kız tarafı için, kırk erkek tarafı için olmak üzere, seksen kişilik kuru 
pasta ısmarladık. Bir otobüs dolusu kız cidden saat 14:30 civarında okula 
geldiler. Otobüsten erkek olarak bir otobüs şoförü, bir de matematik hocası 
olduğunu sonradan öğrendiğimiz bir hoca indi. Kızlara okul müdiresi ve bir 
diğer hanım hoca nezaret ediyordu. Önce okul bahçesinde ayaküstü sohbetler 
oldu. Bu sohbetler bizler ve kızlar arasında olmaktan daha çok, iki okulun 
hocaları arasında cereyan etti. Biz erkekler, hepimiz cidden çok şıktık. Kızlar 

Müzik olmasaydı, yaşam bir hata olurdu. 

 ̶  Friedrich Nietzsche
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da şık ve güzel elbiseler giymişlerdi; çoğu sade makyajlar yapmıştı. Onlara 
hayran hayran bakakaldık, ama ortada şaşırtıcı bir durum vardı: Hepimiz 
Lise 2 öğrencileri olmamıza ve hatta biz bir de hazırlık sınıfı okumuş 
olmamıza rağmen, kızlar bizden en az bir-iki yaş daha büyük gösteriyorlardı; 
göğüsleri giydikleri baharlık ince elbiselerin altından kendilerini belli 
ediyordu. “Kızlar erkeklere göre daha erken gelişir ve olgunlaşırlar” derler; 
karşılaştığımız durum, bu lafın ispatıydı. Biz, kızların yanında biraz “tıfıl” 
kalmıştık. Çoğumuz süt dökmüş kedilere dönmüştük ki, imdadımıza okul 
müdürümüz Mr. Robeson yetişti. Düzgün bir Türkçeyle, “Hadi bakalım 
çocuklar! Yemekhaneye doğru yönelelim.  Sohbete orada devam ederiz. Her 
masaya üç kız, üç erkek olarak oturun. Önce ‘ladies’ masalara yerleşecek, 
daha sonra ‘gentlemen’ masaları dolduracak,”  dedi.

Ben ve sınıf arkadaşlarımdan Namık Mutluçağ ve Kemal Tarım, daha 
önce üç “lady” misafirimizin yerleştiği dikdörtgen masaya oturduk. Herkes 
birbiriyle tanıştı. Ben iki kızın ortasında kalmıştım. Masanın öteki tarafında 
sınıf arkadaşlarım ve ortalarında, yani benim karşımda bir kız yer almıştı.  
Benim sağımda ismi Müge olan kumral saçlı, ela gözlü bir kız oturuyordu. 
Okul bahçesinde geçirilen yarım saatlik sohbet sırasında birçok güzel kız 
arasında Müge de sade güzelliğiyle dikkat çekenlerdendi. Bana dönerek: 
“Şanslısınız… Okul bahçeniz çok güzel ve geniş. Bizim okulumuzda böyle 
bir alan yok,” dedi. Konuşmayı Müge başlatmıştı. Kendimi toparladım.

“Evet, oldukça geniş bir bahçemiz var. Bu okul ta 1888’de kurulduğunda 
buralar boşmuş, dolayısıyla okul arazisi geniş tutulmuş, ağaçlar dikilmiş.  
Böyle bahar mevsiminde ağaçların yeşermesi etrafa daha bir güzellik 
katıyor.”

Müge yemekhane penceresinden Stickler binasını gösterdi (Fotoğraf 40).
“O binanın okulun simgesi olduğu söylendi. O da mı 1888’de yapılmış?”
Doğrusu Stickler Hall’ün ne zaman inşa edildiğini bilmiyordum, ama 

bilgisizliğimi de göstermek istemedim. 
“Hayır, 1888’de değil; daha sonraları yapılmış.” 
Ortaokulu da Tarsus’ta okumuş olan Kemal Tarım’a döndüm:
“Kemal, Stickler’in tam olarak hangi tarihte yapıldığını biliyor musun?”
Kemal de bir şeyler söylemeye çalıştı, ama o da tam bir tarih veremedi. 

İmdadımıza yetişen Namık Mutluçağ oldu:
“Benim bildiğime göre, Stickler’in inşaatı 1905 senesinde başlamış, 1911 

senesinde bitmiş.”
Demek ki, beş katlı Stickler Hall’ün inşası altı seneden fazla sürmüştü. 

Masadakilerin tamamına hitap ederek, “Herhalde, o senelerin imkânlarıyla 
her bir katın inşası bir seneden fazla sürmüş. Hâlbuki, sıkı çalışılsa, böyle 
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bir bina bir senede bile yapılabilir,” diyerek, sanki kaşarlanmış bir inşaat 
mühendisiymişim gibi, biraz da ukalalığa kaçan bir laf ettim. Neyse ki, bu 
lafım Müge tarafından tasdik gördü:

“Evet, dediğin doğru olabilir. Benim babam inşaat mühendisi. Sizin bu 
binayı biliyor; okulunuzu ziyaretimizde “Stickler” dediğiniz bu binayı 
göreceğimizi söylemişti.”

Müge bana “sen” diye hitap etmiş, bu da benim hoşuma gitmişti. Müge, 
babasının Stickler binasını göreceklerini söylemesiyle, acaba binanın içine 
girmek istediğini mi ima ediyordu?  Aklımdan bir sürü şey geçmeye başladı: 
Programda kızlara Stickler Hall’ün içini gezdirmek yoktu. 4. ve 5. katlarda 
yatakhaneler vardı. Kızlar erkek yatakhanelerine zaten girmezlerdi. 3. 
kattaki sınıflar ve 2. kattaki “auditorium”, yani tiyatro salonumuz hafta sonu 
için kilitliydi, anahtarlar nöbetçi hocadaydı. Gidilebilecek tek yer 1. katta 
yer alan “lounge”, yani öğrencilerin dinlenme salonuydu. Bir ara Müge’ye, 
kendisine “lounge” bölümünü gösterme teklifinde bulunmak aklımdan 
geçti, ama ikimiz yemekhaneden çıksak, kızların hocaları ve Müge zor 
durumda kalabilirler diye, bu fikrimden vazgeçtim. 

Müge’ye İskenderunlu olduğumu, ortaokulu Talas’ta okuduğumu, 
o zamanlar pek çalamasam da, gitar çaldığımı(!), bazı hafta sonları 
İskenderun’a gittiğimi anlattım. “Bu hafta sonu okula sizlerin geleceğini 
bildiğim için İskenderun’a gitmedim. İyi ki gitmemişim!” dedim. Müge, bu 
lafım üzerine gülümsedi. “Flört” dedikleri galiba buydu…

Etkinliğimizin “komik” olan kısmı şöyle gelişti: Biz “okul” sahipleri 
ve misafirlerimiz tatlı tatlı sohbetler ederken, çaylarımızı içerek, 
kuru pastalarımızı yerken, ben bir ara hocalarımızdan Mrs. Tucker’ın 
yemekhanenin uzak bir köşesinde yere serilmiş bir sürü ipin başında 
olduğunu gördüm. Kızların okul müdiresi ile konuşuyordu. Bir müddet 
sonra Mrs. Tucker herkesi iplerin başına çağırdı. Her ipin bir ucu bir tarafa, 
diğer ucu ise karşı tarafa bakıyor, iplerin orta kısımları yumak halinde 
ortada toplandığından, aynı ipin iki ucu belirlenemiyordu. Kızların ip 
uçlarının bir tarafına, erkeklerin diğer tarafına dizilmesini ve herkesin bir 
ip ucunu seçmesini söyledi. Maksat, aynı ipin iki ucundaki kızı ve erkeği, 
yapılacak olan dansta dam ve kavalye olarak bir çift haline getirmekti. Çoğu 
çiftlerin oluşması problemsiz olarak gerçekleşti, ama bir ara ipler düğüm 
oldu. Millet gülüşmelere başladı. Ben de düğüme takılmıştım. Baktım, Müge 
de hâlâ ip elinde karşı tarafta duruyor. Bir ara göz göze geldik. Ben tuttuğum 
ipi bırakarak onu yanına gittim; Müge böylece benim eşim oldu.  
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Çok güzel bir kadın olan Mrs. Tucker bu iş için epeyi hazırlık yapmış, 
evinden yemekhaneye müzik setini bile getirmişti. Dansı da kızların 
matematik hocasını dansa davet ederek o açtı. Kızların okul müdiresini de 
Mr. Robeson dansa kaldırdı. Biz de onları takip ettik. Çok samimi bir ortam 
yaratıldı. Akşamüzeri kızların okuldan ayrılmaları hepimize dokundu… 
Ayas kızlarıyla yapılan partinin dedikodusu o sene okul tatil oluncaya kadar 
sürdü. Müge’yi ikinci bir kere, ertesi okul yılında, okul korosuyla Ayas Kız 
Koleji’ne konser vermeye gittiğimizde gördüm. Saçlarını biraz daha uzatmış, 
daha da güzel bir kız olmuştu. Yollarımız bir daha kesişmedi. Lise yılları 
aşkları çabuk alevlenip, çabuk sönüyor.

İSKENDERUN’DA YENİ EV VE İLK ARABA
Lise 2 öğrencisiyken İskenderun’da iki önemli değişiklik oldu:
1) Yeni ev: İskenderun’da Şehit Pamir Caddesi üzerindeki evden çıkarak, 

sahildeki Cengiz Topel Caddesi’ndeki eve taşındık. Eski evimiz çok olaylara 
şahit olmuştu: Annem o eve gelin gelmiş, ben ve Bânu o evde dünyaya 
gelmiştik; tüm çocukluğumuz o evde geçmişti. Şehrin içindeki yaşantımız 
böylece sona erdi. Önce hüzünlendim, sonra neşelendim. Yeni evimiz deniz 
kenarındaydı.  Bir insanın, evinde otururken karşısında denizi görebilmesi, 
gemilerin körfeze girip çıkmalarını takip edebilmesi, güneşin denizin içine 
batmasını seyredebilmesi cidden şahane şeyler... Aklıma eskiden yazları 
denize girmek için Bânu’yu bisikletimin terkine oturtarak deniz kenarına 
gitmemiz geldi. Şimdi evden çıkıp, yolu geçince denize girebilecektik.   

                    
Yeni evimiz iki katlı bir binanın alt katının tamamını kapsıyordu. Üst 

katta iki daire vardı. Babam sadece bizim oturduğumuz katı değil, binanın 
tamamını satın almıştı. Dolayısıyla, üst katta oturanlar bizim kiracılarımız 
oldular. Binanın önünde, içinde büyükçe bir süs havuzunun yer aldığı bahçe, 
deniz manzarasından önce hoş bir görüntü veriyordu. Binanın bir arabalık 
kapalı garajı vardı. Ayrıca, iki araba da büyük bahçe kapısından içeri girerek, 
binanın yan tarafında park edebiliyordu. Güzel bir mimarisi vardı binanın; 
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlanmıştı. 

Binanın arsası köşe yapıyordu. Ön taraftan cadde geçerken, binanın 
denize karşı sol yanından sokak geçiyordu. Sokağın öteki tarafındaki 
binada ilkokuldan sınıf arkadaşım Gamze Erdoğuş, babası Nejat Bey, annesi 
Saadet Hanım ve kız kardeşi Nebze ile birlikte oturuyordu. Gamze benim 
yakın arkadaşım, Nebze de Bânu’nun yakın arkadaşıydı. Onların bu kadar 
yakınına taşınmak beni de, Bânu’yu da sevindirdi. Binamızın sağ tarafında 
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ise, Hristiyan Arap asıllı bir aile yaşıyordu. Kızıl saçları olan küçük bir kız ve 
ondan daha da küçük bir oğlan çocukları vardı.

1968 yazında, çocukluğumdan beri ilk defa Soğukoluk’a yaylaya çıkmadık. 
Ailemiz için artık yayla faslı kapanmış, deniz faslı başlamıştı. Muzaffer ve 
Eti Kalaycıoğlu’nun kızları, ikinci göbekten kuzenim İlke’nin hafif bir 
astımı vardı. İlke’nin kuru yayla havasından faydalanabilmesi için Muzaffer 
Abiler bizim yayla evini kiraladılar ve birkaç sene üst üste yazları orada 
oturdular. Bizim sahildeki yeni evimiz ise İskenderun’un adeta yeni plajı 
oldu. Ev, Bânu’nun ve benim arkadaşlarımla doluyordu... Gün boyu denize 
giriliyor, pinaki, kaptı kaçtı, papaz kaçtı gibi kâğıt oyunları, tavla ve satranç 
oynanıyordu. Anneme ev sahibeliğinden dolayı müteşekkir kalmamak elde 
değildi. 

 
2) Araba: İskenderun’daki ikinci değişiklik, birinci değişikliğin bir 

neticesi olarak ortaya çıktı. Yeni taşındığımız ev kent merkezinden uzaktı. 
Babamın eczanesi eski evimize yürüyüş mesafesinde iken, babam şimdi 
eczanesinden uzaklaşmıştı. Çözüm olarak Opel marka ikinci el bir araba 
alındı; direksiyona taksicilikten emekliliğe ayrılmış Ali Bey geçti. Babamı 
eczaneye götürüp, getirmeye, evin günlük alışverişini yapmaya, annemi 
sağa sola bırakmaya ve oralardan almaya başladı. Neşeli bir adamdı Ali Bey; 
çeşitli şehirlerde otuz seneden fazla taksi şoförlüğü yapmıştı. Bize taksicilik 
maceralarından bahseder, çeşit çeşit insanlarla yaptığı sohbetleri anlatırdı.       

Sahile taşınılıp, bir de araba alınınca, hafta sonları için Tarsus’tan 
İskenderun’a gidişlerim sıklaştı. Daha önceleri üç haftada bir, hatta ayda bir 
giderken, artık iki haftada bir, Cuma derslerden sonra İskenderun’a gidiyor, 
Pazar akşamları mütalaa saatine yetişecek şekilde Tarsus’a dönüyordum. Bu 
gidişlerimde çoğu zaman bir sınıf arkadaşımı da davet ediyordum. Talas’ta 
okurken Kayserili sınıf arkadaşlarımız uzaklardan gelen sınıf arkadaşlarını 
evlerine davet ederlerdi. Şimdi sıra bendeydi.  İskenderun’da hem deniz, 
hem kızlar, hem de araba vardı. Babamdan izin alarak, Ali Bey’in bana 
direksiyon dersi vermesini sağladım. Ali bey beni İskenderun’un eski, 
terkedilmiş havaalanına götürerek, bizden başka kimselerin olmadığı pistte 
bana sürüş öğretti. Hatta bu derslerden zaman zaman evimizde misafir 
ettiğim arkadaşlarım da yararlandı, ta ki babam bu konuda beni ve Ali Bey’i 
uyarana kadar: “Ben sana araba kullanmayı öğrenmen için izin verdim. 
Arkadaşlarının babalarından onlara verilmiş böyle bir izin yok. Ya bir 
kaza olsa! O zaman, arkadaşlarının babaları ve okul idaresi beni suçlamada 
yerden göğe kadar haklı olurlar,” dedi. Hiç böyle düşünmemiştim. Babam 
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haklıydı. Arkadaşlarıma verilen direksiyon dersleri kesildi.

Araba kullanabilmeyi gözümde çok büyütürdüm. Hâlbuki güzel bir 
sürpriz olarak, dört-beş ders sonra direksiyon ve sürüş hâkimiyetim epeyi 
gelişti. En önemli husus, arabanın hızına göre direksiyonun altında olan 
vites kolunu kullanarak vites değiştirirken, bir yandan da iki ayakla debriyaj 
ve gaz pedallarına basmadaki zamanlamayı ayarlamaktı. Bu hareket zamanla 
otomatik hale geldikten sonra, yapılacak tek şey kalıyordu: arabayı trafik 
kurallarına uyarak A noktasından B noktasına götürmek. İşte bunun hiç de 
kolay bir şey olmadığını hayatımın ilerleyen neredeyse her gününde gördüm. 
İnsanların dikkatsizlikleri ve trafik kurallarına uymamaları yüzünden 
kaybolan, sönen hayatların sayısı ne yazık ki, her geçen gün artıyor. 

Araba kullanmayı öğrenmesine öğrenmiştim, ama ehliyet imtihanına 
girmek için yaşım tutmuyordu. O zamanlar on-altı yaşındaydım. Ehliyet 
imtihanına girmek ve ehliyet almak tam altı sene sonra, yani üniversite 
mezuniyetimden sonra gerçekleşecekti.

Kimsenin aklında yoktu… 1968 yazında bir akşam yeni evimizin terasında 
ailece otururken, anneme dönerek, 

“Anne, sen de araba kullanmayı öğrensene!” dedim.
“Nasıl, ben mi? Ben bisiklet bile süremem. Bu yaştan sonra araba 

kullanmayı öğrenebileceğimi hiç zannetmiyorum doğrusu…”
Annem o sene kırk-dokuz yaşındaydı, İskenderun’da araba kullanan 

hanımların sayısı herhalde beşi geçmezdi. Bunlardan biri de annemin 
kuzeni diş tabibi Eti Kalaycıoğlu idi.

“Kırk-dokuz yaşında olanlara artık ‘yaşlı’ değil, ‘orta yaşlı’ diyorlar. Bak, 
Eti Abla da ne güzel kullanıyor.”

“Canım, Eti benden daha genç. Hem o kaç senedir kullanıyor. Ben onunla 
hiç aynı seviyede olabilir miyim?”

O ana kadar sessiz kalan, konuşmalarımızı dinleyen babam anneme hitap 
ederek,

“Bak, ‘Eti benden daha genç,’ diyorsun. Demek ki kendinin de hâlâ genç 
olduğunu kabul ediyorsun,” dedi.

Annem gülümsemekten kendini alıkoyamadı. Babam şöyle devam etti:
“Bence Mehmet’in önerisini göz ardı etmemelisin. Denemekte fayda var.”

Ertesi gün İskenderun’un terkedilmiş havaalanı pistine annem, şoför Ali 
Bey ve ben gittik. Annem şoför koltuğuna oturdu ve ilk dersini aldı. Birkaç 
hafta sonra Antakya’da direksiyon imtihanına girdi, ama geri manevra 
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yaparken arabayı imtihan heyetiyle birlikte şarampole yuvarladığı için, 
ehliyetini ancak ikinci denemede alabildi. Böylece Macit Melek dayımın ilk 
eşi Şen yengemizden ve annemin kuzeni Eti Kalaycıoğlu’ndan sonra, annem 
ailemizde şoför ehliyetine sahip olan üçüncü hanım oldu. 

 
MEŞHUR 1968 YILI VE 1968 KUŞAĞI

1968 senesi ailem için böyle yeniliklerle geçerken, Türkiye’de ve dünyada 
da önemli olaylar gelişiyordu:

TÜRKİYE’DE:
1) Televizyon: TRT Ankara Televizyonu deneme yayınlarına başladı. 

Türkiye böylece “sihirli kutu” olarak tabir edilen televizyonla tanışmış oldu. 
Deneme yayınları tabii ki siyah-beyazdı ve televizyon yayınları Türkiye’de 
on-altı sene boyunca, yani 1984’e kadar siyah-beyaz olarak seyredilecekti. 
Hâlbuki, Türkiye’ye komşu bırakın Avrupa ülkelerini, Arap ülkeleri bile 
hem ilk siyah-beyaz televizyon yayınlarına hem de renkli yayınlara çok 
daha önce başlamışlardı. Amerika’da ilk renkli televizyonlar 1954 senesinde 
piyasaya çıkmış, 1970 yılından itibaren renkli televizyon satışları siyah-
beyaz televizyon satışlarını geçmeye başlayacaktı.

   
2) Kısmet teknesi: 1968’in Türk halkı için önemli diğer olayı “Kısmet”  

idi:  Kısmet adlı tekneleriyle  iki  yıl - on ay - beş gün süren bir yolculuğun 
sonunda dünya turu yapan Sadun Boro ve eşi İstanbul’a döndüler. Deniz 
Kuvvetleri’nin de katıldığı merasimlerle karşılandılar. Üç seneye yakın bir 
süreyi kapsayan o yolculuk Hürriyet gazetesi tarafından desteklendiğinden, 
Türkiye’de büyük bir kitle o serüveni gazeteden takip etmişti.

DÜNYADA: 
1) Müzik: Müzik alanında The Beatles iki long-play albüm piyasaya 

çıkardı: Magical Mystery Tour ve White Album. Her iki albüm de birer 
şaheserdi Ayrıca, Fransızca “Comme d’habitude” (Her zamanki gibi) şarkısı 
baz alınarak, İngilizce sözleri Paul Anka tarafından yazılan “My Way” 
(Benim tarzımda) şarkısı Frank Sinatra tarafından plağa okundu.

2) Kanlı Amerika: ABD’deki iki cinayetin yankıları dünya çapında oldu: 
• Amerika’da zenci hakları için mücadele veren ve “I have a dream” (Bir 

rüyam var) söylemiyle isim yapmış olan Martin Luther King, Memphis 
kentinde bir suikaste kurban gitti.

• 1963 senesinde öldürülen ABD başkanı John F. Kennedy’nin kardeşi 
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Senatör  Robert F. Kennedy de bir suikast sonucunda hayatını yitirdi. 

3) Siyasi ve toplumsal alanlardaki gelişmeler ise baş döndürücü idi:
• Vietnam Savaşı: Vietnam Savaşı’nda Viet Cong ve Kuzey Vietnam 

kuvvetleri, Güney Vietnam ve ABD güçlerine karşı Ocak ayında “Tet 
Saldırısı” olarak bilinen bir saldırı başlattılar. 

• Çekoslavakya’nın İşgali: 1968 yazında SSCB öncülüğündeki Varşova 
Paktı ülkelerinden 200.000 asker, Prag Baharı gösterilerine karşı 
Çekoslavakya’yı işgal etti.

• Öğrenci Ayaklanmaları: Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başlayan 
mitingle, tüm Fransa’da öğrenciler ve işçiler isyanlar çıkardılar. Bunu 
1 milyon kişinin Fransız Cumhurbaşkanları Charles de Gaulle ve 
Georges Pompidou aleyhine yaptıkları gösteriler takip etti. Bu olaylar 
dünyada öğrenci isyanlarını tetikledi. 1968 kuşağı ortaya çıktı.

4) 1968 Kuşağı: listelist.com adresindeki sitede Yunus Emre Erk, 1968 
Kuşağını ve Çiçek Çocukları şöyle anlatmış:

• Çiçek Çocuklar, yani “hippiler”, aynı zamanda “ ’68 Kuşağı” olarak da 
bilinirler.

• Çiçek Çocuklar, 1960’ların ortalarında ABD’de ortaya çıkarak, diğer 
ülkelere de yayılmış olan hippi alt kültürünün diğer adıdır. “Çiçek 
Çocuklar” isminin kökeninin Scott McKenzie’nin ‘San Francisco’ 
adlı şarkısından kaynaklandığına inanılır. Scott McKenzie bu 
şarkısında “If you’re going to San Francisco, be sure to wear some 
flowers in your hair” (Şayet San Fransisko’ya gidersen, başına 
çiçekler takmayı ihmal etme) demektedir.

• Bir başka inanışa göre ise, “Çiçek Çocuklar” ismi, savaş 
karşıtı büyük bir miting esnasında, göstericilerin askerlerin 
taşıdığı tüfeklerin namlularına ellerindeki çiçeklerin saplarını 
sokmalarından kaynaklanmaktadır. “Çiçek Çocuklar” isminin 
tüfek namlularına göstericiler tarafından takılan çiçeklerden 
kaynaklandığı bence daha doğrudur. Buradan da, çiçeğin silahı  
yenmesi anlamında, “Flower Power” (Çiçek Gücü)deyimi türemiştir.

• 1968 Kuşağı’nı başlatan en önemli olaylardan biri de Güney 
Amerikalı devrimci lider Che Guevera’nın 1967 yılında 
Bolivya’da dağlarda yakalanarak öldürülmesidir. Che Guevera isyan 
etmenin bir simgesi oldu.

• Bu kuşağın en önemli iki sloganı “Love, Freedom, Peace” 
(Aşk, Özgürlük, Barış) ile “Make Love, Not War” (Savaşma, Seviş) idi.

• 1969 yazında ABD’de organize edilen “Woodstock Müzik Festivali” bu 
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akımın mihenk taşı idi. Woodstock konserlerinde Jannis Joplin, Jimi 
Hendrix, Santana ve The Who gibi ünlü sanatçılar ve topluluklar yer 
aldılar.

 1968 yazını bitirip, Eylül başında Lise 3, yani son sınıf öğrencisi olarak 
Tarsus’a döndüm. 1968 yılının diğer önemli bir olayı Bânu’nun ortaokulu 
bitirerek lise öğrencisi olması idi. Bânu’nun liseye nerede gideceği 
hususunda değişik seçeneklere bakılmış, sonunda İstanbul’da Işık Lisesi 
tercih edilmişti. Bu tercihte Işık Lisesi’nin kaliteli bir okul olmasının yanı 
sıra, komşumuz, benim ilkokul sınıf arkadaşım Gamze Erdoğuş’un Işık 
Lisesi’nde okuyor olması da rol oynamıştı. Ayrıca, Hatice halam ve kocası, 
Galatasaray Lisesi hocalarından Mustafa İstanbullu ve üç kuzenimiz Nuran, 
Doğan ve Münibe ile birlikte Nişantaşı semtinde Işık Lisesi’ne çok yakın bir 
yerde oturuyorlardı. Bânu, Işık Lisesi’ne yatılı olarak gidiyordu, ama bazı 
hafta sonları halamlara evci olarak çıkma imkânı olacaktı.  Benim Tarsus’a 
dönüşümden bir hafta-on gün sonra, Bânu ve annem İstanbul’a gittiler.

KAHVE FALI
İstanbul’a taşradan bir hanım gelir de, İstanbul’da üst baş alışverişi 

yapmaz mı? Bânu’yu okula yerleştirdikten ve Işık Lisesi açıldıktan sonra, 
annem İskenderun’a dönüşünden bir gün evvel kendine bir etek alır. Bundan 
sonrasını kendisi şöyle anlatır: Alışverişe Talat Abla’yla (annemin akrabası) 
beraber çıkmıştım. Aldığım eteği çok beğenerek aldım, ama bana biraz bol 
gelmişti. Eteği daraltmak için Talat Abla’nın Maçka’daki terzisine gittik. Terzi 
hanım ölçümü aldı ve kalfasının işi hemen yapabileceğini söyledi. Kalfa işle 
uğraşırken, terzi hanım bize kahve ikram etti ve benim kahve falıma baktı. 
Kahve fallarında para, pul, yol, sıhhat gibi her zaman söylenen laflardan sonra, 
bir yakınımın bir kaza geçireceğini, fakat zarar görmeden kurtulacağını söyledi. 
Böyle bir şeyin insanın yüzüne söylenmesini garipseyerek, kadına içimden 
kızdım. Bu arada eteğin işi bitmişti. Tekrar denedim ve memnun kaldım. 
Ertesi gün Varan şirketinin otobüsüne binerek İskenderun’a döndüm. Varan’ın 
İskenderun’daki durağı eczaneye çok yakındır. “Şoför Ali Bey eczanededir, o 
beni eve götürür,” düşüncesiyle önce eczaneye gittim. Kapıdan girer girmez 
baban, daha “Hoş geldin!” bile demeden, “Mehmet denizde boğuldu!” dedi. 
Dondum kaldım.

SUALTI YARIŞI 
Okul açılalı iki hafta olmuştu. Eski arkadaşlarımla tekrar bir arada olmak 

hoştu. Yaz aylarının tembelliğini üzerimizden atmış, tekrar derslerimize 
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sarılmıştık. Yine de yazdan kalan son günleri değerlendirmek için 22 
Eylül, Pazar günü tüm Lise 3 sınıfı olarak Mersin’in ilerisindeki Kız Kalesi 
sahilinde piknik yapılması ve denize girilmesi kararlaştırıldı. Sabah 
kahvaltısından sonra okulun önüne yanaşan otobüse doluştuk. Başımızda 
Mr. McCain vardı. Mr. McCain Talas’ta da hocalık yapmıştı. Talas’tan sonra 
iki seneliğine Amerika’ya dönmüş, orada evlenmiş ve daha sonra da Tarsus’a 
gelmişti. Kafilemize okula o sene yeni gelen kütüphaneci Miss Eldridge de 
katıldı.

Tarsus-Kız Kalesi arasındaki mesafe yaklaşık 100 kilometredir. “Deniz 
Kalesi” olarak da bilinen Kız Kalesi, kıyıya uzaklığı 500-600 metre olan 
küçük bir adacık üzerine kurulmuştur. Halk arasında daha çok İstanbul’daki 
Kız Kulesi için anlatılan söylencenin esasında Kız Kalesi için ortaya 
çıktığı söylenir: “Vaktiyle bir kral varmış. Çok sevdiği tek kızının geleceğini 
öğrenmek için bir falcıya danışmış. Kızının bir yılan tarafından sokularak 
öleceğini öğrenince, prenses için bu kaleyi yaptırmış. Böylece biricik kızının can 
güvenliğini sağladığını zanneden kral, bir gün kızına bir sepet incir göndermiş. 
Ne var ki, sepetin dibindeki yılan prensesi sokarak öldürmüş.” 

Kale surları adanın elips şeklindeki yüzeyinin neredeyse tümünü kapsar. 
Kale içinde bulunan bir yazıttan kalenin 1199 senesinde yapıldığı ortaya 
çıkmıştır. Kıyıdan görünümü muhteşemdir. Otobüsten iner inmez, Miss 
Eldridge’in fotoğraf makinesini çıkararak “Wow! This is really spectacular,” 
(Vay canına! Bu cidden görülmeye değer) dediğini hatırlıyorum.

Mayolarınızı daha okuldan ayrılmadan içimize giymiştik. Soyunup denize 
atladık. Su içinde yakan top oynandı, deve güreşleri yapıldı; hoşça vakit 
geçiriliyordu. Bütün yaz boyunca İskenderun’da neredeyse her gün denize 
girdiğim için, ben iyi antrenmanlıydım. Yapılan yüzme yarışlarında hep ön 
sıralarda yer aldım. Birkaç kişi “Hadi, Kız Kalesi’ne yüzelim,” dedikse de,  Mr. 
McCain haklı olarak buna izin vermedi.  Tüm kafilenin sorumluluğu onun 
üzerindeydi. Kaleye gidiş-gelişte bir kilometreden fazla yüzmek gerekirdi.       

Öğle zamanı otobüsteki karton kutular ve muhtelif içecekler kumsala 
taşındı. Kutuların içinde her birimiz için ayrı ayrı kese kâğıtlarına konulmuş 
sandviç, yumurta, meyve gibi yiyeceklerden oluşan kumanyalarımızı yedik. 
Hava çok güzeldi ve bol güneş vardı. Sabahki aktivitelerden dolayı çoğu 
kimse biraz yorgun düşmüş, yemek üzerine kumların üzerine serilmişti. 
Kumsalda güneş şemsiyeleri olmadığı için, öğle güneşi altında farkında 
olmadan epeyi yandık. Mr. McCain bu duruma da müdahale ederek, güneş 
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çarpmasını önlemek için ara sıra denize girmemizi önerdi. Kimin teklif 
ettiğini hatırlamıyorum; arkadaşlarımdan biri su altında yarış önerisinde 
bulundu. 6-7 kişi kumlardan kalkarak denize koştuk. Tüm yarışlarda 
yaptığımız gibi, start yerinden kıyıya doğru yüzmeye başladık, ama bu sefer 
suyun içinde yarışıyorduk. “Ben İskenderunluyum… Bu yarışı kazanmam 
lazım!” diyerek kendimi suyun içinde daha uzun süre kalmaya zorladığımı 
hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Suyun içinde bayılmışım.

Daha sonrasında neler olduğunu sınıf arkadaşım Alptekin Orhon şöyle 
anlattı: Siz yarış başladığı zaman suya daldığınızda, ben de denize doğru 
yürüdüm. Suya girdim, ama bana doğru yüzdüğünüzü bildiğimden, bir iki 
adım sonra durdum. Su seviyesi dizlerimi ancak biraz geçmişti. Seninle 
yarışanlar başlarını teker teker su üstüne çıkardılar ve sıralamayı belirlemek 
için başlarını suyun üstüne çıkardıkları yerde durup beklediler. Ben seni su 
içinde yüzerken görüyordum. Denizin içinde sadece sen kaldıktan sonra belki 
bir 10 saniye kadar daha yüzdün; sonra hareketsiz kaldın. Başın hâlâ suyun 
içindeydi. Benim ancak 2 metre ilerimdeydin. Sana doğru hamle yaptım ve 
başına dokunarak, “Hadi çık, sen kazandın!” dedim. Sen tepki vermeyince,  o 
an yanıma gelen Serdar’la beraber omuzlarından tutarak seni sudan çıkardık ve 
kıyıya çektik.

Hikâyemin bir kısmını da Serdar Balkan anlattı: Seni kıyıya çekerken,  o 
an gözüme Mr. McCain ve Miss Eldridge takıldı. İkisi de yerlerinden fırlayıp, 
yanımıza geldiler. Sen hareketsiz yatıyordun. Bir anda herkes üşüşünce etraf 
o kadar kalabalıklaştı ki, Mr. McCain geri çekilmemizi söyledi ve hemen sana 
müdahale etti. Dişlerin kilitlenmişti. Açmak için uğraştı, ama olmadı. Miss 
Eldridge başına doğru eğildi, “Leave that to me!” (Bırak ben yapayım!) diyerek 
iki eliyle çenenin iki tarafına bastırınca çenen açıldı. Çenen açılınca bu sefer de 
dilinin ters döndüğü ortaya çıktı. Mr. McCain parmağıyla dilini düzeltti. “He’s 
breathing,” (Nefes alıyor) deyince hepimiz biraz olsun rahatladık. Dişlerin belki 
tekrar kilitlenebilir diye, dişlerinin arasına koymak için birinin bir dal parçası 
getirmesini söyledi. O kadar afallamıştım ki, ben bileğim kalınlığında bir dal 
getirmişim. Neyse ki başka biri uygun bir dal parçası bulup getirdi. Mr. McCain 
daha sonra herkesin hemen toparlanmasını, otobüse mayolarımızla binmemizi, 
seni hastaneye yetiştirmemiz gerektiğini söyledi. Otobüse doluştuk ve seni 
Mersin SSK hastanesine götürdük. Biz oradan Tarsus’a döndük.

Beni otobüsün arka koltuklarına yanlamasına yatırmışlardı. Bir ara 
bilincim açıldı, bir şeyler hissetmeye başladım, ama gözlerim kapalı olarak 
sanki bir rüyadaydım. Birden midemin kötü şekilde bulandığını hissettim 
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ve otobüsün içine kustum. Bu kusma sonucunda biraz daha kendime geldim 
ve yarış için denize daldığımı hatırladım. Gözlerimi hafifçe aralamıştım. 
Mr. McCain başucumdaydı. Bir şeyler söyledi ise de, anlamadım; başım çok 
ağrıyordu, gözlerimi tekrar kapattım.

Hastanede yatağımın yanına büyük bir oksijen tüpü yanaştırdılar ve bana 
oksijen vermeye başladılar. Arkadaşlarım ıslak mayolarını otobüs hastanede 
durunca değiştirmişler (Fotoğraf 41).

Ertesi gün öğleye doğru babam çıkageldi. Beni iyi görünce rahatladığını 
söyledi. Okul idaresi babama telefon ederek olan biteni haber vermişti. 
Benim o gün de hastanede kalmam gerekiyordu. Birinci oksijen tüpünü 
bitirmiş, ikincisine başlamıştım. Babam ve şoför Ali Bey o gece Mersin’de 
kaldılar ve ertesi gün beni okula bırakarak İskenderun’a döndüler. Bir gün 
sonra da annem İstanbul’dan İskenderun’a dönmüş. Varan otobüsünden 
inip, eczaneye gelir gelmez, babam, “Mehmet denizde boğuldu!” demiş.

 
“Fala inanma, faldan geri kalma!” derler. Bu tekerleme belki de doğrudur. 

İstanbul’daki terzi hanım, annemin bir yakınının kaza geçireceğini, fakat 
zarar görmeden kurtulacağını söylemiş. Kadıncağız kaza geçireceğimi 
bilmiş, ama zamanlamasında yanılmış… Kaza geçirdiğim gün, annemin fal 
baktırdığı günden bir gün önceydi.

Okula döndüğümde, okul kapısının emektar bekçisi Hüseyin Ağa’nın 
bile olaydan haberdar olduğunu anladım. Beni hararetle karşıladı. İdareye 
giderek döndüğümü bildirdim. Matematik dersi yeni başlamıştı. Kapıyı 
çalarak içeriye girdim. Bir alkış koptu… Ne de olsa, yarışı kazanmıştım! 

SİGARA 
Ben sigara içmeye Lise 3’te başladım. Öğle yemeklerinden sonra bir grup 

arkadaşım okulun futbol sahasının yanındaki tuvalet binasının arkasına 
giderek sigara  içerlerdi. Bir gün arkadaşlarımdan biri, “Denizde neredeyse 
boğulup ölecektin. Yak bir tane!” diyerek, bana bir sigara ikram etti. 

O seneler sigara içmenin zararları ile ilgili hiçbir yayın yoktu. Sadece 
Yeşilay Teşkilatı’nın “İçki Öldürür, Kumar Söndürür” diyen bir sloganı 
vardı; sigaranın zararından bahsetmezdi.  Sigara karşıtı yayınlar olsaydı, 
sanırım hiç başlamazdım. Mesela, içki içmem, kumar oynamam. Acaba, 
Yeşilay sloganının bunda bir etkisi olmuş mudur? Sanırım olmuştur... 
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Ortaokul, lise çağındaki gençlerin sigara içmesi tabii ki hoş 
karşılanmazdı, ama  sigara bir olgunluk göstergesiydi. Ben de arkadaşımın 
ikram ettiği o sigarayı yaktım; tam otuz sene sonra bırakabildim. O otuz yıl 
boyunca  için yaklaşık 25.000 USD  harcamış olduğumu hesaplayabiliyorum. 
Vücuduma verdiğim zarar, yaktığım gömlekler, pantolonlar, hatta çarşaflar 
da cabası… Çoğu kimseye göre az içerdim, ama başlamış olmak bile, 
hayatımın en büyük hatalarından ve pişmanlıklarından biridir.

TAC KOROSU İSKENDERUN’DA 
Lise 3’te iken aklıma bir fikir geldi. Bir sene evvel okul korosu ile 

Gaziantep’e gitmiş ve oradaki bir okulda konser vermiştik. Aklıma gelen 
fikir koroyu bu sefer İskenderun’a götürmekti. Hatta okulun basketbol 
takımını da götürerek, İskenderun’da bir okul takımıyla bir maç ayarlamayı 
da düşünüyordum. Basketbol takımının bazı oyuncuları zaten aynı 
zamanda koro elemanlarıydılar. Bu fikrimden ilk önce okul müdürümüz 
Mr. Robeson’a bahsettim. Onun olurunu ve Hatay Atatürk Koleji’nin 
müdürüne hitaben yazılı bir mektup aldıktan sonra, hafta sonu için 
İskenderun’a gittim.  Hatay Atatürk Koleji’nde benim birçok arkadaşım 
öğrenim görmüştü ve hâlâ görüyordu. O arkadaşlarımdan Şeref Tacettin’in 
aracılığı ile okul müdüründen bir Cumartesi günü için randevu almıştım.  
Müdür Bey beni sıcak bir şekilde karşıladı. 

“Hocam, benim adım Mehmet Gür. Tarsus Amerikan Koleji’nde Lise 3 
öğrencisiyim. İskenderunluyum. Babam Kurtuluş Eczanesi sahibi Halef 
Gür’dür.”

“Evet, biliyorum. Kız kardeşin Bânu’nun ortaokulumuzdan mezun 
olduğunu da biliyorum.” 

Müdür Bey’in bildiğini biliyordum. Arkadaşım Şeref, benim için randevu 
alırken bunları dile getirdiğini bana söylemişti. Müdür Bey Tarsus’a hangi 
vasıtalarla gidip geldiğimi, Tarsus Amerikan Koleji’nde İskenderun’dan 
kaç öğrenci olduğunu, Lise 3’te hangi derslerin İngilizce lisanında 
verildiğini sordu. Soruları cevapladıktan sonra, Mr. Robeson’ın mektubunu 
takdim ettim. Yazı, benim ziyaretimin maksadına değiniyor ve etkinliğin 
düzenlenmesinde yetkili olduğumu belirtiyordu.  

Sigarayı bırakmak çok basittir. Ben bunu defalarca yaptım.

 ̶  Mark Twain
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“Mr. Robeson’a selâmlarımı ilet ve Tarsus Amerikan Koleji’nin bu 
girişimden dolayı teşekkür ettiğimi bildir lütfen,” dedi Müdür Bey 
ve devam etti: “İki okulun öğrencilerinin birbirlerini tanımaları ve 
arkadaşlık kurmaları fevkalâde güzel olur. İskenderun’a ne zaman gelmeyi 
düşünüyorsunuz?”

“Hocam, geliş tarihimiz biraz da hazırlıkların ne zaman 
tamamlanabileceğine bağlı. Sizin için de müsait olursa, biz tam dört hafta 
sonraki hafta sonu gelmeyi düşündük. O hafta sonu Cumartesi günü 
gelerek, Pazar günü dönmeyi planlıyoruz. Kafiledeki hocalarımız  otelde 
kalacaklar, ama öğrencilerin Cumartesi gecesini mümkünse okulunuz 
öğrencilerinin evlerinde misafir olarak geçirebileceklerini düşündük.”

“Misafir olma” hususu Müdür Bey için yeniydi. Önce şaşırdı, sonra 
kollarını açarak, “Bu her şeyden daha güzel olur!” dedi ve hemen ekledi:

“Peki, kafilede kaç kişi olursunuz?”
“Hocam, koro 16 kişi, basketbol takımı ise 8 kişi. Bu 8 kişinin 3’ü zaten 

koroda da mevcut. Yani, öğrenciler olarak 21 kişi oluruz; hocalarımızdan 
ise 3 kişi gelir.”

“Demek ki, 21 kişi için ev ayarlamamız gerekecek…”
“Hayır Hocam, o kadarına gerek yok. 16 kişilik koroda ben de varım. Ben 

bizim eve iki arkadaşımı alacağım. Tarsus’ta okuyan diğer İskenderunlu 
arkadaşlarım da 4 kişiyi misafir edecekler. Dolayısıyla, 14 kişi için ev 
ayarlamamız gerekecek.” 

“Hiç problem değil. Bu kolayca halledilecek bir mesele. Yalnız bir şey 
var: Bizim bu sene kuvvetli bir basketbol takımımız yok. Belki İskenderun 
Lisesi ile karma bir takım kurarız. Daha çekişmeli bir maç olur. İskenderun 
Lisesi’nin basketbol sahası da zaten bizimkinden daha iyidir. Ben Lise 
Müdürü ile konuşurum.”

“Nasıl uygun görürseniz Hocam; bizim için fark etmez…!”
“Müdürünüz Mr. Robeson’a telefon ederek şahsen davet ederim. Kendisi 

Türkçe biliyor mu? Benim İngilizcem telefonda konuşabilmek için yeterli 
olmaz.”

“Mr. Robeson çok iyi Türkçe konuşur Hocam.” 

1969 senesi baharında bir Cumartesi sabahı otobüsle İskenderun’a gidildi. 
Hocalarımızdan Mrs. McNair koro şefi olarak, Mr. Jealous basketbol 
takımı koçu olarak geldiler. Matematik hocamız Mr. McNair de kafileye 
katıldı. Ben İskenderun’a bir gün evvel giderek hazırlıklara yardım ettim. 
İskenderunlular beni hiç mahcup etmediler. Çok iyi hazırlanmışlardı; 
misafir olacakların evlere dağılımı yapıldı, ev sahipleri ve misafir olacak 
arkadaşlarım hemen kaynaştılar.  Hatay Atatürk Koleji’nde verdiğimiz koro 
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konseri çok rağbet gördü; salon hıncahınç doluydu. İlaveten, ısrar üzerine, 
Echo ’69 müzik grubumuzun orada olan elemanları,  apar topar tedarik 
edilen müzik aletleriyle küçük bir konser verdiler. Programa göre yürüyen 
şeyler de vardı, anlık gelişen olaylar da: Aynı gün akşamüstü arkadaşlarımı 
Deniz Kulübü’ne götürdüm. Maksat deniz kenarında oturarak, bir şeyler 
içmekti. Günlerden Cumartesi olduğu için, kulüp yemek saatinden çok 
önce bile doluydu. Kulüp müdürü bizlerin koro elemanları olduğumuzu 
öğrenince bizi sahneye davet etti. Memnuniyetle orada da birkaç şarkı 
söyledik. Kulüp müdürü mikrofonu eline alarak, bizim yediklerimizin 
ve içtiklerimizin parasını karşılamak üzere orada olan kulüp üyelerinden 
para toplayacağını söyledi ve masa masa dolaşarak para topladı. Bir-iki 
arkadaşım bana bu olayın hoşlarına gitmediğini söylediler. Bu arkadaşlarıma 
göre kulüp müdürü masalardan para toplayarak bizi küçük düşürmüştü.  
Ben onlara olayı öyle algılamamalarını, kulüp müdürünün, evet biraz 
alışılmamış bir şekilde de olsa, bir çeşit misafirperverlik göstermek 
istediğini söyledim. Olay böylece tatlıya bağlandı.

Ertesi gün İskenderun Lisesi sahasında basketbol maçımız vardı. Hatay 
Atatürk Koleji ve İskenderun Lisesi karma takımı, yani İskenderun 
karması, TAC’ye karşı büyük bir seyirci desteğiyle oldukça başarılı bir 
oyun sergilediler, ama maçın ilk üç çeyreğini hep geride tamamladılar. 
Dördüncü çeyrekte garip bir şey oldu: İskenderun Lisesi’nin koçu oyuna 
girdi ve attığı basketlerle karma takımın galibiyetini sağladı.

Güzel bir hafta sonu geçirmiştik. İskenderunlularla vedalaşarak Pazar 
akşamı mütalaası için okula döndük. Arkadaşlarım, katılan hocalar ve Mr. 
Robeson bana teşekkür ettiler. İskenderun’u ve okulumu bir araya getirmiş 
olmaktan dolayı sevinmiş ve gururlanmıştım…

GİTAR VE ECHO ’69
Gitar çalmam her gün biraz daha ilerliyordu. Pena ile çaldığım parçaların 

yanı sıra, iki parmağımı, yani baş ve işaret parmaklarımı kullanarak 
çaldığım parçalar da vardı. Talas’ta gitar çalabilen Mr. Amidon isimli bir 
hocamız vardı. Kendisi müzik hocası değildi; gitarı amatörce, hobi olarak 
çalardı.  Tarsus’ta böyle bir hoca olmadığı gibi, müzik hocaları da daha 
çok piyano çalan kişilerdi. Dolayısıyla, gitar çalmaya hevesli biz öğrenciler 
gitarın akordunu yapmayı, vuruşları, şarkıların akortlarını ve sözlerini 
birbirimize öğretirdik. Kendime bir şarkı defteri yapmaya başladım. O 
seneler Milliyet gazetesi haftada bir gün beğenilen yabancı ve Türkçe 
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şarkıların sözlerini yayımlardı. Bunları keserek defterime yapıştırırdım. 
Şarkı sözleri ve beğenilen şarkıcıların ve grupların renkli fotoğrafları için 
diğer bir kaynağım Fransa’da yayımlanan “Salut les Copains” dergisiydi. 
Türkçe’de “Selâm Arkadaşlar” anlamına gelen bu dergiye İskenderun’da 
oturan bazı Levanten aileler aboneydiler.   

Gitar çalmaya başlayan her kişinin öğrenmek istediği şarkıların başında 
gelen “House of the Rising Sun” adlı parçayı çalmayı ben de öğrenmiştim. 
Bu şarkıyı güzel çalıp, güzel söyleyebilmek önemli bir aşamaydı. The Beatles, 
Peter Paul&Mary, Donovan, Bob Dylan, Simon&Garfunkel gibi şarkıcıların 
ve grupların şarkıları en beğenerek çalıp söylediğim şarkılardı. The Beatles 
grubunun 1969 yılının başında bir kış günü Londra’da kendi kurdukları 
Apple plâk şirketinin bulunduğu binanın damına çıkarak konser vermeleri 
bütün dünyada büyük yankı yapmıştı. Bu gösterinin The Beatles’in son canlı 
konseri olduğunu daha sonraları anlayacaktık.

Gitar çalmam ilerliyordu, ama Tarsus Amerikan Koleji’nin geleneksel 
Echo grubuna girebilmek için daha birkaç fırın ekmek yemem gerekirdi. 
Echo ’69 grubu, solo gitarda Vecdi Geray, ritim gitarda Ali İpek, bas gitarda 
Haldun Emrealp, orgda Semih Fırıncıoğlu ve bateride Ayhan Sicimoğlu’ndan 
oluşuyordu. 1969 senesinde yapılan Liselerarası Hafif Müzik Yarışması’na 
TAC de katıldı. Echo ’69’un bu elemelerde icra ettiği üç parça “You Keep Me 
Hangin’ On”, “Şeyh Şamil” ve Ali İpek’in bestesi “I Don’t Care” idi. Adana’daki 
elemelerde grubumuzu çılgınca destekledik. TAC Adana’daki elemelerde 
birinci olarak finale çıktı.  Disiplin cezası alma pahasına finallerin Ankara 
ayağına okuldan kaçarak gittik, ama Echo ’69’u finallerin İzmir ve İstanbul 
ayaklarında  yalnız bırakmak zorunda kaldık. Grup olarak ilk üçe giremedik, 
ama tesellimiz Ali’nin bestesi “I Don’t Care” parçasının, yarışmanın sözleri 
yabancı dilde yazılmış en beğenilen beste olarak birinci seçilmesi oldu.

   
COMMENCEMENT 

Mezuniyet törenleri günü, yani “commencement” geldi çattı. Bu törenler 
mezuniyet imtihanlarından evvel, hatta daha tüm sınıflar okuldayken, 
yaz tatili öncesi yapılırdı. Bunu, biz daha Talas’ta okurken bir Amerikalı 
hocamız şöyle açıklamıştı: “Mezuniyet törenlerinin okul tatile girmeden 
yapılmasındaki esas maksat, alt sınıflardaki öğrencilerin mezun olacak 
sınıftaki öğrencileri mezuniyet kıyafetleri içinde görmeleri ve törenleri 
izleyerek, bunlardan feyz almalarıdır.”
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Annem ve babam Tarsus’a geldiler. Uzun yıllardır onlarla beraber çekilmiş 
fotoğraflarımız yoktu. Çocukluğumda bazı bayramlar fotoğrafçıya gider, 
ailece fotoğraf çektirirdik. Bu âdet benim ilkokuldan sonra İskenderun’dan 
ayrılmamla son bulmuştu. Tören günü okul yerleşkesine gelen fotoğrafçıya 
bol bol fotoğraf çektirdik (Fotoğraf 42). Yine Tarsus’un senelerdir süregelen 
bir geleneği üzerine, Lise 2 öğrencileri bizim şerefimize bir tiyatro oyunu 
(Nicolai Gogol’un “Müfettiş” oyunu) sergilediler. Mezuniyet yemeğimizde 
hocalarımızın önünde ilk kez alkollü içki içtik. 

Lise 1’in başında 49 kişiydik. Lise’den 39 kişi mezun olduk (Fotoğraf 43).

Mezuniyet olayına İngilizce lisanında “başlangıç” anlamına gelen 
“commencement” deniyor. Bu önceleri bana ters gelirdi; çünkü mezun 
olarak biz bir şeye başlamıyorduk, bilakis mezun olarak bir dönemi 
tamamlıyor, bitiriyorduk. Daha sonraları anladım ki, İngilizcedeki 
“commencement”, yani “başlangıç” kelimesinin felsefi bir anlamı var: 
İnsan ömrü hep öğrenmekle geçer. Bir insan, hayatının hangi döneminde 
olursa olsun, o dönemin bitişi, takip eden dönem için bir başlangıçtır. 
Esasında, biz mezun olarak bitirdiğimiz dönemi değil, yeni şeyler 
öğreneceğimiz yeni dönemin gelişini kutluyorduk. Güzel bir yorum…   

ÜNİVERSİTE İMTİHANLARI
Liseden mezun olduktan sonra aynen şöyle düşündüm: “Lise mezunu 

olabilmek için tam on-iki sene boyunca öğrenim ve eğitim gördük. Bu 
on-iki sene, üniversite imtihanlarına girebilmemiz için bir vize almamızı 
sağladı. Bundan sonraki hayatımızda neler yapacağımızı büyük ölçüde 
üniversite imtihanları belirleyecek…”

Üniversiteye girişte “merkezi sistem imtihanı” vardı. İstisna olarak, 
İstanbul’daki Robert Kolej (daha sonra Boğaziçi Üniversitesi oldu) kendi 
giriş imtihanını açıyordu. İmtihanlara Ankara’da girmeye karar verdim. 
İlave olarak, yurt dışında öğrenim görebilmek için “döviz imtihanı” denilen 
bir imtihana da kaydımı yaptırdım.

Eğitim, okulda öğrendiklerinizi unuttuktan sonra kalan şeydir.

 ̶  Albert Einstein
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Ankara’da annemin halası Mediha hala oturuyordu. Daha önceleri 
İskenderun’da oturan Mediha hala, kocası Dr. Sıtkı Bilgin’in (babamın 
dayısı) vefatından sonra Ankara’ya taşınmıştı. Mithat Paşa Caddesi 
üzerindeki bir apartman dairesinin zemin katında tek başına yaşıyordu. 
Beni çok severdi, çünkü ben onunla şakalaşırdım. Mediha hala ile daha ben 
bir bebekken onun kucağında çekilmiş fotoğraflarımız mevcuttu. İlerlemiş 
yaşına rağmen, iskambil kâğıdı oyunlarına çok düşkündü ve en çok yazılı 
konken oyununu severdi. Oyuncuların sayılarını kendisi tutar ve 
sayıları eski Türkçe rakamlarla yazardı. Diğer oyuncular bu rakamları 
okuyamadıklarından, “Mediha Hanım, benim sayım kaç oldu?” diye 
soranlara, konken oyununda 100 sayısını geçen oyuncuya ‘öldü’ veya ‘yandı’ 
denildiğinden, “Öldüğünüzde söylerim!” derdi.

Mediha hala, Ankara’daki evinde kalmaya gelişlerimden ve evinde genç 
bir insanın varlığından dolayı çok mutlu oldu. Lise bitirme sınavlarından 
sonra, Ankara’da katıldığım üniversite sınavlarına hazırlık kurslarının 
süresi de dâhil olmak üzere, Mediha halanın evinde yaklaşık bir ay kadar 
kaldım. İmtihanlara girdiğim günler evden çıkarken benim için dualar 
okudu.

Mediha halanın evinde televizyon vardı. İskenderun’da da bazı evlerde 
televizyon vardı, ama ancak Lübnan ve Suriye’den yayın yapan bazı Arap 
kanallarının yayınları seyredilebiliyordu. TRT Ankara’da yöresel olarak 
1968 yılında deneme yayınlarına başlamıştı, ama bu yayınlar güneye 
daha ulaşmamıştı. Ben televizyonda bir Türkçe yayını ilk kez üniversite 
imtihanları sırasında seyrettim.

O günlerde, TRT’nin televizyon ve radyo yayınlarında yurtdışından iki 
enteresan haber vardı:

1) 14 Temmuz 1969 tarihinde Orta Amerika ülkelerinden El Salvador ile 
Honduras arasında futbol maçı yüzünden savaş çıktı; 1.000 kişi öldü.

Bir futbol  maçı için yapılan bu deliliğe şaşmamak imkansızdı. 
2) ABD’nin uzaya fırlattığı uzay aracı Apollo 11, 20 Temmuz 1969 

tarihinde aya inen ilk uzay aracı oldu. Astronot Neil Armstrong aya ayak 
basan ilk insan hüviyetini kazandı. Neil Armstrong’un ayda attığı ilk adım 
için söylediği, “That’s one small step for a man, one giant leap for mankind” 
(Bu bir insan için küçük bir adım, insanlık için dev bir sıçrayıştır) sözü 
çok ün kazandı. İnsanoğlu aya gidiyordu, ama biz daha televizyondan bile 
yoksunduk. Gelişmişlik açısından çok gerilerde olduğumuzu düşündüm.
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1969 yazı, imtihanlar yazı oldu. Önce lise bitirme imtihanları, sonra 
Robert Kolej, Merkezi Sistem ve son olarak döviz imtihanı derken, gecemiz 
gündüzümüze karıştı. Son olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapılacak 
olan döviz imtihanı için Ankara’daydım. İmtihan için binaya girmek 
üzereydim ki, arkamdan “Mehmet, bekle!” diye bir ses duydum. Talas ve 
Tarsus’tan sınıf arkadaşım İrfan Bürian koşarak yanıma geldi. 

“Müjdemin karşılığı olarak, döviz imtihanından sonra bana bir yemek 
borçlusun!” dedi.

Ben İrfan’ın yüzüne şaşkınlıkla bakarken, o devam etti: “Sen de, ben de 
Robert Kolej-İşletme Bölümü imtihanını kazandık!”

“Nereden biliyorsun?”
“İstanbul’da Robert Kolej’de kazananların listeleri asılmış. Oradan haber 

aldım.”
“Emin misin?
“Tabii ki eminim. Böyle bir hususta şaka yapılır mı?”
Sevinç ve şaşkınlık duyguları arasında İrfan’ın boynuna sarıldım. 

Birbirimizi tebrik ettik. Robert Kolej imtihanına neredeyse tüm sınıf 
girmiştik. 

“Peki, başka kimler kazanmış?”
“Bildiğim kadarıyla Girol Karacaoğlu, Ferzat Kuçani, Ali İpek de 

kazananlar arasında.”

Aklıma birden Talas’tan sonra Robert Kolej Lisesi için girdiğim imtihanda 
yedek listede ikinci sırada yer aldığım geldi.  Annemle birlikte Soğukoluk 
Postanesi’nden Robert Kolej’e telefon etmiş, neticeyi sormuştuk. Yedek 
listeye sıra gelmediğini, kayıtların kapandığını söylemişlerdi. O zaman tabii 
ki üzülmüştüm. Annem, “Üzülmeye hiç gerek yok. Arkadaşlarının büyük 
çoğunluğuyla Tarsus’ta beraber olacaksın. Robert Kolej’in üniversitesine 
gidersin inşallah…” Robert Kolej’in lise bölümüne girememiştim, ama 
işte üniversitesine girmeye hak kazanmıştım. Annemin babası Şükrü 
Melek dedemin de bir lafı vardı: “Bu ailenin çocukları Robert Kolej’de 
okumalı” derdi. Dedemin vasiyetini(!) yerine getirmek için büyük bir engeli 
aşmıştım…

İrfan ve ben, o günkü döviz imtihanına sevinçli ve moralli girdik.

Artık tüm imtihanlar bitmiş, İskenderun’a dönmüştüm.  Merkezi Sistem 
İmtihanı neticelerinin bildirilmesi daha uzun zaman almaktaydı.  Döviz 
imtihanı neticelerinin ise ancak Eylül ayında belli olacağı söyleniyordu. 
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Giriş imtihanını kazandığım Robert Kolej, üniversiteye kayıt yaptırıp 
yaptırmayacağım hususundaki kararımın belli bir tarihe kadar kendilerine 
bildirilmesini istiyordu. Robert Kolej, imtihan neticesini bildirdiği yazı ile 
birlikte  sarı renkli bir kart göndermişti. Bir cevap olarak kullanılması istenen 
bu kartın üzerindeki “Kaydımı Yaptıracağım - Kaydımı Yaptırmayacağım” 
seçeneklerinden birinin işaretlenerek, üniversitenin Kayıt İşleri Ofisi’ne 
gönderilmesi gerekiyordu.  

Babam bir akşamüstü eczanesinden eve döndüğünde, “Mehmet, gel 
yemekten önce bir yürüyüş yapalım!” dedi. Bânu, “Ben de gelmek istiyorum,” 
deyince, üçümüz deniz kenarında yürümeye başladık. Babam söze 
başlamada gecikmedi: “Robert Kolej’de istediğin bölümün giriş imtihanını 
kazandın. Eminim, merkezi sistemde de istediğin bir yeri kazanırsın. Döviz 
imtihanı için bir şey diyemem; yazılı bir imtihan olduğundan, üstelik bir 
de yazdığınız bir kompozisyon üzerinden değerleme yapılacağından, bu 
imtihandaki başarının derecesi, değerleme yapanların şahsi görüşlerine 
bağlı olabilir. Bu imtihanı kazansan da kazanamasan da, şayet yurt dışında 
okumak istiyorsan, ben seni kararında desteklerim. ‘Kararını şimdi ver’ 
demiyorum. Biraz daha düşün, ama üç-dört gün içinde bir karar vermelisin 
ki, adımlarımızı ona göre atalım.” 

Dönüşü olmayacak bir YOL ayırımında olduğumun farkındaydım. 
Yurt dışına gidersem, gemileri yakmam gerekecekti.

Birkaç gün sonra babama yurt dışına gideceğimi söyledim.
           

   

 

Hiç başlamadığımız yolculuk, bitiremeyeceğimiz tek yolculuktur. 

 ̶  Anthony Robbins



139

Mehmet Gür

Fotoğraf 32:
Tarsus Amerikan Koleji’nde İskenderunlular: Mehmet Gür, Suat 

Baykal, Cevdet Başaçık, Cevdet Uygun, Nebil Barbur, Ümit Karadayı 
(1968)
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Fotoğraf 33:
Tarsus’un eski bir genel görünümü

Fotoğraf 34:
Tarsus Amerikan Koleji - Stickler Binası (eski zamanlar)
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Fotoğraf 35-a:
Tarsus Amerikan Koleji - Lise 1 Sınıfı (1966-1967)
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Fotoğraf 35-b:
Tarsus Amerikan Koleji - Lise 1 Sınıfı (1966-1967)
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Fotoğraf 35-c:
Tarsus Amerikan Koleji - Lise 1 Sınıfı (1966-1967)



144

Yol -  The Path - Le Chemin

Fotoğraf 36:
TAC Hocaları: Robert Tucker, İbrahim Akış, Mr. Ehly, Hans Meyer (1968)

Fotoğraf 37:
Edebiyat öğretmeni Haydar Göfer yönetiminde sahneye

konan Kurban oyununun kadrosu (1968)
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Fotoğraf 38:
TAC - Coğrafya binasında bir grup arkadaşımla: İrfan Bürian, Kemal Tarım,

Musa Onar, Oğuz Aydemir, Mehmet Gür, Doğan Eroğlu, Halim Ercan,
Eren Örge, Ahmet Mülayim, Eser Gökler.

Fotoğraf 39:
TAC Okul Korosu - Koro şefi: Mrs. McNair (1968)
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Fotoğraf 40:
Tarsus Amerikan Koleji - Stickler Binası

Fotoğraf 41:
Kız Kalesi’nde denizde boğulma olayından sonra duş altında

su tehlikesine karşı(!) alınan önlemler (1969)
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Fotoğraf 42:
Tarsus Amerikan Koleji’nde sınıf fotoğrafı (Lise 3, 1968-1969 ders yılı)

Fotoğraf 43:
Tarsus Amerikan Koleji mezuniyeti (1969)
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Beni İstanbul Yeşilköy Havalimanı’ndan kuzenim Sakıp Müftüoğlu 
uğurladı. Sakıp, Antakya’da oturan Meliha teyzemin büyük oğluydu; 

İstanbul’da kimya mühendisliği tahsili yapıyordu. Benden iki yaş büyüktü. 
Ağırbaşlı görünüşünün altında son derece nüktedan, uyumlu, “kafadar” 
bir kuzenimdi. Ben İskenderun’dan İstanbul’a birkaç gün evvel gelerek, 
Sakıp’ın Nişantaşı-Şakayık Sokak’taki evinde kaldım. Ev Sakıp’ın eviydi, 
ama sanki tüm kimya fakültesi orada oturuyordu... Mutfakta birikmiş dağ 
gibi bulaşığı yıkamak bana nasip oldu. 

Sakıp’a teşekkür ve veda ettikten sonra, uçağa biniş işlemlerimi 
tamamladım. Robert Kolej’den gelen sarı kartı doldurdum. Bu işlemi, 
tahsil hayatımla ilgili belki fikir değiştiririm diye son ana kadar 
yapmamayı yeğlemiştim. Artık, biraz sonra uçağa binecektim. Kart 
üzerindeki “Kaydımı Yaptırmayacağım” bölümünü işaretledim, imzaladım 
ve posta kutusuna attım.  

BÖLÜM 5

CENEVRE ÜNİVERSİTESİ

z

Uzun zamandan beri dikkatimi çeken bir husus var: Hayatta bir 

şeyleri başarmış insanlar geride durup, kendilerine bir şeyler olmasını 

beklemiyorlar. Onlar işe soyunup, bir şeylere dokunuyorlar.

 ̶  Leonardo Da Vinci
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Hayatımda ilk kez uçağa biniyordum. Uçak yarı yarıya dolu idi. Garip bir 
şey yapmamak için yanımda oturanların ve etrafımdakilerin yaptıklarını 
izledim. Hostes, koltuk kemerinin takılmasını ve sıkılaştırılmasını fiziki 
olarak yolculara göstermeden, ben bu işlemin nasıl yapıldığını diğer kişileri 
izleyerek öğrenmiştim. Eskiden uçaklarda takılan kemerlere İngilizcede 
“security belt” denirdi. Bu, Türkçeye “emniyet kemeri” olarak çevrilmişti. 
Daha sonraları, “Nasıl yani! Uçaklar emniyetli değil mi?” lafları ve endişesi 
olmasın diye, İngilizce lisanından başlayarak, tüm lisanlarda “emniyet” 
kelimesi “koltuk” kelimesine çevrildi. Böylece “emniyet kemeri”, “koltuk 
kemeri” oldu.

1969 yılında İstanbul’dan Cenevre’ye doğrudan uçuş yoktu. Cenevre’ye 
Zürih üzerinden aktarmalı olarak gidilirdi. Dolayısıyla, benim bindiğim 
Swissair uçağı ile Zürih’e gidiyorduk, ama İstanbul’dan epeyi gecikmeli 
olarak havalandık. Zürih’teki aktarma süresi kısa olduğundan, Zürih-
Cenevre uçağına yetişemeyeceğim neredeyse kesin oldu. Durumumu 
endişeyle hostese anlattım. “Merak etmeyin! O uçağı kaçırsanız bile, Zürih-
Cenevre arasında daha sonraki saatlerde başka uçuşlar var,” diyerek beni 
rahatlattı ise de, huzurlu bir yolculuk yaptığımı söyleyemem. Bir de, daha 
Yeşilköy Havalimanı’nda bavullarımı uçağa verirken, fazla kilodan dolayı 
bir sürü paramı almışlardı. Buna da canım sıkılmıştı… 

Uçağımız Avrupa Kıtası içlerine girdikçe hava bulutlandı. Pencere 
kenarında oturuyordum. Uçuşun başında ilk defa havadan gördüğüm 
yerleşim yerleri, dağlar, ormanlar, nehirler artık görünmez oldu. Bir sohbet 
başlatmak amacıyla yanımdaki yolcuya, “Dünyanın bu bölgesi bulutlu,” 
dediğimi hatırlıyorum. Adamcağız kafasını sallayıp, devamını getirmeyince, 
ben de elimdeki dergiye göz atmaya devam ettim. Zürih Havalimanı’na 
indiğimizde bir anons yapıldı: “Cenevre’ye devam edecek yolcuların 
kendilerini belli etmeleri ve bagaj etiketlerini hazır bulundurmaları rica 
olunur,” denildi. Cenevre’ye gidecek bağlantı uçağı bizi beklemişti. Ben 
ve benden başka 3-4 kişi daha terminal binasına girmeden bir uçaktan 
inerek diğer uçağa bindik. Böyle bir olayı hayatımda bir daha yaşamadım; 
başkasının yaşadığını da duymadım. İstanbul’da uçağa verdiğim iki 
bavulun da bağlantı uçağına yüklenmiş olması için dua ettim. Duam tuttu; 
bavullarımı Cenevre’de aldım.

Cenevre’ye inerken hava kararmak üzereydi. Pasaport kontrolünden 
ve bavullarımı aldıktan sonra, geceyi geçireceğim bir otel bulmak için 
danışmaya gittim. Bana Rue de la Servette üzerinde, bütçeme en uygun,  
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geceliği 60 Frank olan bir otel buldular. Beni nelerin beklediğini düşünerek, 
otel yatağında uyanık kaldım. Bir yandan da başucumdaki çalar saatli 
radyodan gelen müziği dinliyordum. Neredeyse her şarkıdan sonra söylenen 
Fransızca “La nuit et la musique” kelimelerinden “müzik” kelimesini 
anlıyordum, ama diğer seslerin, kelimelerin ne anlama geldiğini merak 
ediyordum. Radyo çalmaya devam ederken uykuya dalmışım.

ROUTE DE MALAGNOU 1208 - GENEVE
Ertesi gün günlerden Cuma idi. Bavullarımı otelde emanete bırakarak, ilk 

işim Rue d’Italie sokağındaki yeni okulum Ecole Pratique binasını bulmak 
oldu. Amacım, geceliği 60 Frank olan otelden bir an evvel ayrılarak, okuldan 
biriyle beraber, benim için buldukları ailenin evine gitmek ve o evdeki 
odama taşınmaktı. Oda için aylık 180 Frank ödeyecektim.

Okulun giriş kapısının zilini çaldığımda, kapıyı orta yaşlı zarif bir hanım 
açtı. Ben kendimi tanıtınca, “Oh! Welcome Monsieur Gür, welcome!” (Hoş 
geldiniz Monsieur Gür, buyrun!) dedi ve kendisinin okul idarecisi Madame 
Pégue olduğunu söyledi. Okul idaresiyle Türkiye’den yazışmalarımda, 
okuldan gelen mektuplarda hep Madame Pégue’in imzası vardı. İlk onunla 
tanıştığıma sevinmiştim. Hem kendisi hem de daha sonra tanışacağım 
Fransızca hocam Madame Cossade İngilizceyi biraz konuşuyorlardı, ama 
anlaşabiliyorduk. Madame Pégue İsviçreli Fransız, Madame Cossade ise 
Fransızdı. Evlerinde kalacağım aileye telefon edildi. Madame Cossade’ın 
arabasına binerek, önce kaldığım otelden bavullarımı aldık, sonra da “Route 
de Malagnou, 1208 Genève” adresindeki eve doğru yöneldik.

Caddeye bakan bahçe kapısına geldiğimizde bizi canavar bir Alman 
kurt köpeği havlayarak karşıladı. Madame Cossade zili çaldı ve evin 
kapısı açılarak evin sahibesi Madame Gérard bize doğru yürüdü. Köpeğe 
bir şeyler söyleyerek onu yan taraftaki garaja soktuktan sonra, bizi içeri 
aldı. İlk düşüncem, “Bu azman köpekli evde ben nasıl oturacağım?” oldu. 
İskenderun’daki köpeğimiz Roy aklıma geldi. Bu azman, Roy’un iki katı 
büyüklüğündeydi. 

Dört tarafı bahçeyle çevrili iki katlı bir evdi burası. Evin içi dışı 
bakımlıydı, ama en az elli-altmış senelik bir yapı olduğu anlaşılıyordu. Evin 
arsasının konumu güzeldi; arsa, Route de Malagnou’ya çıkan küçük bir 
sokağın caddeyle birleştiği yerdeki köşe arsaydı.  



152

Yol -  The Path - Le Chemin

Madame Gérard elli yaşlarında, topluca, mavi gözlü,  kumral saçlı bir 
hanımdı. Otoriter bir tavrı vardı. İngilizce konuştuğu söylenemezdi; bazı 
İngilizce kelimeler biliyordu. Bizi evin salonuna buyur ederek, salonda 
oturan yaşlı annesiyle tanıştırdı. “Yürürken herhalde zorluk çekiyor,” diye 
düşündüm, çünkü oturduğu koltuğa dayalı bir baston vardı. Salon evin arka 
bahçesine bakıyordu ve bahçeden büyük ebatlı camekânlarla ayrılmıştı.  
Derinliği, Malagnou Caddesi’ne bakan ön bahçeye kıyasla daha fazla olan 
arka bahçede bir havuz vardı. Yüzmek için pek elverişli değildi, ama yazın 
serinlemek için girilebilirdi (Fotoğraf 44).

Madame Gérard bize çay ve kurabiye ikram etti. Ev sahibem ile Fransızca 
hocam aralarında sohbet etmeye başladılar. Bunlar olurken benim aklımdan 
devamlı olarak sorular geçiyordu: Azman köpek? Yaşlı teyze? Lisan 
problemi…!  Bir müddet sonra Fransızca hocam bana şu bilgileri verdi:

• Evin alt katı aileye aitti. Benim odam üst katta yer alıyordu. Üst kattaki 
diğer odada yine kiracı olarak Yunanlı bir kız oturuyordu, biraz İngilizce 
biliyormuş ve Cenevre’de çalışıyormuş. Üst kattaki banyo ve tuvaleti ikimiz 
ortak kullanacaktık.

• Madame Gérard’ın kocası seneler evvel bir trafik kazasında vefat 
etmişti. Biri on-iki, diğeri on-dört yaşında iki oğlu da bu evde yaşıyorlardı; 
ama o anda evde değildiler. 

• Bana evin anahtarını vereceklerdi. Eve giriş çıkış saatlerimde bir 
sınırlama olmayacaktı.

• Yaşlı teyzeye gündüzleri bakmak ve evin temizlik işlerini yapmak için 
genç bir kız çalışıyordu. Odamın temizliğini o yapacaktı. O da o an için evde 
değildi. 

• Eve en yakın belediye otobüsü durağı yaklaşık 700 metre uzaktaydı. 

Madame Cossade’a kendime bir bisiklet almak niyetinde olduğumu, 
otobüs durağının biraz uzak olmasının önemli olmadığını söyledim; o da 
bunu Madame Gérard’a tercüme etti. Madame Gérard çocuklarının da 
bisikletleri olduğunu, alacağım bisikleti garaja koyabileceğimi söylemiş. 
Evde yaşayan genç insanların da olduğunu, lisan probleminin bir şekilde 
çözülebileceğini öğrenmek beni sevindirdi. Eve ilk girdiğim zaman edindiğim 
olumsuzluklar aklımdan çıktı. Perry isimli köpeğin bana alışmasını da bir 
şekilde halledecektik; diğer kiracıya ve ev işlerine gelen kıza nasıl alışmışsa, 
bana da alışacaktı herhalde.

Hafta başında, lisan okulunun başlayacağı gün görüşmek üzere Fransızca 
hocamla vedalaştık; bana çok yardımı olmuştu. Ayaklarımın altında yer 
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yer çatırtı yapan ahşap bir merdivenden çıkarak bavullarımı üst kattaki 
odama taşıdım. Boyutları 4 metreye 4 metre olan, yaklaşık 16 metrekarelik, 
kare biçiminde bir odaydı bu. Penceresi evin yan bahçesine, oradan da 
Fransa hududu istikametine giden Route de Malagnou’ya bakıyordu.  
Mobilya olarak bir divan yatak, bir şifonyer, büyükçe bir çalışma masası ve 
sandalyesi, bir kitaplık, iki koltuk ve orta masa bulunuyordu. Hepsi zarif 
mobilyalardı; hiç yadırgamadım. Divan yatağın üstüne kalın bir kumaştan 
yapılmış hâki renkte bir örtü ve dekoratif yastıklar yerleştirilmişti. 
Mobilyaları, üç ampullü bir avize ve yatak başında duvara monte edilmiş 
bir gece lambası tamamlıyordu. Odanın üç kapaklı gömme dolabı tüm 
eşyalarımı yerleştirebilmem için yeterliydi. Bavullarımı açtım ve üç sene 
boyunca kalacağım odama yerleşmeye başladım. O odada hüzünlü günlerim 
de geçecekti, çok sevinçli günlerim de…

Öğleden sonra ev dolmaya başladı. Önce evde çalışan kız geldi. Adı Anna 
olan bu kız yirmi yaşlarındaydı ve İsviçre’nin Alman kısmındaki küçük 
bir kasabadan geliyordu. Biraz kilolu, güler yüzlü bir kızdı. Liseyi bitirmiş, 
Cenevre’ye bir sene evvel Fransızca bilgisini ilerletmek için gelmişti. 
Giderlerini karşılamak için haftanın beş günü gündüzleri Madame 
Gérald’ın evinde çalışıyor, yaşlı anneye göz kulak oluyordu. İngilizcesi 
de fena değildi. Aynı şekilde çalışarak İngiltere’de de bir sene yaşadığını 
söyledi. Benim odamda o tarihten on-beş gün evveline kadar Cenevre’de 
çalışan İspanyol bir hanımın kaldığını ve artık İspanya’ya döndüğünü ilave 
etti. Hâki yatak örtüsünün altındaki çarşafları yeni serdiğini, çarşafları 
her Cuma günü değiştirdiğinden, o günler yatağımı boşuna toplamamamı 
önerdi. Bu, yatağımı diğer günler toplamam gerektiğine işaretti; ben zaten 
başka türlü yapamazdım. On-bir yaşımdan beri, Talas’ta, Tarsus’ta ve hatta 
tatillerde evde, yatağımı kendim yapmaya alışmıştım.

Anna ile konuşmamızı yeni bitirmiştik ki, evin çocukları on-iki yaşındaki 
Dominique ve on-dört yaşındaki Philippe geldiler. Dominique yaşına 
göre kısa boyluydu; annesine çok benziyordu. Philippe ise yaşına göre 
uzun boyluydu; annesine hiç benzemiyordu. Belki de babasına çekmişti. 
Dominique’in neşeli hareketlerine karşılık, Philippe ağırbaşlı, yaşından çok 
daha büyük bir olgunlukta görünüyordu. Ailesinin büyük erkeği rolünü 
şimdiden benimsediği her hareketinden belli oluyordu.  Onların okulları 
benimkinden bir hafta sonra açılacaktı. O gün okullarına hem maç yapmak, 
hem de yeni ders yılı programlarını öğrenmek için gitmişlerdi.  Onlarla 
aşağıda bahçede havuz başında sohbet ettik ve böylece tanışmış olduk.
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Eve en son kat arkadaşım, komşum Fofo Dacou geldi. Selanikliydi; 
Cenevre’de babasının bir arkadaşının iş yerinde çalışıyordu. Cenevre’ye 
geleli bir buçuk seneyi geçmişti ve bir sene daha kalmayı planlıyordu. 
Liseyi Selanik’te bitirmiş ve İngilizce dersleri almıştı. Çalıştığı ofiste de 
daha çok İngilizce konuşuluyormuş; ofis içi ve ofis dışı tüm yazışmalar 
İngilizce olarak yapılıyormuş. Onun da Cenevre’deki asıl amacı Fransızca 
öğrenmekti (Fotoğraf 45). 

Cenevre’deki daha ilk günümde bu kadar değişik milletten ve bir o kadar 
da değişik lisanları konuşan insanlarla tanışmış olmam beni şaşırtmıştı. 
İskenderun’da da Türkçe, Arapça, Fransızca ve Rumca lisanları konuşulurdu, 
ama o lisanları konuşanların hepsi Türk vatandaşıydı.  İsviçre ve bilhassa 
Cenevre, neredeyse tüm dünya devletleri vatandaşlarının buluştuğu bir 
yerdi.

Fofo’ya yemek işlerini nasıl hallettiğini sordum. Hafta içinde sabah 
kahvaltılarını çalıştığı ofiste bir çörek ve çayla geçiştirdiğini, öğlenleri ofisin 
anlaşmalı lokantasına gittiklerini, akşamları da odasında salata ve meyve 
yediğini söyledi. Fofo’nun odasında bir su ısıtıcısı ve hayatımda ilk defa 
gördüğüm poşet çay ve neskafe vardı. Canı istediği zaman su kaynatıyor, 
kendine çay, kahve hazırlıyordu. 

Yeni evimdeki odama yerleştiğimin ikinci günü (Cumartesi) Fofo’nun 
arabasıyla şehir merkezine, tesadüfen okulumun bulunduğu Rue d’Italie 
sokağına yakın bir lokantaya öğle yemeği için gittik. Israrıma rağmen, 
hesabı Fofo ödedi. Bir dahaki sefere hesabı benim ödemem ve bunu 
dönüşümlü olarak devam ettirmemiz hususunda anlaştık. Yemekten sonra 
bir mağazadan ben de bir su ısıtıcısı, çay ve kahve aldım. Fofo etrafı tanımam 
için beni arabasıyla şehir içinde gezdirdi. Cenevre gölünün iki yakasında da 
bir saat kadar gezdik. Bir ara Fofo, “This is the University of Geneva.” (İşte 
burası Cenevre Üniversitesi,) diyerek, bana bir park içindeki binaları işaret 
etti.

Fofo’dan ayrılarak, daha bir gün evvel kaldığım otelin yakınında 
gördüğüm bir bisiklet mağazasına gittim. Mağazada, çok pahalı 
bisikletlerden, daha ucuz halk tipi bisikletlere kadar onlarca seçenek 
vardı. Route de Malagnou epeyi rampalı bir cadde olduğundan, bana 
vitesli bir bisiklet gerekiyordu. En ucuz vitesli bisiklet üç vitesli bir 
bisiklet çeşidiydi; etiketinin üzerinde 199 Frank yazıyordu. Benimle 
meşgul olan mağaza görevlisi İngilizce bilmediği için, orada bir masa 
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üzerinde duran gazetenin ucuna önce 199 yazdım, sonra bir ok çizerek, 
ucuna 175 yazdım. Satıcı ne yapmak istediğimi pek anlamadı. Ben bu 
sefer etiketin üzerindeki 199 rakamını, sonra da gazeteye yazdığım 175 
rakamını gösterdim. Adamcağız pazarlık eden bir müşteriyle herhalde 
ilk defa karşılaşıyordu. Daha sonra öğrendim ki, Cenevre’de, hatta tüm 
İsviçre’de, hatta Avrupa’nın çoğu ülkesinde “pazarlık etmek” pek sık 
yapılan bir şey değildi. Migros’tan alınan bir malın üzerindeki fiyat nasıl 
ödeniyorsa, bisiklet mağazasındaki bisikletin etiketinde yazan fiyat da 
öyle ödeniyordu. Satıcı adam patronu olduğunu tahmin ettiğim bir beyin 
yanına giderek, onunla birlikte geri döndü. O bey, İngilizce “Hello!” 
(Merhaba!) dedi. Ben isteğimi bir daha tekrarlayınca, bisikleti en son 
180 Frank’a verebileceğini söyledi. Bisikleti hemen alıp gidebilecektim, 
ama üç gün içinde Cenevre Belediyesi’ne giderek bisiklete plaka almam 
gerekiyordu. Plakasız sürmeye üç gün hakkım vardı; polis durdurduğu 
takdirde, satın alma tarihini gösterebilmem için faturayı yanımda taşımam 
gerektiğini bana anlattı. Ayağımı yerden kesmiştim…

İSVİÇRE
İsviçre, Orta Avrupa’da, denize kıyısı olmayan 41.000 kilometre kare 

yüzölçümüne (Türkiye İsviçre’den neredeyse yirmi kat daha büyüktür) 
sahip küçük bir ülkedir. Resmi adı İsviçre Konfederasyonu’dur; yirmi-altı 
kantondan oluşur.

İsviçre bir devlet olarak 1848 yılındaki İsviçre Federal Anayasası’nın 
kabulünden bu yana varlığını sürdürmektedir. Bu devletin temelini 
oluşturtan konfederasyonun kuruluşu ise XIII. yüzyılın sonlarına, 
yani Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş zamanına rastlar. İsviçre 
Konfederasyonu’nun kurulması 1 Ağustos 1291 olarak kabul edilir ve her yıl 
1 Ağustos’ta “İsviçre Ulusal Günü” kutlanır.

İsviçre nüfusu benim orada yaşadığım 1969-1974 döneminde 6.250.000 
civarındaydı, 2016 yılında 8.000.000’a çıktığı hesaplanmaktadır. Bu nüfusun 
%23’ü yabancılardan oluşmaktadır. 

İsviçre, ülkede konuşulan diller açısından dört bölgeye ayrılabilir. 
Konuşulan lisanlardan en yaygını Almancadır. Almanca, nüfusun yaklaşık 
%63’ü tarafından konuşulurken, bunu %22 oranıyla Fransızca takip eder. 
İtalya sınırına yakın yörelerde İtalyanca hâkimdir (%8). Dördüncü resmi 
dil olan Romansça ise ülkenin güneydoğusundaki vadilerde konuşulur. 
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Çoğunluğun Almanca konuşmasına rağmen, ortak etnik ya da ortak dile 
dayalı bir İsviçre ulusunun varlığından bahsedilemez. 

İsviçre’nin milletlerarası arenada uzun bir tarafsızlık geçmişi 
vardır.  En son 1815 yılında bir savaşa katılmışlar; Avrupa’yı kasıp 
kavuran dünya savaşlarına girmemişler. İsviçre’nin zenginliğinin 
bir kısmının II. Dünya Savaşı’nda bilhassa Yahudilerin İsviçre’ye 
getirdikleri altınlardan ve değerli taşlardan oluştuğu söylenir. Yahudiler 
Almanlar tarafından katledilmiş, altınlar ise İsviçre’de kalmış.  

İsviçre hakkındaki muhtelif bilgiler şöyle:
• Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na ancak 2002 yılında katılmıştır.
• İlaç, çikolata, saat ve makine sanayilerinde dünyanın en güçlü 

markalarına sahiptir.
• Devlet başkanı yoktur. Devlet başkanlığı görevlerini yedi üyeli bir 

konsey yerine getirir.
• Doğrudan demokrasinin uygulandığı tek ülkedir. Bir İsviçreli 

herhangi bir kanuna karşı dava açabilir; anayasada değişiklik teklifinde 
bulunabilir.

• İsviçre dünyadaki en fazla kirli paranın bulunduğu ülke olarak bilinir.

CENEVRE
Cenevre, İsviçre’nin Zürih’ten sonra ikinci büyük kentidir. “Romandi” 

olarak bilinen, İsviçre’nin Fransızca konuşulan bölümünün ise en büyük 
kentidir. Cenevrelilerin “Cenevre Gölü”, başkalarının ise “Leman Gölü” 
olarak adlandırdığı ince uzun Cenevre Gölü’nün kıyısında kurulmuştur.  
Gölün uzunluğu yaklaşık 73 kilometre, en geniş yeri 14 kilometredir. 
Gölün kuzey sahilleri İsviçre, güney sahilleri Fransa topraklarındadır; iki 
memleket arasındaki hudut çizgisi gölün içinden geçer.

Kentin Cenevreliler tarafından “Rive Gauche” (Sol Yaka) olarak tabir 
edilen güney yakası, şehrin bir zamanlar surlarla çevrilmiş eski yerleşim 
yeridir. Surlardan artık eser kalmamış olmasına rağmen, kentin en yüksek 
tepesi etrafına kurulmuş eski şehir iyi korunmuş durumdadır. Tepenin en 
üst noktasında, yapımı doksan küsur sene sürdükten sonra 1252 senesinde 
hizmete giren Saint Pièrre Katedrali yer alır.

“Rive Droite” (Sağ Yaka) olarak bilinen kuzey yakası, kentin güneyine 
Ron Nehri üzerine inşa edilmiş köprülerle bağlanır. Kuzey yakasının 
merkezi Cornavin Garı’dır. Garın 2 km kuzeyinde, sayıları iki-yüz civarında 
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olan ve aralarında Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın Avrupa merkezinin de 
bulunduğu uluslararası kuruluşlar yer alır.   

Cenevre nüfusu benim orada oturduğum 1969-1974 döneminde 180.000 
civarındaydı, 2016 yılında 200.000’e çıktığı hesaplanmaktadır. Şehir Fransa 
sınırına çok yakın olduğundan, Fransa’da oturup, Cenevre’de çalışan 
binlerce insan hafta içinde her gün sınırı iki kez geçer.  

Cenevre uluslararası camia tarafından hem “barış kenti” (la ville de la 
paix – city of peace) hem de “büyük şehirlerin en küçüğü” (la plus petite de 
grandes villes - smallest of big cities) olarak bilinir. Cenevre’deki uluslararası 
teşkilatların başlıcaları, İngilizce isimlerinin alfabetik sırasına göre şöyledir:

• Airports Council International – Havaalanları Uluslararası Konseyi
• Conference for European Churches - Avrupa Kiliseleri Konfereansı
• European Broadcasting Union – Avrupa Yayın Birliği
• European Organization for Nuclear Research - Avrupa Nükleer 

Araştırmalar Teşkilatı
• Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria - AİDS, Verem 

ve Sıtma ile Savaş Küresel Fonu
• International AIDS Society - Uluslararası AİDS Kuruluşu
• International Association for the Study of Insurance Economics – 

Sigortacılık Çalışmaları Uluslararası Teşkilatı
• International Baccalaureate Organization - Uluslararası Bakalorya 

Teşkilatı
• International Board of Directors for Médicins Sans Frontières - Sınır 

Tanımayan Doktorlar Uluslararası Yönetim Kurulu
• International Civil Defence Organization - Uluslararası Sivil 

Savunma Teşkilatı
• International Federation Red Cross and Red Crescent Societies - 

Uluslararası Kızılhaç  ve Kızılay Kuruluşları Federasyonu
• International Labour Organization - Uluslararası Çalışma Örgütü
• International Organization for Migration - Uluslararası Göç Teşkilatı
• International Organization for Standardization - Uluslararası 

Standartlar Teşkilatı
• International Road Transport Union - Uluslararası Karayolu 

Taşımacılığı Teşkilatı
• International Telecomunication Union - Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği
• Inter-Parlimentary Union - Parlementolar Birliği
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• International Union Against Cancer - Uluslararası Kanserle Savaş 
Birliği

• United Nations Office at Geneva - Cenevre Birleşmiş Milletler Ofisi
• World Council of Chuches - Dünya Kiliseleri Konseyi
• World Economic Forum - Dünya Economi Forumu
• World Health Organization - Dünya Sağlık teşkilatı
• World Heart Federation - Dünya Kalp Federasyonu
• World Intellectual Property Organization - Dünya Fikri Haklar 

Teşkilatı
• World Meteorological Organization - Dünya Meteoroloji Teşkilatı
• World Organization for Scout Movement - Dünya İzcilik Hareketi 

Örgütü
• World Trade Organization - Dünya Ticaret Örgütü

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın New York’tan sonraki en büyük ve 
önemli merkezi Cenevre’dedir. Ülkeler, daimi delegasyonları veya 
temsilcilikleri tarafından temsil edilirler. Şehirde aynı zamanda, bazıları 
yukarıda listelenen irili ufaklı iki-yüz civarında uluslararası teşkilatın 
merkezi veya şubesi/ofisi mevcuttur. Bunlar, Cenevre’yi son derece pahalı, 
lüks ve caddelerinde her türlü lisanın konuşulduğunun duyulduğu çok 
uluslu bir kent haline getirir.

1970 senesinde İsviçre’de bir halk oylaması yapıldı. Oylamanın konusu, 
Cenevre Kantonu hariç,  İsviçre’nin diğer tüm kantonlarında yabancı 
nüfusunu kanton nüfusunun en fazla %10’una getirmekti. Son derece 
uluslararası bir kanton olduğu için, Cenevre Kantonu’nda yabancı nüfusu ise 
en fazla %25 ile sınırlanacaktı. Amaç, 2017’de ABD Başkanı olan Trump’ın 
Meksikalıları Amerika’dan atmak istemesine benzer bir şekilde, o yıllarda 
İsviçre’de nüfusları artan İtalyan göçmenleri İtalya’ya geri göndermekti. 
Halk oylamasında %59 ret oyu çıktı.

ECOLE PRATIQUE
1-Eylül, Pazartesi sabahı evden Fofo’yla beraber çıktık. Onun Fiat marka 

küçük bir arabası vardı; işine arabayla gidip geliyordu. Ben ise iki gün evvel 
kendime bir bisiklet almıştım. Fofo bana başarılar diledi ve ben, Fransızcanın 
ilk gün dersleri için lisan okulumun yolunu tuttum…

          * * *
Tarsus’ta Lise 3 sınıfının ilk dönemindeydik. Artık herkesi, liseden 

mezuniyet ve mezuniyet sonrası üniversite imtihanlarının heyecanı 
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sarmaya başlamıştı. İki haftalık yılbaşı tatili yaklaşıyordu; evlerimize 
gidecektik. Ankara’da oturan sınıf arkadaşım Halûk Ertürk’e sordum:

“Ankara’da İsviçre Sefareti nerede, biliyor musun?”
“Çankaya’ya çıkan yokuşlardan birinde olduğunu biliyorum,” diye cevap 

verdi Halûk. “Bizim eve yakın sayılır.”

Halûk, Talas Hazırlık Sınıfı’ndan beri sınıf arkadaşımdı. Birbirimize 
nazımız geçerdi. Orta 2 sınıfındayken, coğrafya hocanız Avni Dabıl, her iki 
kişiye, bir ülkeyi sınıfa anlatma ödevi vermişti.  Okul numaralarımızın arka 
arkaya olmasından dolayı (benim okul numaram 265, Halûk’un numarası 
266 idi), Halûk ve ben bir ikili oluşturmuştuk. Bize düşen ülke Fransa idi. 
Fransa Büyükelçiliği’ne mektup göndererek, onlardan memleketleri ile 
ilgili bilgi, broşür, fotoğraf istemiştik. Gelen malzemeyi kullanarak, sınıfa 
güzel bir sunum yapmıştık. 

“Halûk, senden bir şey rica edebilir miyim?”
“Nedir?”
“Tatil için Ankara’ya gittiğinde İsviçre Büyükelçiliği’ne uğrayabilir misin?
“Hayrola, yine mi sunum yapacağız?”
Talas’ı hatırlayıp gülüştük.
“Hayır, azizim! İsviçre’nin Alman bölümündeki Almanca lisan okulları 

için bilgi, broşür gerek bana. Alabilir misin?”

Evet, Halûk’tan İsviçre’nin Alman Bölgesi’ndeki Almanca lisan okulları 
için bilgi edinmesini rica etmiştim. O zamanlar, ikinci lisan olarak Almanca 
öğrenmenin daha doğru olacağını düşünüyordum. Bu belki de Almanya’da 
çalışan Türklerin yarattığı etkiden ileri geliyordu. Yani, sanki Almanca 
Türkiye’de moda, hatta aranılacak bir lisan olacaktı. Tatil dönüşü Halûk, 
“İsviçre Büyükelçiliği’ne gittim, ama Almanca lisan okulları için broşürleri 
yoktu. Sadece bunu verdiler…” diyerek, bana Cenevre’de “Ecole Pratique” 
isimli Fransızca lisan okulunun broşürünü verdi.

İnsan hayatı tesadüflerle dolu... Halûk’un Ankara’dan getirdiği o broşürün 
çizdiği YOL, beni Cenevre’de “Ecole Pratique” isimli okulun bir sınıfında 
Fransızca öğrenmeye götürdü.

    * * *
 

Fransızca sınıfımda benden başka dokuz kişi daha vardı. İki İtalyan, iki 
Amerikalı, iki Alman, bir İsveçli, bir Çekoslavak, bir İngiliz ve ben bir Türk, 
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sınıfın on kişilik nüfusunu meydana getiriyorduk ve adeta Cenevre’nin çok 
uluslu nüfusunu yansıtıyorduk. Benimle akran bir İtalyan haricinde herkes 
benden büyüktü. Kadın-erkek nüfusu yarı yarıya idi. Bizim sınıftan başka, 
aynı katta Fransızcaya yeni başlayan iki sınıf daha vardı. Bir üst katta ise 
daha ileri seviyedeki öğrencilere Fransızca dersleri veriliyordu.

Madame Cossade kendini tanıttıktan sonra, herkesin kendini tanıtmasını 
istedi. Sanki Fransızca dersinde değil de, dersin İngilizce verildiği bir 
sınıftaydık. Kimisi ana dili İngilizceyle, kimisi iyi bir İngilizceyle ve kimisi 
daha zayıf bir İngilizceyle kendini tanıttı; nereli olduğunu, Cenevre’de 
ne yaptığını veya yapmak istediğini anlattı. Akranım olan ve İngilizceyi 
de hiç bilmeyen İtalyan Leonardo’nun imdadına diğer İtalyan yetişti. 
Sınıfımdaki bir kısım insan Cenevre’deki uluslararası kuruluşlarda 
veya yabancı şirketlerde çalışıyordu; işverenleri onları lisan kursuna 
göndermişti. Amerikalılardan birinin ve Çekoslavak hanımın eşleri İsviçreli 
idi; yeni evlenmişler ve Cenevre’ye yerleşmişlerdi.

Diğer iki sınıfta benim yaşıma yakın daha fazla insan vardı. Başlangıçta 
kendi kendime, “Keşke ben de o sınıflardan birinde olsaydım!” dedimse 
de, hem Madame Cossade’a bana yardımlarından dolayı müteşekkirdim 
ve güleç yüzü hoşuma gidiyordu, hem de kendi sınıf arkadaşlarıma gün 
geçtikçe alıştım. 

Haftada beş gün olmak üzere, dersler sabah saat 9:00’da başlıyor, 
10:30’da verilen yarım saatlik aradan sonra saat 12:30’da bitiyordu. Okulun 
bulunduğu binanın alt katında bir kafe-lokanta vardı. Verilen yarım saatlik 
arada, okul mevcudunun neredeyse tümü orada toplanıyor, sohbetler 
ediliyordu. Bir seferinde kafeye indiğimizde, o senelerin meşhur yakışıklı 
Fransız artisti Alain Delon da oradaydı. Adamcağız 20-30 kişilik bir 
kalabalığın aynı anda içeri daldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi; 
grubumuzdaki hanımlar ise çok sevinmişlerdi. Alain Delon’la fotoğraf 
çektirmek isteyenler oldu ise de, o günün şartları içinde kimsenin cebinden 
veya çantasından bir fotoğraf makinesi çıkmadı. Tanınmış, meşhur kimseler 
için hayat, fotoğraf makineli cep telefonlarının icadından önce sanırım 
daha rahattı…

Okulun ilk günü öğleden sonra Cenevre  Belediyesi’ne giderek bisikletim 
için plaka aldım ve Union des Banques Suisse (UBS) bankasına gittim. Fofo 
bana arabasıyla kenti gezdirirken bir bankanın önünden geçerken, “I have 
my account with this bank branch,” (Ben bu banka şubesiyle çalışıyorum,) 
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demişti. Banka binası Rue du Marché ile Rue de la Corraterie’nin kesiştiği 
yerdeydi. Bankanın büyük kapısından büyük bir salona girdiğimde şık bir 
masada oturan bir bey, bana ne işlem yapmak istediğimi sordu. Ben, “I would 
like to open a personal savings account,” (Şahsi bir mevduat hesabı açtırmak 
istiyorum,) deyince, beni gitmem gereken yere doğru yönlendirdi. Banka 
şubesi bizim banka şubelerine hiç benzemiyordu. Her taraf renkli mermer 
ve ahşap kaplıydı ve son derece lüks döşenmişti, yani zenginliğin alametiydi. 

Türkiye’den cebimde 1.500 İsviçre Frangı ile çıkmıştım. İsviçre’deki 
dördüncü günümde cebimde bu paranın yarısı kalmıştı, ama oda 
kirası, aylık okul ücreti, bisiklet parası gibi büyük rakamlı ödemelerimi 
yapmıştım. En üzüldüğüm giderim ise Yeşilköy Havalimanı’nda fazla bagaj 
kilosu için ödediğim 60 İsviçre Frank’ı olmuştu. Banka şubesinde gerekli 
belgeleri doldurduktan sonra 500 Franklık bir hesap açtırdım. “Ailemden 
bundan sonra bir şekilde gelecek olan para, bu hesaba gelecek herhalde!” 
diye düşündüm. Birkaç gün sonra Cenevre’ye uğrayacak olan annemin 
kuzeni çocuk doktoru Dürdane Tanlay, bana elden para verecekti…

Bankada işimi bitirip çıktıktan sonra, bir an için biraz ilerideki üniversite 
binasına gitmeyi düşündüm ise de, bu fikrimden vazgeçerek Rue du Marché 
üzerindeki mağazaları bir saat kadar dolaştım. Sonra, okulda ilk gün 
öğrendiklerimi tekrarlamak ve verilen ödevi yapmak üzere plakası takılmış 
bisikletime binerek eve yöneldim.

Fransızca kitabımız mavi, sert kapaklı bir kitaptı. Fransızca okuma, 
dil bilgisi ve alıştırmaların hepsi bir kitapta toplanmıştı. Kitabın okuma 
bölümünün konusu Kanada’nın Québec kentinde yaşayan Vincent 
Ailesi’nin transatlantikle Fransa’ya gelişleri ve orada geçirdikleri tatil idi. 
Gramer kuralları, bu hikâye temel alınarak öğretiliyordu.  Kitapta yer alan 
alıştırmalar,  öğrencilerin gramer kurallarını kafalarında pekiştirmeleri için 
hazırlanmıştı.

Dersimi tamamladıktan sonra, bisikletime binerek göl kıyısına gittim. 
Quai du Mont-Blanc Caddesi üzerindeki bir park bankının bir ucuna 
oturarak, göl üzerindeki hareketli tekne ve yelkenli trafiğini seyre daldım.

“Free?” (Boş mu?)
Kafamı kaldırdığımda genç, fakat benden biraz büyük bir kız, oturduğum 

bankın diğer ucunu gösteriyordu.
“Yes, it is free,” (Evet, boş,) dedim.
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Adının Hermina Lang olduğunu söyleyerek kendini tanıştıran genç kız 
Avusturyalı idi. Cenevre’ye birkaç gün için gelmişti. Yirmi yaşındaydı. Bir 
avukatlık bürosunda çalışıyordu.

Ben de kendimden bahsettim ve Cenevre’ye neden geldiğimi anlattım. 
Daha sonra birşeyler içmek üzere bir kafeye gittik. Hermina ile Cenevre’de 
kaldığı üç gün üstüste buluştuk. Fransızca kursundan sonra, onun kaldığı 
otele gidiyor, derslerimi Hermina’nın odasında yapıyor, eve geç saatlerde 
dönüyordum… Dönmesem de olurdu, ama evdekiler merak edip, polise 
haber verirler diye endişe ettim.      

Ecole Pratique’e başlamamdan yaklaşık iki hafta sonra annemden bir 
mektup geldi:         
                 

11-9-1969
        Ankara
Çok sevgili Mehmet’çiğim,     
Uzun bekleyişten sonra mektubunu nihayet büyük bir sevinçle aldık. Yoksa 

seni çok merak etmeye başlamıştık; o gün de mektup gelmeseydi, okula telefon 
edecektik. Bize vaadin bu muydu? Şimdiden bizi atlatmaya başladın.

Mehmetçiğim, gözlerin aydın; döviz imtihanını kazandın. Biz dün akşam 
İskenderun’dan hareket ettik; bugün Ankara’dayız. Dayınla baban döviz işi için 
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gidip sordular. Okuduğun okuldan akseptans ile üç 
tane de fotoğraf lâzım imiş. Sen bu mektubu alır almaz hemen okul pratikten bir 
akseptans ile, sende son çekilmiş resimlerden vardı, üç adet de fotoğrafı uçak ile 
Macit dayına Ankara’ya yolla. O takip edecek.

Mehmetçiğim, akseptans şöyle yazılacakmış: Mehmet Gür’ü şu devrede, şu 
sınıfa, şu tarihte kabul ettik ve biraz daha tafsilatlı olarak daktilo ile ve kaşeli 
olarak yazılacakmış.

Mehmetçiğim, şimdi Faik de (Faik Melek: Annemin kuzeni, büyükelçi. 
Annemin amcasının, Eski Hatay Cumhuriyeti Başbakanı Dr. Abdurrahman 
Melek’in oğlu) buradaydı. Sana giderken Büyükelçi Özdemir Benler Bey’e, 
Avrupa Ofisi nezdindeki Türk Daimi Delegesi imiş, ona mektup yazıp, sana 
vermiş. Özdemir Bey, Faik’in çok yakın arkadaşı imiş. Bir de Sermet Pesin Bey, 
Türk Daimi Delegasyonu’nda mâliye temsilcisi imiş. Bu bey de gene Faik’in çok 
samimi arkadaşı imiş. Sermet Bey birkaç gün önce Ankara’da imiş ve Cenevre’ye 
gitmiş. Faik ona senden bahsetmiş. “Hay hay,” demiş. “Gelip beni görsün.” Faik 
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diyor ki, “Ne müşkülü olursa, bu iki beyle görüşsün, hemen ona yardım ederler.” 
Faik, “Bir müşkülü olursa, bana da yazsın,” diyor. 

Mehmetçiğim, bu döviz miktarı galiba ayda 1.280 lira imiş; bu tabii ki kâfi 
gelmezmiş. 1.280 lira karşılığı döviz talebenin yalnız yemek ve pansiyon 
parası imiş. Oradaki talebe cemiyetine (müfettişliğine) tasdik ettirilip vekâlete 
bildirilirse, vekâlet, okul parası için ayrıca döviz verirmiş.

Mehmetçiğim, Dürdane Abla ile görüştün mü? Emaneti aldın mı?
Hepimiz çok çok gözlerinden öper, muvaffakiyetler diler, sık sık haberlerini 

bekleriz sevgili yavrum.

Bedia Gür  Halef Gür     Bânu Gür

Bu mektup annemden Talas’tan sonra aldığım ilk mektuptu. Tarsus’ta 
okurken İskenderun’a iki-üç haftada bir, hafta sonu için gittiğimden dolayı,  
birbirimize mektup yazmazdık. Annemin yazdığı mektubun hane halkının 
tümü tarafından imzalanması eskiden gelen bir gelenekti.

Annem geç mektup yazmam konusunda bana sitem etmekte haklıydı. 
Hermina ile meşgul olacağım derken, mektup yazmayı ihmal etmiş, 
geciktirmiştim. Nedenini yazsam ne derlerdi acaba? Şaşırırlar mıydı? 
Belki de kızarlar, “Şu oğlana bak… Biz onu oralara ne için gönderdik, 
kendisi nelerle meşgul!” derler miydi? Annemin sitemini okuyunca önce 
yüzüm kızardı; sonra kendi kendime, “Şayet bilselerdi, olayı çok normal 
karşılarlardı,” diyerek, içimi rahatlattım. Babamın ve annemin, özellikle de 
babamın, benim kendim için koyduğum hedeflere ulaşmak için her türlü 
gayreti göstereceğime büyük inançları vardı. O güne kadar geçen tahsil 
hayatımda başarılı olmuştum. Etrafımdaki  birçok insan okul hayatında 
bocalarken, ben, Talas hazırlık sınıfında bir dersten ikmale kalmış olmam 
haricinde, hem Talas’ta hem Tarsus’ta iyi derecelerle okumuş ve mezun 
olmuştum.  Robert Kolej (sonraki Boğaziçi Üniversitesi) gibi Türkiye’nin 
en iyi üniversitelerinden birinin imtihanını kazanmıştım. İşte, şimdi de 
annem “döviz imtihanını” kazandığımı bildiriyordu. Doğrusu şanslı bir 
çocukluğum olmuştu; şimdi de şanslı bir gençlik dönemindeydim. Tek 
görevim vardı: aldığım eğitimde başarılı olmak. Bu oldukça, eğlenceye ve yan 
faaliyetlere(!) de vakit ayırmak gerçekten çok normaldi. Bunları düşünerek, 
annemin sitemi karşısında içimi rahatlattım… 
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Annemin Ankara’da Macit dayıma göndermemi istediği “akseptans”, yani 
kabul yazısını Ecole Pratique’ten aldım; üç fotoğraf ile birlikte postaladım. 
Ama dalgınlıktan, dayıma göndereceğime anneme göndermişim. Neyse ki, 
annem mektubumu alır almaz, belgeleri Ankara’ya iletmiş.  

Faik Abi’min hariciyeci arkadaşlarını doğrusu hiç arayamadım. Daha 
doğrusu onları aramamı gerektiren bir zorluk, annemin tabiriyle bir 
“müşkülât” başıma gelmedi… 

Döviz imtihanını kazanmam çok iyi olmuştu. Önemli bir problem böylece 
hal yoluna girdi. Aracılar vasıtasıyla para elde etmek yorucu, sıkıntılı ve 
mutlaka daha pahalı olacaktı. Annemin mektubunda belirttiği 1.280 TL, 
1969 yılında yaklaşık 620 İsviçre Frank’ına (CHF) tekabül ediyordu. 620 
CHF ile neler yapabilirim diyerek, şöyle bir hesap yaptım:

Oda kirası  : 180 CHF
Yemek  : 270 CHF
Sosyal Giderler : 100 CHF
Kitap, müzik, vs. :   70 CHF

Odamın aylık kirasını zaten biliyordum. Üniversite öğrencilerinin 
yemeklerini yedikleri lokantalarda bir öğün yemek 3,50-4 Frank’a 
çıkıyordu. Sosyal giderler olarak, Fofo ile hafta sonu yemeklerini, 
çay-kahve paralarını ve diğer arkadaşlarımla yapacağım günübirlik bir 
seyahat harcamasını veya mesela bir kız arkadaşım olursa, onunla beraber 
yapmam gereken harcamaları düşündüm. Diğer her türlü gider için aylık 70 
Frank tutarında bir bütçe yaptım kendime. Lisan okuluna ödenecek para bu 
bütçeye sığmıyordu.

Birkaç gün sonra annemden bir mektup daha geldi. Bu mektubunda da 
Bern kentindeki Türkiye Büyükelçiliği nezdindeki Talebe Müfettişliği’ne 
kayıt yaptırmam gerekliğinden bahsediyor, müfettişliğin adresini ve 
telefon numarasını veriyordu. Müfettişliğe hemen yazdım, adresimi, 
banka hesap numaramın detaylarını bildirdim; Ecole Pratique’ten aldığım 
kabul yazısının bir kopyasını gönderdim. İlave olarak, bütçeme sığmayan 
okul parasının ailem tarafından ayrıca gönderilebilmesi için okuldan 
aldığım ikinci bir yazıyı da, müfettişlikçe tasdik edilmesini rica ederek, 
zarfın içine yerleştirdim.

Günler geçtikçe okula ve yeni hayatıma her gün biraz daha alışmaya 
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başladım. Sabahları evden Fofo, Philippe, Dominique ve ben neredeyse 
hep beraber çıkıyorduk. Philippe ve Dominique yakın olan okullarına 
yürüyerek gidiyorlar, Fofo arabasıyla, ben ise bisikletimle evden 
ayrılıyorduk. Okulda her biri doksan dakikalık iki seans ders vardı. İlk 
seansta bir gün önceki konu yeniden ele alınıyor ve verilen ev ödevinin 
üzerinden geçiliyordu. Yarım saatlik kahve molasından sonra, ikinci seansta 
yeni bir konu işleniyordu. Hocamız Madame Cossade’ın çok iyi bir öğretim 
tarzı vardı. Yaklaşık kırk yaşındaydı ve lisan öğretmenliğini on-beş küsur 
senedir yapıyordu. Tecrübesi, ona, değişik milletlerden olan öğrencilerin 
en çok nerelerde zorluk çektiğini öğretmişti, ama ben onun ilk Türk 
öğrencisiydim. Türkçe ve Fransızca lisanları arasındaki farkları Madame 
Cossade’a ancak birkaç ay sonra, yani Fransızcayı az buçuk konuşmaya 
başladığım zaman örnekler vererek anlattım:

“Türkçenin kendine mahsus bir kaç önemli özelliği vardır:
• Türkçede fiil cümlenin sonunda yer alır. Meselâ, “Je vais au cinéma” 

cümlesi Türkçede “Ben sinemaya gidiyorum” yani “Je au cinéma vais” 
olarak yazılır.

• Biz kelimelere ekler yaparak konuşuruz. Türkçe sondan eklemeli 
bir dildir Meselâ, “Je vais au cinéma” cümlesi Türkçede “Ben sinemaya 
gidiyorum”, yani “Je cinémaau vais” olarak yazılır.

• Türkçede fiil çekimi özneyi de belirttiğinden, öznenin ayrıca söylemesi 
çoğu kez gereksiz olur. Meselâ, “Je vais au cinéma” cümlesi Türkçede 
“Sinemaya gidiyorum”, yani “cinémaau vais” olarak yazılır.

• Biz Türkçede eşyaları, hele hele insanları “masculin-féminen” (erkek 
dişi) olarak hiç ayırt etmeyiz. Türkçede ‘kadın erkek eşitliği’ vardır.”

Gösterdiğim farklılıklar ve verdiğim örnekler Madame Cossade’ın çok 
ilgisini çekti. En çok da, Türkçedeki “kadın erkek eşitliği” hoşuna gitti.

Öğleyin okuldan çıktıktan sonra bisikletime binerek, iki tarafı İsviçre 
ve Cenevre Kantonu bayraklarıyla süslü Pont du Mont-Blanc’ı (Mont- 
Blanc Köprüsü) geçerek, Rue du Mont-Blanc ve Rue de Chantepoulet 
adlı caddelerin kesiştiği noktada bulunan Migros mağazasına gidip, öğle 
yemeğimi yiyordum. Migros bir İsviçre şirketiydi ve bütün İsviçre’ye 
yayılmış irili ufaklı yüzlerce mağazası vardı. Kelime anlamı olarak, 
Latince kökenli “mi”, yani yarım ve  “gros”, yani toptan kelimelerinin yan 
yana kullanılmasıyla, satılan ürünlerin fiyatları için “toptan ve perakende 
arasında” bir anlam ifade etmesi hedeflenmişti. Her Migros mağazası 
büyüklüğüne ve dolayısıyla satılan malların çeşitliliğine göre bir adetten 
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beş adede kadar çıkan “M” harfiyle işaretlenmiştir. Benim öğle yemeği için 
gittiğim Migros orta boy, yani “MMM” işaretli bir mağazaydı. Oradaki 
favori yemeğim “vol au vent” idi. Bu, bizim baklava hamuru kadar ince 
yufkadan yapılan ve üstüne soslu sosis parçalarının konduğu bir çeşit 
börekti. Çok ince yufkadan yapıldığından dolayı böreğin ağırlığı o kadar 
hafiftir ki, yemeğe “rüzgârda uçar” anlamına gelen “vol au vent” demişler. 
Ben o yemeğin yanına beyaz pilav ve bir kâse yoğurt alırdım. Bir gün, 
aldığım yoğurda biraz tuz katıyordum ki, yanımda oturan bir hanım elimi 
tutarak, “Dikkat edin mösyö! O şeker değil, tuz…” gibilerinden bir şeyler 
söyledi. Amacımın yoğurda zaten tuz koymak olduğunu belirtince, daha 
da çok şaşırdı. Yanımdan kalkıp başka yere gitmedi, ama bana garip garip 
baktı. “Intéressant,” (İlginç,) diye mırıldandı. Böylece, İsviçrelilerin yoğurda 
tuz değil, şeker koyduklarını öğrendim. Meyveli yoğurtları da hayatımda ilk 
kez, gittiğim o Migros mağazasında gördüm.

CENEVRE ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ
Birkaç defa ertelediğim bir şeyi yapmaya karar verdim: Cenevre 

Üniversitesi’ne gitmek. Üniversitenin giriş kapısına geldiğimde, “Acaba 
üniversiteli olmayanlar girebilir mi? Bir yerden izin almak lâzım mı?” diye 
düşündüm. Baktım ki isteyen girip çıkıyor, ben de girdim. Değişik bir havası 
vardı üniversitenin. Giriş bölümünde sohbet eden, koridorlarda yürüyen 
insanların ciddi havasını hissediyordu insan; sanki ilimle uğraşmak için 
ciddiyet gerekiyordu. Öğrenci İşleri Ofisi’nin (Le Bureau des Etudiants) 
yerini sordum. Ofis giriş katındaydı; kolayca buldum, ama geliş saatim öğle 
tatiline rastladığından, kapalıydı. Yine aynı katta, karşıma öğrencilerin 
gittiği bir kafe çıktı. O gün öğle yemeği yememiştim; kendime bir çörek 
ve kahve ısmarladım. Ecole Pratique’in altındaki kafede bir kahve için 
1 frank ve bahşiş öderken, üniversite kafesinde kahve ve çörek için 90 
santim ödemiştim. Bu bana üniversite öğrencilerinin öğlen ve hatta akşam 
yemekleri için gittikleri kafeteryaları araştırmak ve oralara gitmek fikrini 
verdi.  

Öğrenci İşleri Ofisi’nde sıram gelince İngilizce konuşan bir çalışanın olup 
olmadığını sordum; sorduğum kimse bana İngilizce bildiğini söyledi. 

“What are the prerequisites for foreigners to be accepted to the University of 
Geneva?” (Yabancılar için Cenevre Üniversitesi’ne kabul edilmenin şartları 
nedir?) diye sordum.

“Well, it depends on the country of origin of the secondary school diploma 
and the degree written on it.” (Bu hangi ülkenin lise diplomasına sahip 



167

Mehmet Gür

olduğunuza ve o diplomanın derecesine bağlı.)
“I am Turkish and I’ve got a secondary school diploma from the Ministry of 

Education of Turkey.” (Ben Türküm ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise 
diplomasına sahibim.)

“I’ll keep you waiting for a minute.” (Sizi bir dakika bekleteceğim.)

Kadıncağız yerinden kalkarak, başka bir masada duran bir dosyayı aldı. 
Bazı sayfaları karıştırdıktan sonra devam etti: “All universities in Switzerland 
require foreign students to be successful in what we call “The Fribough Exams”. 
In order to be able to take such exams, if you have a diploma from Turkey, your 
diploma degree should be “iyi” or “pekiyi.” (İsviçre’deki tüm üniversiteler çoğu 
yabancı öğrencilerden “Fribourg İmtihanları” olarak bilinen imtihanları 
başarılı olarak vermelerini şart koşar. Bu imtihanlara girebilmek için ise, 
Türkiye’den bir lisenin diplomasına sahipseniz, lise diplomanızın ‘iyi’ veya 
“pekiyi” derecelerinde olması gerekir.)

Bunu söyledikten sonra, önündeki dosyayı bana doğru çevirerek, dosyada 
Türkçe olarak yazılmış olan ‘iyi’ ve ‘pekiyi’ kelimelerini bana gösterdi. “İyi” 
kelimesinin yanına Fransızca olarak “Bien”, “Pekiyi” kelimesinin yanına 
“Très bien” yazılmıştı.

Fransa, Almanya, Avusturya gibi ülkelerden lise diploması olanlara 
tanınan bazı muafiyetler dışında, tüm yabancılar İsviçre üniversitelerine 
imtihanla girebiliyordu. Bunu daha önceden de biliyordum, ama imtihana 
girebilmek için en az “iyi” derece ile mezun olma şartını bilmiyordum. 
Tarsus Amerikan Koleji’nden “pekiyi” derece ile mezun olmak neredeyse 
imkânsızdı. Benim sınıfımdan da “pekiyi” ile mezun olan yoktu.  Lise 
diplomam yanımdaydı. Çantamdan çıkarıp diplomamın üzerinde yazan 
“iyi” kelimesini üniversite görevlisine gösterdim. 

“Well, according to this, you could make an application to take the Fribourg 
Exams. Of course, you need to have a notarized translation of your diploma. 
The 1970 entrance exams will take place in the months of March and October in 
Fribough.” (Evet, buna göre Fribourg İmtihanları’na girmek için başvuruda 
bulunabilirsiniz. Tabii ki, diplomanızın noter onaylı tercümesi lâzım. 1970 
yılındaki imtihanlar Mart ve Ekim aylarında Fribourg kentinde yapılacak.)

Mart dönemi imtihanları benim için çok erkendi. Ekim ayının ikinci 
yarısında başlayacak olan akademik yıl için Ekim başında yapılacak olan 
imtihanlara girecektim. İmtihanlarla ilgili açıklamalar ve başvuru formunu 
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içeren bir dosya aldıktan sonra, düşünceli düşünceli ofisten çıktım. 
Fransızcayı layıkıyla öğrenmem ve imtihanlara çalışmam için on-bir aylık 
zamanım vardı. Bu bir yandan uzun, diğer yandan ise kısa bir süreydi…

Fribourg kenti İsviçre’nin orta bölümünde yer alır. Dolayısıyla, İsviçre’nin 
Fransızca-Almanca dil sınırında bulunur. İsviçre üniversitelerinde eğitim 
görmek isteyen İsviçreliler lisede aldıkları notlara ve mezun oldukları 
bölümlere göre üniversitelere kabul edilirler. Yabancı ülkelerdeki liselerden 
mezun olanlar ise, asgari bir mezuniyet derecesini tutturmaları ön şartıyla, 
Fribourg Üniversitesi’nde birkaç imtihana girmek ve hepsinden geçer not 
almak zorundadırlar.

Cenevre Gölü’nün kenarındaki Jardin d’Anglais parkına giderek bir 
banka oturdum. Öğrenci İşleri Ofisi’nden aldığım dosyayı incelemeye 
başladım. Açıklamalarda altı günde altı imtihana girmem gerektiği 
yazıyordu. Altı imtihanın dördü mecburi derslerden, ikisi ise verilen bir 
listeden seçilecek iki dersten olacaktı. Mecburi dört imtihan, 

1) Yazılı Fransızca 
2) Sözlü Fransızca
3) Matematik 
4) Tarih         

olarak sıralanmaktaydı. Fransızca imtihanlar, tabii ki Cenevre Üniversitesi 
gibi, eğitimin Francızca lisanında yapıldığı İsviçre üniversiteleri içindi. 
Eğitimin Almanca olarak yapıldığı Zürih veya Bern Üniversitelerine girmek 
isteyenler, yazılı ve sözlü Almanca imtihanlarından geçmek zorundaydılar.

Seçmeli konular listesinde Fizik, Kimya, Biyoloji gibi fen dersleri, 
Coğrafya, Sosyoloji, Felsefe gibi sosyal konular, İngilizce, Almanca, 
İtalyanca gibi lisanlar vardı. İngilizceyi hemen seçtim. İngilizce imtihanı 
sözlü yapılacaktı; imtihana hazırlık için üç kitap okumam gerekiyordu. 
Sosyal konularda iyi dil hâkimiyeti gerekiyordu. Ben ise on-bir ay sonra 
Fransızcada nasıl bir seviyede olacağımı pek kestiremiyordum. Onun 
için sosyal konulardan uzak durmaya karar verdim. Lisede edebiyat 
bölümü mezunuydum, ama fiziği severdim. Türkiye’de girdiğim üniversite 
imtihanlarında sorulan fizik sorularını başarıyla cevaplamıştım. 
Açıklamalarda fiziğin hangi alt konularından mesul olunacağı da 
belirtilmişti. İkinci seçmeli konu olarak fiziği seçebileceğimi düşündüm. 

Moralimin biraz bozulduğunu hissettim. “Üniversite eğitimi için acaba 
Türkiye’de kalmamakla hata mı ettim?” diye kendi kendime sormaktan 
kendimi alamadım… Bir şey çok barizdi: Fransızcayı mümkün olduğu 
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kadarın üstünde çabuk ve iyi öğrenmek. Gerisini herhalde getiririm diye 
kendimi avuttum.

CITE UNIVERSITAIRE
Aradan birkaç gün geçmişti ki, bir Perşembe akşamı Fofo’nun odasında 

kahve içip, sohbet ederken Fofo, “You know, there are concerts at the Cité 
Universitaire hall on some Friday evenings. There is a piano recital tomorrow 
evening. I am planning to go,” (Bazı Cuma akşamları Cité Universitaire 
(Üniversite Yurdu) salonunda konserler olur. Yarın akşam da bir piyano 
resitali var. Ben gitmeyi düşünüyorum,) dedi ve devam etti: “Would you like 
to go?” (Sen de gitmek ister misin?) 

Cenevre’de bundan sonraki yaşamımın önemli bir kısmını geçireceğim 
“Cité Universitaire” ismini ilk defa duyuyordum. O güne kadar bir piyano 
resitali etkinliğine katılmamıştım, lâkin piyano, bir müzik aleti olarak çok 
hoşuma giderdi. Müzikalite açısından müzik aletlerinin şahıydı, ama ben 
gitarı tercih etmiştim.  Aklıma Bânu’nun evimizdeki piyanosu, Talas’ta Mrs. 
Forsythe’ın, Tarsus’ta Mrs. McNair’in koroda piyano çalışları geldi.

“Yes, I would love to go,” (Evet, gitmek isterim,) dedim Fofo’ya. “Where is 
the Cité Universitaire hall?” (Cité Universitaire salonu nerede?)

“The Cité Universitaire is actually a big hostel for university students. 
Thereis a big concert hall inside the building. You’ll have a chance to see the 
premises. (Cité Universitaire dediğim yer aslında Cenevre Üniversitesi’nin 
öğrenci yurdudur. Yurt içinde büyük bir konser salonu var. Oraları da 
görmüş olursun.)

“Vay canına!” dedim kendi kendime. Ankara’da üniversite imtihanlarına 
girerken arkadaşlarımla bazı öğrenci yurtlarına gitmiştik. O yurtlarda 
bırakın konser salonunu, yurtta kalanlar için doğru dürüst bir oturma 
salonu bile yoktu. 

“Fofo, is the Cité Universitaire far from here?” (Cité Universitaire buradan 
uzak mı, Fofo?)

“Oh no, it will take us ten minutes by car. I’ve been there severel times for 
concerts. If you prefer, we can do the following: We can go there two hours 
before the concert time. We buy tickets early and have our dinner there at 
the restaurant together with the university students.” (Hayır, hayır! Arabayla 
on dakikada gideriz. Ben bugüne kadar oraya konserler için birkaç kere 
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gittim. İstersen şöyle yaparız: Konser saatinden iki saat önce gideriz. 
Hem biletlerimizi erkenden almış oluruz, hem de resital öncesi yurdun 
kafeteryasında üniversitelilerle beraber akşam yemeği yeriz.)

“Sure, that’s a good idea,” (Tamam. Bu iyi bir fikir,) dedim. 
Heyacanlanmıştım…

Tam adıyla “La Cité Universitaire de Genève” (Cité) olan üniversiteliler 
yurdu, 1963 yılında tamamlanarak hizmete girmiş. Yurt tesisleri üç bina 
olarak planlanmış. “Bâtiment A”, yani A Binası olarak bilinen on-dört 
katlı dikine bina erkek öğrenci yurdu, “Bâtiment B”, yani B Binası olarak 
bilinen yedi katlı yatay bina ise kız öğrenci yurdu olarak kullanılıyordu. 
Bu iki binada iki-yüz kadar erkek öğrenci, yüz-yirmi kadar da kız öğrenci 
kalıyordu. Ayrıca, B binasında evli öğrenciler için stüdyolar bulunuyordu.   
Daha sonraki yıllarda binalardaki erkek ve kız ayırımı ortadan kalkacak, 
erkekler ve kızlar aynı binalarda, birbirlerine komşu olarak oturacaklar ve 
her kattaki aynı duşları, aynı tuvaletleri ve aynı mutfakları kullanacaklardı. 

A ve B binalarının arasında inşa edilmiş ve bu binaları birleştiren 
üçüncü binada ise yurdun sosyal tesisleri yer almaktaydı. O binada öğrenci 
kafeteryası, “salon de séjour” denilen büyükçe bir dinlenme ve oyun salonu, 
piyano resitalinin verileceği tiyatro/konser salonu (Simon Patino Salonu) 
ve bu salonun önünde 300 metrekarelik fuaye, sergi salonu ve benzeri 
etkinlikler için kullanılan bir alan bulunmaktaydı.

Cité binaları Cenevre Kantonu’na ait 2 hektarlık bir arsa üzerine doksan-
dokuz senelik bir kullanım için yapılmıştı. Arsa üzerinde dış mekân 
kafeterya, oturma alanları, tenis kortları ve diğer spor sahaları mevcuttu.   

Cité’nin kapısından içeri girdiğimizde her yer cıvıl cıvıldı. Her yer 
kızlı erkekli genç insan kaynıyordu. Kimileri yemek kuyruğunda ve 
yemek masalarında, kimileri resital için bilet kuyruğunda, kimileri de 
dinlenme ve oyun salonunda langırt ve ping pong oynamakta veya oturma 
mekânlarında sohbet etmekteydi. Hatta salonun bir ucundaki piyanonun 
başına oturmuş, bir şeyler çalan biri bile vardı. Gördüğüm manzara çok 
hoşuma gitmişti. Birkaç gün önce gittiğim üniversite binasında şahit 
olduğum ciddi hava burada değişmişti. 

Fofo ile beraber önce bilet kuyruğuna, sonra da yemek kuyruğuna girdik. 
Elimizde tepsilerimizle her biri dört kişilik masalardan boş birine oturduk. 
Bizden hemen sonra iki kız üniversite öğrencisi masamıza geldiler. Ben 
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yeni gelen kızlara Fransızca “Bon apétit,” (Afiyet olsun,) dedim ve Fofo’ya 
dönerek İngilizce devam ettim: 

“Nobody asked us whether we are students or not while we got our tickets and 
food.” (Bilet ve yemek alırken bizim üniversite öğrencisi olup olmadığımızı 
kimse sormadı.) 

Fofo daha ağzındaki lokmayı yutmadan, masa arkadaşlarımızdan biri 
gayet güzel bir İngilizceyle açıklamada bulundu: “The restaurant and the 
theatre hall of the Cité are open to the general public. Only the sports facilities 
are reserved for students.”  (Cité’nin  restaurant ve tiyatro salonu halka açıktır. 
Sadece spor alanları üniversite öğrencilerine mahsustur.) Sonra gülerek 
ekledi: “Well, of course, you have to be a student in order to be a resident 
here.” (Tabii olarak, bir de yurtta kalabilmek için üniversite öğrencisi olmak 
gerekir.)

Kızlardan biri Cité’de oturuyordu, ama ikisi de Cenevre Üniversite’sine 
bağlı meşhur “Ecole d’interprètes” (Tercüman okulu) öğrencisiydi. 
Yemekten sonra sıra kahve içmeye gelince masadaki sohbet koyulaştı. 
Kızlar Hollandalıydı; biri tercüman okulunun birinci sınıfında, diğeri ikinci 
sınıfındaydı. Esasında, onlar da benim gibi lisan öğrenimi yapıyorlardı, 
ama onların tercüman okuluna kabul edilebilmeleri için, seçtikleri üç 
lisana zaten layıkıyla hâkim olmaları gerekiyordu. Bu lisan bilgilerini,  
öğrenecekleri tercüme teknikleriyle birleştirerek, söylenenleri ve 
konuşmaları bir lisandan diğerine anında tercüme ederek profesyonel 
hayatlarında kullanacaklardı. İsviçre ve bilhassa Cenevre bu mesleğin en 
çok icra edildiği yerler olduğundan, tercüman okuluna bütün dünyadan 
büyük talep vardı.

Masa arkadaşlarımız Klara ve Alida benim üniversite çevresinden 
tanıştığım ilk insanlar oldular. Ben Fransızca’yı daha konuşamadığımdan, 
sohbet hep İngilizce devam etti. Onlar da Fofo’nun ve benim neler 
yaptıklarımızı sordular. Hedefimin Cenevre Üniversitesi’ne girmek 
olduğunu söyleyince, bana iyi şanslar dilediler. Sonra hep beraber resital 
için Simon Patino Salonu’na girdik.

Artık haftada birkaç akşam Cité’ye gider olmuştum. Akşam yemeklerini 
orada yiyor, yeni yeni arkadaşlar ediniyordum.  Bu arada öğle yemekleri 
için üniversite öğrencilerinin gittiği, üniversiteye yakın bir restoran da 
keşfettim. Hem Cité’deki restoranı hem de Plainpalais’deki o restoranı aynı 
aile işletiyordu. Bir karı-koca ve ben yaşlardaki oğullarından oluşan bu üç 
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kişilik ailenin en az bir ferdini öğle ve akşam yemeği servislerine nezaret 
ederken veya kasa başında görmek mümkündü.

KAREN
Karen ile Barbar’da tanıştık… 

“Barbar”, Cité’deki diskoteğin adıdır. Bir Cumartesi  günü akşam yemeği 
için Cité’ye gitmiştim. İlk gittiğim gün yemekte masamıza oturan Klara ile 
yine karşılaştım. Aradan üç-dört hafta geçmişti. 

“Salut Klara! C’est bien de te voir. Est-ce que tu vas bien?” (Selâm Klara! 
Seni görmek güzel. İyi misin?)

“ Qui, merci. Je vais bien. Dis donc! Tu a fait du progrès en Français.” (Evet, 
iyiyim. Teşekkürler. Vay canına! Fransızcada ilerleme kaydetmişsin.)

Ben suratımda bir gülümsemeyle, “Arrête-toi de te moquer de mon Français! 
J’essaie de faire de mon mieux,” (Fransızcamla alay etmeyi bırak! Elimden 
gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum,) dedim.

Son cümleleri ezberlemiştim. Herkese aynı şeyi söylüyordum. İngilizce 
devam ettim:

“One of my classmates at the language school told me that there is a disco 
here and that it is open on Saturday evenings.” (Benim lisan kursundaki 
arkadaşlarımdan biri burada bir diskotek bulunduğunu ve Cumartesi 
akşamları açık olduğunu söyledi.)

“Well, it must be Barbar that your friend told you about; yes,  it is open this 
evening at 10 o’clock. I guess you are in a dancing mood…” (Evet, arkadaşın 
Barbar’dan bahsetmiş olmalı; doğru, bu akşam saat 10’da açılır. Canın dans 
etmek istedi galiba.)

“Well, I wanted to have a look.” (Yani, görmek istedim.)
“O.K., I’ll take you there.” (Tamam, seni oraya götürürüm.)
“Thanks Klara! You are going to be a translator. I’ll teach you Turkish in 

response to your kindness.” (Teşekkürler Klara! Bu iyiliğin karşılığında, 
mâdem tercüman olacaksın, ben de sana Türkçe öğretirim.) 

“That’s a bright idea. I can earn a lot of money on that.  But, first of all, 
I need to eat something. How about you, hungry?” (Bu şahane bir fikir. Bu 
sayede çok para kazanabilirim.  Ama önce şimdi bir şeyler yemem lâzım. 
Senin açlık durumun nedir?)

“Well, I guess I could eat something” (Sanırım, ben de bir şeyler yiyebilirim.)

Sarışın Hollandalılar imajının tersine, Klara’nın saçları benimkilerden 
daha koyuydu. Minyon tipli, yuvarlak yüzlü, cana yakın bir kızdı. 
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Klara ile yemeklerimizi aldık. Yemek kuyruğu her zamankinden uzundu ve 
restoranı işleten ailenin tüm fertleri oradaydı. 

“Klara, this place is quite crowded this evening. I guess, the Barbar is 
attracting a lot of people…” (Klara, burası bu akşam her zamankinden daha 
kalabalık. Barbar’a rağbet epeyi yüksek galiba…)

“Oh yes, this place is full of peole on Saturday evenings.” (Evet, burası  
Cumartesi akşamları çok kalabalık olur.)

Yemeklerimizi bitirdikten sonra Klara ve kendime kahve aldım. 50 santim 
olan bir kahve parasını Klara bana ödemek istedi, ama almadım.

“Allow me to offer a cup of coffee to the first university student I’ve met in 
Geneva,” (Müsaade et, Cenevre’de tanıştığım ilk üniversiteliye bir kahve 
ikram edeyim,) dedim.

Üniversiteliler arasındaki âdet bizim “Alman usulü” dediğimiz gibiydi. 
Herkes kendi yediğinin, içtiğinin parasını kendi ödüyordu. Bir keresinde 
yine Cité restoranının kahve barında bir Almanla tanışmıştım. Türk 
olduğumu öğrenince, son yaz tatilini Türkiye’de geçirdiğinden bahsetti. 
Söylediğimiz kahveler önümüze geldiğinde, ben kendi kahvemin parasını 
ödemeye kalkıştım. Bu sefer Alman arkadaşım, “Everywhere I went in 
Turkey, people offered me a cup of coffee or tea. They even invited me to their 
places for dinner. Well, Mehmet, allow me now to offer a cup of coffee to a 
Turk,” (Türkiye’de her gittiğim yerde insanlar bana kahve, çay ikram ettiler. 
Hatta evlerine yemeğe davet ettiler. Müsaade et Mehmet, bu sefer ben bir 
Türk’e bir fincan kahve ısmarlayayım,) dedi. Buna benzer olayların dışında, 
herkes kendi öğrenci bütçesine göre hareket ediyordu.

Klara ile beraber Cité’nin zemin katının altına indik. Asansörden iner 
inmez kulaklarımıza müzik sesi gelmeye başladı. Cité’de oturanlar bu 
kattaki garaja bisikletlerini ve motosikletlerini park etmişlerdi. Bir kapının 
önünden geçerken içeride kızlı erkekli öğrencilerin çamaşır makinalarında 
çamaşırlarını yıkadıklarını gördüm. Cité’ye ait makina ve ekipman odaları 
da bu katta idi. Müzik sesi epeyi artınca Barbar’ın girişine geldiğimizi 
anladım. İçerisi alçak tavanlı oldukça geniş bir mekândı. Dikkati çeken ilk 
şey, tavan yüzeyinin neredeyse tamamının mum isiyle yazılmış yazılarla 
dolu olmasıydı. 

“I guess people who have been to Barbar have written their names with the 
intention to leave a trace…” (Barbar’a gelenler bir iz kalsın diye isimlerini 
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tavana yazmışlar herhalde…) dedim Klara’ya.
“I’ve got my name written there,“ (Benim ismim de orada yazılı,) diyerek 

salonun ilerisini işaret etti. “I wrote it when I was here for the first time last 
year.” (Geçen sene ilk geldiğimde yazmıştım.) 

Salondaki masalar daha yarı yarıya doluydu, ama basık tavanlı bir yer 
olduğundan, içerisi girer girmez gözlerime kalabalık göründü. Bazıları 
dört, bazıları altı kişilik masalarda mumlar yanıyordu. Dikdörtgen şeklinde 
olan salonun kısa olan bir kenarına bir bar yapılmıştı. Barda bira, kola, 
soğuk ve sıcak şarap satıyorlardı. Sıcak şarap, “sangria” denen bir içecekti. 
Isıtılmış kırmızı şarabın içine doğranmış çeşitli meyve dilimlerinin olduğu 
bir kazan içinde satılıyor, bardaklara kepçe ile konuluyordu. Böyle bir 
içeceği ilk defa görmüştüm. Barda çalışan iki kişiden biri ile Cité’ye daha 
önceki bir gelişimde restoranda tanışmıştım. İsmi Jean-Pierre olan bir 
İsviçreliydi. Barın önünden geçerken o da beni tanıdı. 

“Salut Mehmet! Qu’est-ce que tu bois?” 
Müziğin gürültüsüne rağmen, Jean-Pierre’in sorusunu anlamıştım. 

“Boire” fiilinin “içmek” olduğunu ve bu fiilin çekimini öğrenmiştim. Jean-
Pierre bana, “Ne içiyorsun?” diye soruyordu. Klara’ya baktım. “Sangria,” 
dedi. İçkiyle aram olmamasına rağmen, o ortamda kola içmemek için, Jean-
Pierre’e dönerek “Deux sangrias, s’il te plaît,” (İki sangria lütfen,) dedim.

Sıcak ve meyve taneli şaraplarımızı alarak loş bir ortamda masalara 
doğru yöneldiğimizde biri “Klara!” diye seslenerek, el etti. Seslenen kişinin 
oturduğu masaya doğru yürüdük. İki arkadaş arasında Fransızca olarak bazı 
kelimelerini anladığım kısa bir konuşma geçti. Sonra Klara beni İngilizce 
tanıştırarak, “This is Mehmet,” (Bu Mehmet,) dedi. Klara’nın arkadaşı 
elini uzattı. “Nice to meet you Mehmet. My name is Karen.” (Tanıştığımıza 
memnun oldum Mehmet. Benim adım Karen.) (Fotoğraf 46) Klara ve ben, 
Karen ve daha iki kişinin oturduğu masaya yerleştik.     

  
Karen Kanada’nın Toronto şehrindendi. Üniversite tahsilini o sene 

Toronto’da bitirmiş ve benim gibi o da Cenevre’ye  benimle aynı zamanlarda, 
yani Ağustos ayında gelmişti.

“Karen, what did you study at the university?” (Üniversitede ne tahsili 
yaptın Karen?)

“I studied philology, I am certified to teach English. My second language 
is French; you know, the Canadian languages.” (Filoloji bölümünü bitirdim. 
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İngilizce öğretmenliği yapabilmem için sertifikam var. İkinci lisanım 
Fransızca, yani Kanada’nın lisanları.)

Kanada’nın bazı bölgelerinde Fransızca konuşulduğunu biliyordum. 
Tarsus Amerikan Koleji’ndeki bir İngilizce hocamız, Tarsus’a gelmeden 
önce, Kanada’nın Fransızca konuşulan Montréal şehrinde hocalık yaptığını 
söylemişti.

Sohbete,“Well, what are you doing in Geneva?” (Peki, Cenevre’de ne 
yapıyorsun?) diye devam ettim. 

“I am taking a certification programme. It will last for two terms. If I 
am successful, I’ll be able to teach French, too.” (Üniversitede bir sertifika 
programına katılıyorum. İki sömestr sürecek.  Becerebilirsem, Fransızca 
öğretmenliği de yapabileceğim.)

Klara lafa karıştı: “Karen and I have some courses in common.” (Karen ve 
benim bazı ortak derslerimiz var.)

Tercümanların ve lisan öğretmenlerinin arasında kalmıştım. Talas’ta ve 
Tarsus’ta bize İngilizceyi yedi sene boyunca enine boyuna öğretmişlerdi, 
Shakespeare’in eserlerini bile rahatlıkla okuyabiliyor ve yorumluyorduk. 
İngilizceyi konuşma tecrübemiz ise Amerikalı hocalarımızla yaptığımız 
konuşmalarla sınırlıydı. Cenevre’ye geldiğimden beri, yani son altı-yedi 
haftada Fransızcayı öğrenmeye başlamanın yanı sıra, İngilizce konuşma 
kabiliyetim de epeyi ilerlemişti.

“Where did you learn English, Mehmet? You are quite fluent. As a 
teacher, there is not much that I could teach you!” (Sen İngilizceyi nerede 
öğrendin Mehmet? Gayet düzgün konuşuyorsun. Öğretmen olarak sana 
öğretebileceğim pek bir şey yok!)

“Thanks for the compliment Karen. My English is school English… I’ve 
never been in a country where they speak English as the native language.” 
(İltifatın için teşekkürler Karen. Benimki okul İngilizcesi… Bugüne kadar 
İngilizcenin ana lisan olarak konuşulduğu bir ülkede yaşamadım.)

“Does every high school garduate in Turkey speak English as well as you 
do?” (Türkiye’de liseyi bitiren herkes İngilizceyi senin kadar düzgün 
konuşabiliyor mu?)

O an, etraftakilere yedi sene boyunca Amerikan okullarında okuduğumu 
söylemek istemedim. Amerikalıların öğrenci çevrelerinde pek sevilmediğini 
fark etmiştim. Herhalde Vietnam Savaşı’ndan dolayı idi…

“Well, probably I studied a bit harder…” (Ben biraz daha fazla çalışmış 
olabilirim…) dedim. Masadakiler güldüler. Ben Klara’yı dansa kaldırdım.
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Cenevre Üniversitesi’ndeki ilk Türk öğrenciyle yine Cité’de tesadüfen 
tanıştım. Bir akşam yemeği için restorandayken “Salut Mehmet!” 
(Merhaba Mehmet!) diyen bir ses duydum. Biri bana sesleniyor diye başımı 
kaldırdığımda, “Salut Mehmet” diyen kişinin, hemen yan masada oturan, 
yüzünü profilden gördüğüm iriyarı birisiyle konuşmaya başladığını 
gördüm. “Yan masadaki şahıs acaba Türk mü, yoksa ben “Mehmet” ismini 
yanlış mı duydum?” diye aklımdan geçirirken, ayaktaki şahıs konuşma 
bittiğinde, “On se voit demain,” (Yarın görüşürüz,) diyerek uzaklaştı. “Şayet 
yan masadaki şahıs Türk ise, tepki verir,” diye düşünerek, başımı biraz yan 
masaya çevirerek, “İyi akşamlar,” dedim. Mehmet Toydemir de başını bana 
doğru çevirdi, biraz şaşırarak, “Merhaba, iyi akşamlar!” diyerek cevap verdi.

Adaşım Mehmet iki senedir Cenevre’deydi; hukuk tahsili yapıyordu. 
İstanbul’da bir Fransız lisesinden mezun olarak gelmişti. Üniversite’ye yakın 
“La Résidence” binasında bir stüdyoda oturduğunu, o akşam Cité’ye bir 
arkadaşıyla buluşup, yemek yemek için uğradığını söyledi. Beni masadaki 
arkadaşı Jean-Paul Legrand ile tanıştırdı. Mehmet ve Jean-Paul hukuk 
fakültesinde sınıf arkadaşıydılar. Mehmet Toydemir uzun boylu, uzun saçları 
ve uzun sakalı olan bir insandı. Adaş olduğumuz için, ortak tanıdıklarımız 
bizi birbirimizden ayırt edebilmek maksadıyla, Mehmet Toydemir için 
“Mehmet, le barbu” (Sakallı Mehmet) demeye başladılar.

FRANSIZCA
Fransızcam her gün biraz daha ilerliyordu. Ben de gidişattan 

memnundum. Esasında Fransızca benim için, Türkiye’de herkesin dediği 
gibi “zor bir lisan” değildi. Cümle yapısı İngilizce ile neredeyse aynıydı. 
Her şeyden önemlisi İngilizcede ‘tion’ ve ‘sion’ ile biten kelimelerin %90’ı 
Fransızcada da vardı ve bu kelimelerin hepsi “féminin”, yani başlangıcı 
“la” olan “dişi” kelimelerdi. Fransızcanın zor olan kısmı da buydu zaten: 
Gramerde “isim” olarak bilinen kelimelerin erkek mi, yoksa dişi mi 
olduğunu öğrenmek… Cümle içinde bir sıfat varsa, o sıfata gelen ekler, 
hatta o sıfatın söylenişi ve fiil çekimleri, hatta fiil çekimlerinin söylenişi bile 
ismin cinsiyetine göre değişiyordu. Daha ilk günlerde Fransızca öğretmenim 
Madame Cossade’a sormuştum:

“Madame, how come a little French child knows the gender of a noun?” 
(Madame, küçük Fransız çocukları kelimelerin cinsiyetini nasıl ayırt 
edebiliyorlar?)

“Babies learn that automatically in every language.” (Her lisanda olduğu 
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gibi, bebekler bunu otomatik olarak öğreniyorlar.) Pencereyi işaret ederek 
devam etti: “For a French child, the word “window” is not only “fenêtre”, 
but “la fenêtre” and “une fenêtre.” (Bir Fransız çocuğun kafasına “pencere” 
kelimesi sadece “fenêtre” olarak değil, “la fenêtre” ve “une fenêtre” olarak 
işlenir.)

Esasında, bir lisanı yerinde öğrenmek bambaşka oluyor. Sokaktaki 
tabelalardan, afişlerden veya belediye otobüsünün içindeki yazılardan tutun, 
yan masada oturan kişilerin konuşmaları bile lisanın daha çabuk ve doğru 
öğrenilmesini sağlıyor. Bir de şu husus var: Sanırım çoğu lisanlarda, o lisanın 
yazılışı ile konuşulması arasında farklar vardır. Meselâ, Türkçe’de “Gelecek 
misin?” sorusunu, konuşurken birçok kimse “Gelicen mi?” veya “Gelcen 
mi?” olarak sorar. “Gelmek” fiilinin ‘sen gelicen’ veya ‘sen gelcen’ olarak bir 
çekimi yoktur. Yazılı Türkçede böyle yazmak büyük hata olur, ama konuşulan 
Türkçede kabul görmektedir. Yazılı ve konuşulan İngilizcede bu tür farklar 
azdır. Fransızcada ise, Fransızlar, konuştukları lisanı kolaylaştırmak için 
ellerinden geleni yapmışlar:

➢  Türkçedeki “Geliyor musun?” sorusu, Fransızcada iki ayrı şekilde 
sorulur: 

 1) Est-ce que tu viens?
 2) Viens-tu?

Türkçedeki “geliyorsun” kelimesinin Fransızca karşılığı “tu viens”dir. 
Fransızlar, konuşurken soru sorduklarında çoğu zaman yukarıdaki iki 
soru şeklinden birini değil de, “Tu viens?” diyerek, ses vurgulamasını soru 
soruyor gibi yaparlar. Fransızcayı öğrenirken, doğrusu bu soru sorma biçimi 
benim de kolayıma gitmişti.

➢  Türkçedeki “Gelmiyorsun” kelimesinin Fransızcadaki karşılığı “tu 
ne viens pas”dır ve yazılı Fransızcada aynen böyle yazılır. “Ne” ve “pas”, 
olumsuzluk ekleridir.  Ağız kalabalığı yapmak istemeyen Fransızlar, 
konuşurken “Tu viens pas” derler, yani iki olumsuzluk ekinden biri olan 
“ne” olumsuzluk ekini atarlar. Bu üç kelimeyi söylerken ses vurgulaması 
soru sorar şeklinde yapılırsa, bu sefer de “Tu viens pas?”, yani “Gelmiyor 
musun?” sorusu ortaya çıkar.

Noel tatiline doğru Fransızcam iyiden iyiye ilerlemişti. Cenevre’ye 
geleli yaklaşık dört ay olmuştu. Tabii ki, bir “Le Monde” veya “La Suisse” 
gazetelerini elime aldığımda anlamadığım bir sürü kelime oluyordu, ama 
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günlük hayatta insanlarla konuşmamda epeyi rahatlamıştım. Cenevre 
halkının Fransızca konuşurken kendilerine özgü bir aksanları vardır. 
Kelimeleri, bilhassa cümle sonundaki kelimeleri biraz yayarak söylerler. 
Fransızcayı Cenevre’de öğrenmeye başlamış olmama rağmen, konuştuğum 
insanlar Cenevre aksanıyla konuşmadığımı söylerler. Bunda büyük bir 
ihtimalle kendisi aslen Fransız olan Fransızca hocam Madame Cossade’ın 
rölü vardı. 

Yeni bir lisanı kalıcı olarak öğrenmenin yollarından birinin de o dilde 
şarkı sözleri ezberlemek olduğuna inanıyordum. Tarsus’ta okurken bir 
müzik defteri tutmaya başlamıştım. Bu defterin içinde Fransızların “Salut les 
Copains” adlı müzik dergisinden kestiğim ve yapıştırdığım Gilbert Bécaud, 
Yves Montand gibi şarkıcıların söylediği şarkıların sözleri ve akortları vardı. 
Cenevre’ye geldikten sonra şarkılarıyla tanıştığım George Moustaki’ye de 
hayran kalmıştım.  

Noel tatili öncesi Ecole Pratique’te bir Noel partisi oldu. Kalabalık bir 
katılımın olduğu o partide, gitarımla küçük bir konser verdim: İngilizce 
şarkıların yanı sıra, Türkçe olarak “Ilgaz” ve “Hereke’den Çıktım Yola”, 
Fransızca olarak François Hardy’nin “Tous les Garçons et les Filles”adlı 
şarkısını final şarkısı olarak çaldım ve söyledim:

Tous les garçons et les filles de mon âge 
Se promènent dans les rues deux par deux.
Tous les garçons et les filles de mon âge 
Savent bien ce que c’est d’être heureux.
Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main;
Ils s’en vont amoureux sans peur du landemain.
Oui mais moi, je vais seul par les rues l’âme en peine;
Oui mais moi, je vais seul, car personne ne m’aime.

Türkçeye tercümesi
Benim yaşımdaki tüm kızlar ve erkekler 
Sokaklarda çifter çifter dolaşıyorlar.
Benim yaşımdaki tüm kızlar ve erkekler 
Mutlu olmayı gayet iyi biliyorlar.
Gözleri gözlerinin içinde ve el ele;
Yarınlardan endişe duymadan yürüyorlar.
Fakat ben yalnız yürüyorum, ruhum yaralı;
Fakat ben yalnız yürüyorum, çünkü beni seven yok.
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Şarkının sonunda Madame Cossade’ın ayağa kalkıp alkışlamasını 
ve boynuma sarılmasını unutamam. Şakacı sınıf arkadaşlarımdan, 
“Sen üniversiteyi boş ver, şarkıcı ol! Meşhur olursun ve daha çok para 
kazanırsın…” diyenler oldu. 

Noel tatili gelince Cité epey tenhalaştı. Çoğu kimse, Hristiyanlar için 
bu en önemli bayramı aileleriyle beraber kutlamak üzere evlerine, kendi 
şehirlerine, kendi ülkelerine gittiler. Bir müddet önce Barbar’da tanıştığım 
Kanadalı Karen Cenevre’de kalmıştı. Bu sefer restoranda karşılaştık; 
birbirimizi uzun zamandır görmemiştik. Bana Fransızca hitap ederek, 
“Salut Mehmet; ça va?” (Selâm Mehmet; nasılsın?) diye sordu.

“Merci bien Karen, je vais bien. Je vois que tu vas bien aussi. C’est une bonne 
surprise de te voir ici. Tu ne vas pas au Canada pour les vacances de Noel…?” 
(Teşekkürler Karen, iyiyim. Sen de iyi görünüyorsun. Seni burada görmek 
sürpriz oldu. Noel tatilinde Kanada’ya gitmiyorsun galiba…)

“Non, on a placé le Canada et la Suisse loin l’un de l’autre,” (Hayır, Kanada’yı 
ve İsviçre’yi birbirlerinden biraz fazla uzağa yerleştirmişler,) dedi gülerek. 
Ben de gülümsedim.

“Je pense qu’on a placé ton pays, le Canada un peu loin d’ici. Je croîs qu’il 
fait trop fois à Toronto maintenant.” (Bence memleketin Kanada’yı biraz fazla 
uzağa koymuşlar. Hem şimdi Toronto kim bilir ne soğuktur.)

“Oui, if fait vraiment très froid ces jours-ci; mais on s’habitude.” (Evet, 
bugünlerde cidden çok soğuk oluyor, ama insan alışıyor.)

“Autant que je m’en souviens, tu es venue à Genève pour une année. Tu rentres 
dans quelques mois.” (Hem zaten hatırladığım kadarıyla, sen Cenevre’ye bir 
seneliğine gelmiştin. Birkaç ay sonra döneceksin.)

“Alors, un moment… Mehmet, tu as fait du progrès en Français à une 
vitesse incroyable. Tu es sûre que tu ne parlais pas le Français avant que tu 
sois venu  à Genève?” (Dur bir dakika… Mehmet, sen Fransızcanı jet hızıyla 
ilerletmiştin. Cenevre’ye geldiğinde Fransızcayı hiç bilmediğinden emin 
misin?) dedi Karen.

“J’ai encore beaucoup à apprendre. J’ai des examens d’entrée à passer pour 
l’Université de Genève dans neuf mois.”  (Daha kat edilecek çok yol var. Dokuz 
ay sonra Cenevre Üniversitesi için imtihanlara gireceğim.)

“J’ai fait un déménagement, il y a deux jours.” (İki gün önce taşındım.) 
“A la Cité?” (Cité’ye mi?) diye sordum.
“Oui. J’avais fait une application quand j’étais encore au Canada. Il y a 

presque dix jours que l’administration m’a contactée pour dire qu’une chambre 
sera libre dans une semaine. Et voilà, je suis là.” (Evet. Daha Kanada’dayken 
Cité’ye bir oda  için müracaat etmiştim. Yönetim on gün kadar önce benimle 
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temasa geçerek, bir hafta sonra bir odanın boşalacağını bildirdi. İşte geldim.)

Karen sağ eliyle sol kolunu tutarak bir hareket yaptı. İşte o zaman fark 
ettim. Karen sol kolunu rahatlıkla kullanamıyordu. Ne olduğunu sordum. 
Küçükken çocuk felci geçirdiğini söyledi…

Uzun Noel tatili boyunca Karen ile arkadaşlığımız ilerledi. Karen 
benden dört yaş büyüktü, ama bu fark ne beni ne de onu rahatsız ediyordu. 
Karen’la bazen İngilizce, bazen Fransızca konuşuyorduk. Daha doğrusu, 
konuşmaya kim hangi lisanda başlamışsa, o lisanda devam ediyorduk. 
Karen’ın Fransızcası da fevkalâde ileri düzeyde idi. Ne de olsa Fransızca 
Kanada’nın iki resmi lisanından biriydi; Karen bana Fransızca’yı ilkokuldan 
itibaren öğrenmeye başladığını söylemişti. İngilizce öğretmenliğinin 
yanı sıra, üniversitede sertifika programını tamamladığında Fransızca 
öğretmenliği de yapabilecekti. 

Karen ve ben Cenevre’ye aynı günlerde gelmiştik. Ben ki, yeni 
tanıdıklarımla çabuk arkadaş olurum ve Cenevre’ye geldiğimden beri bir 
sürü arkadaşım olmuştu, Karen’ın edindiği arkadaşlar benimkilerden 
en az iki-üç misli fazlaydı. Karen çok arkadaş canlısı, herkese yardım 
etmeyi sanki kendine vazife edinmiş, herkesin, varsa, derdine ortak 
olabilen bir insandı. Bu vasıflarıyla kendini tüm arkadaşlarına kısa 
zamanda sevdirmişti. Onun sayesinde ben de yepyeni arkadaşlar edindim. 
Bunların başında İskoçyalı Joyce Stoller, Joyce’un erkek arkadaşı Cenevreli 
David, Japon Michiko Tanaka, Amerikalı Kim Spears ve Donald Wood 
geliyorlardı. David hariç, bunların hepsi Cité’de oturuyorlardı. Cuma 
akşamları toplu halde kentin eski mahallesine (La vieille ville) akşam 
yemeğine,  Cumartesi akşamları da Barbar’a dans etmeye birlikte gitmeyi 
alışkanlık haline getirdik.  

Karen’la artık her gün birbirimizi görmeye, hafta sonları sinemaya, 
Cenevre’de veya şehir dışında bir yerlere gitmeye başladık. O kış günü 
ikimiz de neredeyse zatürree olacaktık: Bir akşamüstü Cenevre’nin 1891 
yılında yapılmış, 130 metreye su fışkırtabilen meşhur fıskiyesine (Le jet 
d’eau) doğru giden kayaların üzerindeki dar yolda yürürken, rüzgârın ani 
yön değiştirmesiyle havadaki sular üzerimize boşaldı. Etrafımızdakilerle 
birlikte biz de sırılsıklam kaldık. Otobüse binip, Cité’ye döndüğümüzde 
ikimiz de hapşırıyorduk. Karen’nın odasına çıkıp, üzerimizdekileri 
kuruttuk…
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1970
1969 ne kadar dolu dolu geçmişti: Lise son, lise bitirme imtihanları, 

üniversite imtihanları, döviz imtihanı, Cenevre’ye geliş, Fransızca dersleri, 
yeni bir ortam, yeni arkadaşlar…

1970 senesine Barbar’da girdik. Karen da benim gibi koyu bir Beatles 
hayranıydı. Müziği idare eden diskjokeye bol bol Beatles parçaları çaldırttı. 
Sanki gelecek haberden haberdarmış gibi… Birkaç hafta sonra grup 
üyelerinden Paul McCartney, The Beatles’ın dağıldığını açıkladı. Grup 
üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar bir müddettir su yüzüne çıkmıştı, ama 
kimse bir dağılma beklemiyordu.  İnanılmaz bir dönem sona ermişti. Grubun 
dağılacağı açıklamasından bir ay sonra piyasaya sürülen “Let It Be” albümü 
ve şarkısı, “Bırak, olacağına varsın!” der gibiydi. Grup üyelerinin hepsi ayrı 
ayrı kendi tarzlarında birer müzik dehasıydılar. The Beatles’ın yaptığı müzik 
kadar, XX. yüzyılda dünyayı o denli etkileyen başka bir müzik olayı olmadı. 
John Lennon, “The Beatles dünyada Hz. İsa’dan daha çok tanınıyor!” derken, 
haklıydı. 

Yeni seneyle birlikte haftalar, aylar hızla geçmeye başladı ve 
üniversitelerde geçen Ekim ayında başlayan ilk yarıyıl bitti. Bu benim 
için önemliydi, çünkü 1970 Ekim ayında başlayacak dönem için kayıtlar 
yapılmaya başlandı. Cenevre Üniversitesi–Öğrenci İşleri Ofisi’nden aylar 
önce aldığım Yabancılar İçin İsviçre Üniversitelerine Giriş İmtihanı 
Başvuru Formu’nu doldurarak ofise teslim ettim. Fransa’daki üniversiteler 
için topladığım bilgileri gözden geçirmeye başladım. Cenevre 
Üniversitesi’ne giriş imtihanında başarılı olarak, Cenevre’de kalmayı 
arzuluyordum, ama hiç belli olmazdı; bu bir imtihandı. İmtihanı 
kazanamama durumunda neler yapabileceğimi şimdiden planlamam, 
önümü şimdiden görmem gerekiyordu. Bunları yaparken Karen hep 
yanımdaydı.

“Have you ever considered going to the US or to Canada for university 
studies?” (Üniversite eğitimi için ABD veya Kanada’ya gitmeyi hiç düşündün 
mü?) diye sordu Karen.

Kanada’ya gitmeyi doğrusu hiç düşünmemiştim. Benim olduğum 
çevrelerde o seneler Kanada’da üniversite eğitimi yapmaktan hiç 
bahsedilmezdi. Amerika’da tahsil yapmaktan bahsedilirdi; bunu ben 
de düşünmüştüm. Ne de olsa ortaokulu ve liseyi Amerikan okullarında 
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okumuştum. Talas’ta ve Tarsus’ta geçirdiğim yedi sene boyunca sayıları 
otuza yaklaşan Amerikalı hocam olmuştu. Bunlar Amerika’da üniversite 
okumayı akla getiren ve bir yönden de teşvik eden hususlardı. Öte yandan, 
işin bir de parasal boyutu vardı. Nerede olursa olsun, yurtdışında okumak 
zaten pahalı bir olayken, üniversitelerin ABD’de bilhassa yabancı öğrenciler 
için paralı olması, üniversite eğitiminin ABD’de yapılmasını önleyici bir 
husustu.  Amerikan üniversitelerinin yıllık ücretleri onbinlerce doları 
bulurken, İsviçre gibi bir Avrupa ülkesinde üniversitenin yıllık ücreti 
İsviçreliler için 300 CHF, benim gibi yabancılar için 600 CHF idi.  İsviçre 
üniversiteleri öğrencilerden sadece bir idari masraf alıyordu.  Fransa’da da 
durum aynı idi.

Karen’a durumu aynen bu şekilde anlattım.  
“You are right!” (Haklısın!) dedi. “What about the UK?” (Peki, İngiltere’yi 

araştırdın mı?)
İngiltere’de de üniversiteler Amerika’daki kadar olmasa da, paralıydı. 

Üstelik, bazı lise dersleri için “A level” denilen ilave bir kurs sertifikası talep 
ediliyordu. Dolayısıyla, kurslara devam etmek ve fark imtihanlarına girmek 
gerekiyordu.

Ben planımı yapmıştım… Cenevre Üniversitesi’ne girebilmek için 
elimden gelen gayreti gösterecek, giriş imtihanlarında başarılı olamazsam, 
Fransa’da bir üniversiteye gidecektim. 

Cité’nin restoranında tanıdığım Mehmet Toydemir,  Fribourg 
imtihanlarıyla ilgili olarak gözümü korkutmuştu. İstatistiklere göre bu 
imtihanlarda başarı oranı %20’yi geçmiyordu, yani imtihana giren her 
beş kişiden sadece biri, bir İsviçre üniversitesine kabul ediliyordu. Orta 
ve lise eğitimini Fransızca yapmış olan Mehmet Toydemir, yurtdışında 
okuyan kendi okul arkadaşlarından çoğunun bu yüzden ya Fransa’da ya 
da Belçika’da okuduklarını söylemişti. Doğrusunu söylemek gerekirse ben 
de kendimi üniversiteyi Fransa’da okumaya alıştırıyordum. Araştırmalar 
neticesinde Fransa’da iki üniversiteye başvuruda bulundum: Grenoble 
Üniversitesi ve Lyon Üniversitesi. Her ikisi de tahsilini yapmak istediğim 
“Sciences Politiques”, yani siyasal bilimler dalında iyi üniversiteler olarak 
tanınıyorlardı. Her iki üniversiteden de “kabul” yazıları geldi. Bu beni 
bir yandan rahatlatırken, bir yandan da Cenevre Üniversitesi için daha da 
kamçıladı.
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İLK TATİL: İSPANYA
Bir akşam Cité’de yemek yerken, “Mehmet, shall we go to Spain?” (Mehmet, 

İspanya’ya gidelim mi?) diye sordu Karen.
“To Spain?” (İspanya’ya mı?)
“Yes, we could go there during the upcoming Easter Holidays.” (Evet, oraya 

önümüzdeki Paskalya Bayramı tatilinde gidebiliriz.)
“I was thinkink maybe we could go to Grenoble and Lyon to visit the 

universities.” (Ben Grenoble ve Lyon’a giderek, üniversiteleri görürüz diye 
düşünüyordum.)

“Yes, absolutely, that’s someting to do, but not at Easter. We will see nothing 
but empty buildings there. We will not find anybody to talk to during the 
holiday period.” (Evet, oralara gitmek mutlaka yapılması gereken bir şey, 
ama Paskalya’da değil. Oralarda görebileceğimiz tek şey binalar olacak. 
Bayram tatili boyunca konuşacak bir kimse bulamayız.)

Karen haklıydı. Bizdeki bayramlarda olduğu gibi, Avrupa’da da çalışma 
hayatı bayram boyunca duruyordu.

“OK, if it’s not going to cost us a fortune…” (Şayet bize pahalıya 
patlamayacaksa, kabul…)

“I’ve done a little research before bringing the subject to your attention. I 
have some documentation up in my room. We’ll have our coffees upstairs.” 
(Konuyu sana açmadan önce biraz araştırma yaptım. Odamda bazı notlar, 
broşürler var. Kahvelerimizi yukarıda içeriz.)

Karen iki-üç gün evvel üniversite civarındaki öğrenci lokantasının üst 
katında bulunan ve öğrencilere tatil planlaması ve seyahat hizmetleri veren 
büroya gittiğini ve İspanya ile ilgili bilgi aldığını söyledi. Ben broşürlere 
bakarken, Karen yatağın üstüne bir İspanya haritası açtı: “We could take 
the train from Geneva to Barcelona and from there we could hitch-hike to 
places where we want to go.” (Cenevre’den Barselona’ya trenle gider, oradan 
da istediğimiz yere otostop yapabiliriz.)

“I’ve never done hitch-hiking in my life.” (Ben hayatımda hiç otostop 
yapmadım.)

“Well, you’ll see; it’s fun!” (Bak göreceksin; çok zevklidir!) dedi Karen.  

İspanya, Avrupa’da İsviçre’den sonra gördüğüm ikinci ülke oldu. Cenevre, 
Fransa hududunun dibinde olduğu için Fransa’nın sınır kasabalarına 
birkaç kere gidip gelmiştim, ama bu bir ülke görmek sayılmazdı. Gün 
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kazanmak için Barcelona’ya gidiş-gelişi trenle değil, uçakla yapmaya 
karar verdik. Gidiş-dönüş bileti aldığımız için, uçak bileti ile tren bileti 
arasındaki fark azaldı. Trenle gidip gelseydik, otuz saate yakın bir zamanı 
trende geçirecektik.  “We shall avoid big cities; they’re expensive!” (Büyük 
şehirlere gitmeyiz; oralar pahalıdır!) demişti Karen. Barcelona’da bir gün 
kaldık ve o gün boğa güreşi seyretmek üzere arenaya gittik. Olayı seyrettikten 
sonra, bir daha böyle bir şeye şahit olmamak gerekir diye düşünerek, hem 
Karen hem ben gittiğimize pişman olduk. “Boğa güreşi” adı altında, bir 
hayvan işkence edilerek, vahşice, kılıç ve mızrak darbeleriyle öldürülmüştü. 
Hayvanın hiçbir şekilde kurtulma şansı yoktu.  Arenadan çıkarken, Karen’ın 
söylediği tek şey, “That was terrible!” (Çok kötüydü!) oldu.   

 
İspanya’nın doğusunda kalan Akdeniz sahil şeridini takip ederek 

otostopla Malaga kentine kadar gittik. Hippilerin adası İbiza Adası’na 
uğramayı da ihmal etmedik. 1960’larda hippiler adayı mesken ilan 
etmişler. Askerlikten kaçanlar, Vietnam gazileri, okulu bırakanlar, şehir 
hayatından bıkanlar, izini kaybettirmek isteyenler, “savaşma…seviş!” 
felsefesini benimseyenler ve müzik yıldızları İbiza Adası’na akın akın gelerek 
yerleşmişler. Adadaki ucuz yaşam, doğanın güzellikleri ve ada halkının 
hoşgörülü tavırları hippilere cazip gelmiş. İbiza’da otel parası açısından 
epeyi tasarrufumuz oldu: Adada geçirdiğimiz iki geceyi hippilerle beraber 
plajda yatarak geçirdik.     

İspanyolları, tipleri ve davranışlarıyla biz Türklere benzettim. Cana yakın 
ve sıcakkanlı insanlardı. Ne de olsa onların da bir kısmı Akdenizliydi. 
İskenderun’u düşündüm: Doğup büyüdüğüm kent Akdeniz’in en doğu 
ucundaydı; ben ise o an Akdeniz’in en batı ucundaydım. İçine bir not yazarak 
bir şişeyi denize atsam, akıntılarla İskenderun’a varır mıydı acaba...?

İspanyolcada “Andalucia”, Arapçada “al-Andalus” ve Türkçede “Endülüs” 
denen bölge, İspanya’nın güneyinde, 711-1492 döneminde Arapların 
etkisinde kalan bölge olarak biliniyor. “Endülüs” derken, insanın aklına 
hemen şair Yahya Kemal Beyatlı’nın meşhur “Endülüs’te Raks” şiiri geliyor:

Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı…
Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı…
Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir.
İspanya neş’esiyle bu akşam bu zildedir.

Yahya Kemal Beyatlı, flamenko dansını bu şiiriyle şahane tasvir etmiş.
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Flamenko dansı Endülüs bölgesine özgü bir dans olarak bilinir. Bazı 
araştırmacılar bu dansın çingene toplumları tarafından, anayurtları olan 
Hindistan’dan İspanya’ya taşındığını söylerler. Flamenko müziğindeki 
oryantal tınıların ise Arapların bu bölgedeki egemenlikleri zamanından 
kalma olduğu iddia edilir. Çingenelerin beraberlerinde tef, zil ve tahta 
kastanyetler gibi ritim aletlerini de getirdikleri, İspanyol tipi gitarın 
ise, Flamenko müziğine zenginlik kattığı söylenir. Karen’la birlikte bir 
akşamüstü Granada’da bir kafede Flamenko dansı gösterisi izledik. Gitar 
çalan müzisyenin parmak hareketlerini hayretler içinde seyrettim; gitar 
çalmada, daha epeyi fırın ekmek yemem gerektiğini anladım…  

Haziran ayı başında Karen ve ben, bu sefer Grenoble’a ve Lyon’a gittik. 
Amacım, üniversite için Fransa’ya gitmek zorunda kalmam durumunda, 
iki şehir arasında bir tercih yapabilmekti. Lyon, Fransa’nın Paris ve 
Marsilya’dan sonra üçüncü büyük kenti olmasına rağmen, 1968 Kış 
Olimpiyatları’nın Grenoble’da yapılmış olmasından dolayı, Grenoble 
adına daha aşinaydım. Her iki kent de Cenevre’ye yaklaşık 150 kilometre 
uzaklıktaydı. Önce trenle Grenoble’a, oradan da Lyon’a gittik. Her iki şehir 
de, Cenevre’den sonra konum olarak bana yavan geldi. Cenevre’deki göl 
şehre bambaşka bir görünüm ve güzellik katıyordu. İki şehirden Karen 
Lyon’u beğendi; bana Grenoble daha cazip geldi. Grenoble bölgesinin dağlık 
konumu beni cezbetmişti. Ortak bir tercih yapamadan Cenevre’ye döndük.

LOZAN
“Karen, est-ce que tu sais que j’ai appris quelque chose de nouveau 

aujourd’hui? J’ai appris qu’il y aura des cours préparatoires pour les examens 
de Fribourgh pendant deux mois dans une école privée à Lausanne.” (Biliyor 
musun Karen? Bugün yeni bir şey öğrendim. Lozan’da özel bir dershanede 
Fribourg üniversite imtihanları için kurs açılacakmış.)

“A Lausanne?” (Lozan’da mı?) diye hayretle sordu Karen.
“Qui, seulement à Lausanne. Commençant à la fın de Juin, on a ces cours 

pendant les mois de Juillet et  Août pour deux mois.” (Evet, sadece Lozan’da. 
Haziran sonundan itibaren Temmuz ve Ağustos aylarında iki aylık kurslar 
düzenleniyormuş.)

“Comment est-ce que tu as appris ça?” (Sen bunu nasıl öğrendin?)
“C’est Madame Cossade qui me l’a dit. C’est bien une copine enseignant à 

cette école qui lui en a mentionné . Madame Cossade a obtenu le nom, l’adresse 
et le numéro de téléphone de l’école pensant que ça pourrait m’intéresser.” 
(Bugün okulda Madame Cossade söyledi. O da, Lozan’daki o okulda hocalık 
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yapan bir arkadaşından öğrenmiş. İlgilenebilirim diye benim için okulun 
adını, adresini ve telefon numarasını almış.)

Qu’est-ce que tu penses à faire?” (Ne yapmayı düşünüyorsun?)
“Je pense à prendre le train demain pour aller à Lausanne après mes cours 

et visiter cette école. Je peux demander pour les brochures et parler aux gens. 
Ça vaut la peine de faire une enquête.” (Yarın derslerden sonra trenle Lozan’a 
ve o okula gitmeyi düşünüyorum. Kurslarla ilgili broşürler alırım; ilgili 
şahıslarla konuşurum. Araştırma yapmam iyi olur.)

Lozan kenti de Cenevre gibi, Leman gölünün kıyısındadır. Cenevre-Lozan 
arası karayoluyla 65 kilometredir. Bindiğim tren bu mesafeyi bir saatten 
daha kısa bir zamanda kat etti. Lozan garındaki turizm bürosundan bir 
şehir haritası aldım ve rampalı yollardan çıkarak dershaneyi buldum.

Matematik, fizik ve seçtiğim tarih konularıyla ilgili kurslara katılmaya 
karar verdim. Bir de Fransızca kompozisyon alıştırmalarına katılacaktım. 
Cumartesileri dâhil, haftada üç gün öğleden sonraları Lozan’a gidip 
gelmem gerekecekti. Böylece sabahları Ecole Pratique’teki Fransızca 
derslerini de kaçırmamış olacaktım.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI
Dershaneden çıktıktan sonra göl kıyısına yürüdüm. Kurtuluş Savaşı 

neticesinde Türkiye’nin 24 Temmuz 1923 tarihinde imzaladığı Lozan Barış 
Antlaşması’nın imzalandığı Beau-Rivage Palace oteline gittim. Aradan 
kırk-yedi sene geçmişti. Konferans sırasında çekilmiş bazı fotoğraflar 
görmüştüm. İnsanların fraklı, silindir şapkalı halleri gözümün önüne geldi; 
sanki o havayı  soludum. Kesintilerle birlikte sekiz ay süren görüşmeler 
sonucunda anlaşmayı Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya, 
Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya 
imzalamıştı. Konferansta ABD gözlemci olarak bulunmuş, SSCB ise 
“boğazlar sorununun” görüşüldüğü oturumlarda yer almıştı. Türk 
Delegasyonu’na, konferanstan evvel Hariciye Vekâleti’ne (Dışişleri 
Bakanlığı) atanan İsmet İnönü başkanlık etmişti. 

Lozan Konferansı’nı ve imzalanan antlaşmayı iyi bilirdim. Talas’ta 
ortaokul son sınıftayken bu konuyla ilgili olarak tarih dersinde sınıfıma 
bir sunum yapmıştım. Lozan Barış Antlaşması’nda, Türkiye, kapitülasyonlar, 
borçlar, azınlıklar, İstanbul ve Boğazların boşaltılması konularında 
istediklerini elde ederken, Misak-ı Milli sınırları ile ilgili olarak kısmî bir 



187

Mehmet Gür

başarı sağlamıştı.  Antlaşmanın sınırlar ile ilgili maddelerine göre:
• Yunanistan sınırı Meriç Nehri olarak kabul edildi; Karaağaç bölgesi 

savaş tazminatı olarak Türkiye’ye kaldı.
• Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adası dışındaki Ege Denizi adaları 

Yunanistan’a ve İtalya’ya kaldı.
• Suriye sınırı ile ilgili olarak Türkiye ve Fransa arasında 20 Ekim 1921 

tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması’nın hükümleri geçerli sayıldı.
Buna göre Hatay, Türkiye’nin dışında kaldı.

• Irak sınırı ile ilgili olarak Musul konusunda bir anlaşmaya varılamadı; 
Musul sonunda Irak topraklarında kaldı.  

Lozan Antlaşması’nın beni ve ailemi doğrudan ilgilendiren üç maddesi 
olmuştur:

1) Hatay Vilayeti’nin sınırlarımız dışında kalmasıyla, o tarihte on-dokuz 
yaşında olan babam, dört yaşında olan annem ve onların aileleri Türkiye 
sınırları dışında kalmışlar. Hatay’ın 1939’da Türkiye’ye ilhakından sonra 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kavuşmuşlar.

2) Ortaokulu okuduğum Talas Amerikan Ortaokulu ve liseyi okuduğum 
Tarsus Amerikan Lisesi, Türkiye’de Lozan Antlaşması hükümleri 
çerçevesinde eğitim hayatlarına devam etmişler. Lozan Anlaşması’nın 
yabancı okullar ile ilgili maddelerinde yabancı okulların Türk milli eğitim 
teşkilatına bağlı olmaları, Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgileri 
derslerinin Türk öğretmenler tarafından ve Türkçe verilmeleri, yabancı 
okullarda bir müdür yardımcısının Türk olması şartı getirilmiş.  
 

3) Antlaşmanın “Azınlıklar” ile ilgili maddelerinden birinde Batı 
Trakya’daki Türkler ile İstanbul’daki Rumlar hariç olmak üzere, Anadolu 
ve Doğu Trakya’da yaşayan Rumlar ile Yunanistan’da yaşayan Türklerin 
mübadele edilmesi öngörülmüştü. İskenderun’daki komşumuz Vassilyadis 
Ailesi ve çocukluk arkadaşım Andrea, bu madde kapsamında 1964 senesinde 
Yunanistan’a göç etmek zorunda bırakılmışlardı.

Lozan Barış Antlaşması daha sonraki yıllarda, tarihini bilmeyen, zamanın 
şartlarından bihaber, sadece politika yapmak adına bilinçsizce konuşan 
çeşitli kesimler tarafından tam bir başarısızlık olarak gösterilmeye çalışıldı.

Şunu unutmamak gerekir: Lozan Barış Antlaşması, I. Dünya Savaşı’ndan 
yenilerek çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasını devralan Türkiye’nin, 
savaş galibi devletlerle yaptığı bir anlaşmadır. “Tarihi kazananlar yazar” diye 
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çok doğru bir söz vardır. Mağlupların galiplere kabul ettirebilecekleri şeyler 
çok ama çok sınırlıdır. Buna rağmen, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü 
ve ekibi, zamanın şartları altında barış “şartları” için yapabileceklerinin çok 
üstünde bir başarı elde etmişlerdir. Yoksa, ben de isterdim Ege Denizi’nde 
burnumuzun dibindeki Midilli, Sakız, Rodos gibi adaların Türkiye’ye 
kalmasını, Batı Trakya’nın Türkiye sınırları içinde olmasını ben de 
isterdim... Bu konuda en geçerli sözü, her zaman olduğu gibi, yine Mustafa 
Kemal Atatürk söylemiş: “Bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan 
beri hazırlanmış ve Serv Antlaşması’yla tamamlandığı zannedilmiş büyük 
bir suikastın, sonunda neticesiz kaldığının belgesidir.”

          
 * * *

Yaklaşık iki-buçuk ay boyunca haftada üç gün öğleden sonraları Lozan’a 
gidip geldim. Ecole Pratique’teki Fransızca dersleri Temmuz ayı sonunda 
sona erdi. Mezuniyet belgelerimizi okulda yapılan bir partide aldık. Yine 
gitar çalmamı istediler ve çaldım. Tüm sınıf arkadaşlarım gibi, okulun sahibi 
Madame Péque ve Fransızca hocam Madame Cossade da bana üniversite 
imtihanlarında başarılar dilediler.

Ev sahibem Madame Gérard’ın evindeki kat arkadaşım Fofo, Ağustos 
ayında Cenevre’ye veda ederek Yunanistan’a döndü. Fofo ile bir sene boyunca 
çok candan ve samimi bir arkadaşlığımız olmuştu. Cenevre’ye ilk geldiğim 
zamanlar bana fevkalade yardımcı olmuş, çevreyi ve yapılması gerekenleri 
o öğretmişti. Haftalık beraber yemeğe çıkma alışkanlığımızı belki iki-üç 
kez haricinde neredeyse hiç bozmadık; konserlere, sinemalara beraber 
gittik. Fofo ve Karen da iyi arkadaş oldular (Fotoğraf 47). Fofo, Yunanlı ses 
sanatçısı meşhur Nana Mouskouri’nin yakın aile dostuydu ve galiba uzaktan 
akrabasıydı. Nana Mouskouri’nin Cenevre’deki konserine davetli olarak 
katıldık. O güzel insanı uğurlamak için Karen ve ben havaalanına gittik.

Madame Gérard’ın evinde Fofo’nun boşalttığı odaya Ümit yerleşti. Ümit 
Karadayı İskenderun’dan arkadaşımdı. 1963 yazında annem bir gün bana 
şöyle dedi: “Dr. Mehmet Ali Karadayı’nın eşi Güner Hanım telefon etti. 
Oğulları Ümit Talas’ın imtihanını kazanmış. Senden okul hakkında bilgi 
almak istiyorlar.” Ümit’le o zaman tanıştık. Benden bir sene sonra Talas’a, 
bir sene sonra Tarsus’ gitti; şimdi de benden bir sene sonra Cenevre’ye 
gelmişti. Daha önce kendisiyle yazışmıştık; Cenevre’deki yaşamı, Fransızca 
derslerini ve üniversiteye girme şartlarını kendisine anlatmıştım. Ümit’ten 
son olarak İskenderun’dan postaladığı bir kartpostal aldım. Ümit 
kartpostalın üstüne tarih atmamıştı, ama pulun üzerindeki damga 18.8.1970 
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tarihini gösteriyordu. Ümit şunları yazmıştı: “Mehmet’ciğim, Ay sonunda 
Cenevre’ye geliyorum. Yardımına ihtiyacım var. Mümkünse lütfen beni bekle. 
Gelmeden ayrılma. Seni pansiyon adresinden arayacağım.” Ümit hakikaten 
Ağustos sonunda geldi. Şans eseri, Fofo’nun birkaç gün evvel boşalttığı odaya 
yerleşti. Ümit’i Ecole Pratique’e götürerek, Fransızca kurslarına yazdırdım. 
Ben Cenevre’de kalabilecek miydim? Bu daha belli değildi…

FRIBOURG İMTİHANLARI
Sonunda Fribourg imtihanları zamanı, yani Ekim ayı geldi çattı. Bu 

arada, Karen üniversiteden sertifikasını aldı ve bir müddet daha Cenevre’de 
kalmaya karar verdi. Cenevre’de bir okulda İngilizce öğretmenliğine 
başladı.  Altı imtihandan biri olan İngilizce imtihanı için okumam gerekli 
üç kitabı Karen’la beraber tartışmış, olayların ve roman karakterlerinin 
analizlerini yapmıştık. Karen benimle beraber Cenevre Cornavin Garı’na 
giderek, beni Fribourg’a “Bonne chance!” (İyi şanslar!) diyerek uğurladı. Belli 
ki, o da benim gibi heyecanlıydı, ama Karen moralimi yüksek tutabilmem 
için elinden geleni yapıyordu; gülüşü yüzünden hiç eksik olmadı. Cenevre’de 
kalışını sanırım benim için uzatmıştı… Müthiş bir kızdı Karen! Herkesin 
sevdiği bir insan olması boşuna değildi…

Fribourg’a varınca doğrudan doğruya bir hafta boyunca kalacağım 
Fribourg Üniversitesi’nin öğrenci yurduna gittim. Yurt odasını daha 
önceden ayarlamış ve parasını yatırmıştım. O akşam yurdun kafeteryasında 
ikinci göbekten kuzenim Fuat Tanlay’la buluştum. Fuat, İstanbul’da Saint 
Joseph Lisesi’nden mezun olmuştu, imtihanlarda başarılı olursa Lozan 
Üniversitesi’nde okumak istiyordu. Yanında bir grup Türk arkadaşı vardı. 
Onlar da imtihanlar için gelmişlerdi. Cenevre Üniversitesi için imtihanlara 
giren tek Türk bendim. 

5 Ekim günü tüm adaylar üniversitenin çok büyük bir amfisinde 
toplandık. 350 kişilik bir amfi olduğunu söylüyorlardı, ama her yer dolu 
olduğundan duvar kenarlarında ayakta duran 50-60 kişi daha vardı. 
İsviçre’deki tüm üniversitelere (Alman bölümünde Zürih, Bern, Basel, St. 
Gallen Üniversiteleri; Fransız bölümünde Cenevre, Lozan ve Neuchâtel 
Üniversiteleri. İlave olarak, eğitimin hem Almanca, hem Fransızca yapıldığı 
Fribourg Üniversitesi)  girmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler o 
amfide toplanmışlardı. Oradaki toplantının amacı adaylara “Hoş geldiniz” 
demek, imtihanlar hakkında bilgi vermek ve imtihan programının akışını 
anlatmaktı. Açıklamalar önce Almanca, sonrasında Fransızca olarak yapıldı. 
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Altı günde altı imtihana girecek, yedinci gün yine o amfide toplanarak 
başarılı olup, olmadığımızı öğrenecektik…

İlk günkü imtihan yazılı lisan imtihanıydı. Lisan imtihanına Almancadan 
girenler büyük amfide kaldılar, Fransızcadan imtihana girecek olan bizler, 
daha küçük iki ayrı amfiye geçtik. Yazılı imtihan iki saat zarfında bir 
kompozisyon yazmaktı. Herkes yerini aldıktan sonra amfinin perdesine üç 
kelimelik bir yazı yansıtıldı. Bu, yazacağımız kompozisyonun konusuydu: 
“L’importance du Temps” (Zamanın Önemi).

İlk on-beş dakika hiçbir şey yazmadan düşündüm. Konu, kolay bir konu 
değildi. Yazının iskeletini iyi kurmam gerekiyordu. Nasıl başlayabileceğimi, 
konuyu nasıl geliştirebileceğimi ve nasıl bitirebileceğimi düşündüm.  
Konuyu en çarpıcı olarak hayattan gerçek örnekler vererek işleyebileceğimi 
tasarladım. Kâğıdın üstüne unutmamam gereken birkaç not yazdım: Bir 
bebeğin ana rahminde dokuz ay-on günlük bir zaman geçirmesinden, 
böyle bir zamanın öneminden tutun, Amerikalı astronotların bir sene önce 
Apollo 11’den ayrıldıktan sonra içinde bulundukları kapsülü ayın yüzeyine 
indirmeleri sırasında geçen saniyelerin öneminden, imtihan için verilen iki 
saatlik zamanın önemine kadar birkaç örneği yazımın içine serpiştirdim. 
Zamanın insanoğlunun başarısını hem sınırlayan, fakat aynı zamanda 
teşvik eden, başarıya yol açan bir unsur olduğunu işledim. Kompozisyonu 
şöyle bitirdim: “Je crains qu’un jour vienne quand l’homme, à cause de peu de 
tepms, se contenterais de prendre des “pilules de repas” au lieu de manger un 
repas propre. Il ne faut pas oublier qu’il y a rien de mieux que de manger un 
repas preparé par sa femme…!” (Korkarım bir gün gelecek, insanlar, zamanın 
azlığından dolayı gerçek bir yemek yemek yerine, “yemek hapları” almakla 
yetinecekler. Unutmamak gerekir ki, insanın karısı tarafından hazırlanmış 
bir yemeği yemesinden daha güzel bir şey yoktur…!) 

Son cümleyi yazıp yazmamakta biraz tereddüt ettim: Avrupa’da o dönem 
yaygın bir feminist hareket vardı. Kadın hakları üzerinde çok duruluyor,  
çeşitli şehirlerde mitingler düzenleniyordu. Bu hareket İsviçre’de daha 
da belirgindi, çünkü İsviçreli kadınların oy kullanma hakları yoktu. Ben 
ise, yazımın son cümlesinde, “insanın karısı tarafından hazırlanmış 
bir yemeği yemesinden daha güzel bir şey yoktur” diyordum. “Yazımı 
okuyup değerlendirecek kişi feminist bir kadın olursa, bu cümleyi hoş 
karşılamayabilirdi. Sadece ‘karısı tarafından’ demek yerine, ‘karısı veya 
kocası tarafından’ demek daha mı iyi olur acaba?” diye düşündüm. Daha 
sonra kendi kendimi, “Her kadın güzel yemek yapmaktan ve yaptığı 
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yemeğin beğenilmesinden hoşlanır,” diye ikna ederek, değişiklik yapmaktan 
vazgeçtim.

İkinci gün yazılı matematik imtihanı vardı. Değerlendirmeler için yeterli 
zaman olsun diye, yazılı imtihanlar ilk iki günde yapılıyordu. Matematik 
imtihanında hiç zorlanmadım. Talas ve Tarsus’ta bize matematiği hem 
sevdirmişler, hem de iyi öğretmişlerdi. Tek sevmediğim konu sinüs ve 
kosinüslerdi. Lozan’da gittiğim dershanede işlenen konularda ve verilen 
örneklerde de zorlanmamıştım.

Sözlü olarak yapılan fizik, tarih ve İngilizce imtihanlarından da kendime 
geçer not verdim. Fizikten atom, tarihten II. Dünya Savaşı’nın neticeleri 
hakkında sorulan soruları cevaplandırdım. Sözlü imtihanlarda hep iki hoca 
yer alıyor ve bu iki kişinin verdiği notların ortalaması imtihan notumuz 
oluyordu. Tarih sözlüsünde hocalardan biri, Pasifik’teki savaşı hangi olayın 
bitirdiğini sordu.

“Les bombardements avec des bombes atomiques des villes de Hiroshima 
et Nagasaki du Japon par les Américains,” (ABD tarafından Japonya’nın 
Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atılan atom bombaları,) cevabını verdim.

“D’après vous, monsieur, pour quelle raison est-ce que les Etats Unis ont 
bombardé les villes, donc la population civile? Surtout, avec des bombes 
atomiques!” (Sizce, ABD şehirleri, yani sivil halkı neden bombalamış olsun? 
Hem de atom bombalarıyla!)

Şöyle cevap verdim: “Les bombardements des populations civiles pendant 
la Deuxième Guère Mondiale ont eu lieu en Europe aussi; par exemple le 
bombardement de Londres par les Allemands, le bombardement de Dresden 
par les Anglais et les Américains. Il me semble que, comme dans le cas du 
Japon, le but de ces bombardements étaient de choquer les populations civiles 
et de les rendre psychologiquement faibles. Les Américains ont expliqué leur 
raison comme limiter leurs pertes militaires.” (Sivillerin bombalanması 
II. Dünya Savaşı’nda Avrupa’da da oldu; mesela Almanların Londra’yı 
bombalamaları, İngilizlerin ve Amerikalıların Dresden’i bombalamaları 
gibi. Sanırım bu bombardımanlar da, Japonya örneğinde olduğu gibi, halkta 
şok etkisi yaratmak ve psikolojik olarak bezdirmek içindi. Amerikalılar 
bombardımanın kendi askeri kayıplarını azaltmak için yapıldığını 
açıkladılar.)

“Savez-vous combien de gens ont trouvé la mort avec ces deux bombes 
atomiques?” (İki atom bombasıyla kaç kişinin öldüğünü biliyor musunuz?)

“On dit qu’il y avait près de 215.000 morts.” (Yaklaşık 215.000 kişinin 
öldüğü söylenir.)
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“Comment décrivez-vouz cet événement comme un candidat à faire 
des études universitires?” (Üniversiteye girecek biri olarak bu olayı nasıl 
tanımlıyorsunuz?)

Soruyu tam olarak anlamadım; daha doğrusu neyin sorulduğunu 
kavrayamadım… 

 “Est-ce que vous demandez ce que je pense des bombardements des civiles?” 
(Sivillerin bombalanması hakkında ne düşündüğümü mü soruyorsunuz?)

“Oui, exactement!” (Evet, tam olarak öyle!)
“C’est vraiment un acte de barbarie…” (Tam anlamıyla barbarlık…) dedim.

İngilizce imtihanında beni küçük bir sürpriz bekliyordu. İmtihan 
hocalarından biri rahibeydi ve imtihana rahibe kıyafetiyle gelmişti. 
Önündeki kâğıda baktıktan sonra bana döndü. 

“Your name is Mehmet.” (Adınız Mehmet.)
İlk soru kolaydı… “Yes,” (Evet,) dedim.
“I think your name is derived from the name Mohammed, isn’t it?” (Sanırım, 

isminizin Muhammet isminden türetilmiştir, değil mi?)
Bu soru da kolaydı… “That’s correct ma’am.” (Evet, doğrudur bayan.)
“Well, why did you convert the prophet’s name to Mehmet?” (Peki, 

peygamberin ismini neden Mehmet yaptınız?)
Bu soru zordu… Doğrusu, Muhammet isminin Türkçede neden “Mehmet” 

olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu.
“This has come all the way from the past. The name of the Ottoman Sultan who 

conquered Istanbul en 1453 is also Mehmet; Sultan Mehmet, the Conqueror. 
Probably, it was because of due respect to the prophet, that my ancestors 
didn’t use the name Mohammed, hence a derivative name, Mehmet.” (Bu çok 
eskiden beri böyle gelmiş. Mesela, İstanbul’u 1453 yılında fetheden Osmanlı 
padişahının adı da Mehmet’tir; Fatih Sultan Mehmet. Atalarım, herhalde 
Hz. Muhammet’e saygıdan dolayı onun adını doğrudan kullanmadılar; 
dolayısıyla, Mehmet türevini ortaya çıkardılar.)

“That could be a good reason, but the name Mohammed is widely used in 
Arabic countries…” (Bu güzel bir neden olabilir, ama Muhammet adı Arap 
ülkelerinde çok yaygın olarak kullanılıyor…)

“We, the Turks are different.” (Biz Türkler başkayız.)
İki hoca da güldü ve okuduğum İngilizce romanlara geçildi. Karen’la 

yaptığımız alıştırmalar işe yaradı, ama rahibe hoca bana epey ter döktürdü.

Altıncı gün son imtihan sözlü Fransızca imtihanıydı. İmtihan hocaları 
altı-yedi konu seçmişler, bu konuları kâğıtlara yazarak, bir masa üzerinde 
ters çevirmişlerdi. İmtihan odasına girildiğinde kâğıtlardan biri seçiliyor, 
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hangi konu çıkmışsa,  o konu anlatılıyordu. Buradaki amaç,  adayın 
bir konu hakkındaki bilgi düzeyini ölçmek değil, Fransızca lisanında 
akıcılığını ölçmekti. Dolayısıyla, kâğıtlarda yazılı olan konular adayın daha 
çok kendi hayatı ile ilgili konulardı. Mesela, “Lise hayatınızı anlatınız”, 
“Ailenizi  anlatınız” gibi konulardı. Benim seçtiğim kâğıtta şu yazıyordu: 
“Pourquoi et comment avez-vous décidé de faire vos études universitaires 
en Suisse?”  (Üniversite tahsilinizi İsviçre’de yapmayı hangi nedenle ve 
nasıl kararlaştırdınız?)  Bu konuda söyleyeceğim çok şey vardı, ama 
doğru bir sıralama yaparak söylemeliydim. Benden önceki Yunanlı bir kız 
aday konuşmasını yaparken, ben odanın arka tarafında oturarak kendi 
konuşmamın taslağını hazırlamaya koyuldum; bir kâğıt üzerine notlar 
düştüm. Kendimi hazırladığım taslağa o kadar vermişim ki, kızın nelerden 
bahsettiğini bile duymadım. Sadece konuşmasının sonunda, “Il y a beaucoup 
de mots en Français d’origine grecque,” (Fransızcada, Yunanca kökenli çok 
kelime var,) dedi.

Konuşmama, Tarsus’ta sınıf arkadaşım Halûk Ertürk’ün bir dönem 
tatilinde benim için Ankara’da İsviçre Büyükelçiliği’ne gittiğini, benim 
istediğim Almanca lisan okullarına ait broşür olmadığı için Cenevre’deki 
bir Fransızca lisan okulunun broşürünü getirdiğini, dolayısıyla, Almanca 
yerine Fransızca öğrenmeye başladığımı, İsviçre Büyükelçiliği’nde Almanca 
lisan okullarıyla ilgili broşürler olsaydı, benim büyük bir ihtimalle şimdi 
başka bir odada Almancadan imtihana giriyor olacağımı söyleyerek 
başladım.

İki hoca da kahkahalarla güldüler. Bu hikâye hoşlarına gitmişti.
“Et après? Qu’est-ce que vous avez fait après?” (Peki sonra? Sonra ne 

yaptınız?) diye sordu bir hoca. 
“Tout le monde, les Turcs et les étrangers, doit subir des examens d’entrée aux 

universités turques. L’année dernière, j’ai passé l’examen d’entrée à une université 
privée pour la faculté des sciences commerciales et des examens d’entrée aux 
universités publiques. Je savais déjà que j’étais accepté à l’université privée 
avant que je sois venu en Suisse au mois d’août l’année passée.” (Türkiye’deki 
üniversiteler, Türk veya yabancı, herkes için imtihanlıdır. Ben, geçen sene 
“iş idaresi” bölümü için bir özel üniversitenin ve devlet üniversiteleri için 
merkezi sistem imtihanlarına girdim. Geçen sene Ağustos ayı sonunda 
İsviçre’ye gelmeden, özel üniversite tarafından kabul edildiğimi öğrendim.)

“C’était quelle université?” (Hangi üniversiteydi bu?) diye sordu diğer hoca.
“C’etait l’Université Robert à Istanbul. On l’appelle Robert College” 

(İstanbul’da Robert Üniversitesi. Robert Kolej olarak bilinir.) 
“Oui, je connais cette université. Il y a peu de départements, mais c’est une 
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université bien connue.” (Evet, o üniversiteyi biliyorum. Az sayıda bölümü 
vardır, ama iyi tanınan bir üniversitedir.)

“Les résultats pour les universités d’Etat ont été annoncés après mon départ 
pour la Suisse. Avec les points que j’ai eu, j’aurais pu m’inscrire dans une faculté 
des science commerciales.” (Merkezi sistem imtihanının sonuçları benim 
İsviçre’ye hareketimden sonra belli oldu. Aldığım puanlara göre “iş idaresi” 
bölümü için devlet üniversitelerine de kayıt yaptırabileceğim ortaya çıktı.)

“Vous parlez toujours du département des sciences commerciales, mais 
vous avez une application à l’Université de Genève pour le département des 
sciences politiques.” (Hep iş idaresi bölümü diyorsunuz, ama siz Cenevre 
Üniversitesi’nin siyasal bilimler bölümü için müracaat etmişsiniz.)

“Oui, j’ai changé d’opinion pendant cette dernière année. Il y a trois 
diplomates dans ma famille. Il paraît que j’ai été influencé par eux. Le fait 
que le siège des Nations Unies en Europe est à Genève m’a influencé aussi.” 
(Evet, bu konuda son bir sene içinde fikir değiştirdim. Ailemde üç diplomat 
var. Onlardan etkilenmiş olacağım. Cenevre’de Birleşmiş Milletler Avrupa 
Merkezi’nin olması da beni etkiledi.)

“Avez-vouz pris cet examen que l’on appelle “l’examen de devises” en 
Turquie?” (Türkiye’de “döviz imtihanı” denen imtihana girdiniz mi?)

Bu soru karşısında şaşırdım. Hoca, Türkiye’deki döviz imtihanını nereden 
biliyordu? Ben cevap vermeden ekledi: “Moi, Je l’appris d’autres étudiants 
turcs.” (Bunu daha önce Türk öğrencilerden duymuştum.)

“Oui, j’ai subi cet examen de devises et j’ai réussi.” (Evet, döviz imtihanına 
girdim ve kazandım.)

Konuşmama devam ederek, babamın desteğiyle yurtdışında tahsil 
yapmaya karar verdiğimi, son bir senedir Cenevre’de olduğumu, on-bir 
ay Fransızca lisan okuluna, iki aydan fazla bir dönemde de Lozan’da bir 
dershaneye devam ettiğimi, Cenevre’de arkadaşlar edindiğimi ve orada 
kalmak istediğimi söyledim.

“Personellement, je suis content d’avoir eu cette conversation avec vous. 
Mais, vous avez eu cinq autres examens pendant la semaine. On ne sait pas 
ce que vouz avez eu comme notes dans ces examens. Que pensez-vous à faire 
dans le cas où vous ne réussiriez pas?” (Sizinle yaptığımız bu sohbetten ben 
şahsen memnunum. Ama, hafta içinde beş ayrı imtihana daha girdiniz. O 
imtihanlardan aldığınız notları bilmiyoruz. Şayet başarılı olamazsanız, ne 
yapmayı planladınız?) 

“J’ai fait des demandes d’inscription à l’Université de Grenoble et à l’Université 
de Lyon en France et j’ai été accepté. Si je ne réussis pas ici, j’irai à Grenoble.”  
(Fransa’da Grenoble Üniversitesi’ne ve Lyon Üniversitesi’ne müracaat ettim 
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ve kabul edildim. Burada başarılı olamazsam Grenoble Üniversitesi’ne 
gideceğim.)

“Merci Monsieur Gür.” (Teşekkürler Monsieur Gür.)
“Je vous remercie Messieurs. Au revoir.” (Ben size teşekkür ederim. 

Görüşmek üzere.)

Ertesi gün Pazar günüydü. Tüm adaylar bir hafta önce toplandığımız 
büyük amfide yine bir araya geldik. İlk gün bizlere “Hoş geldiniz” konuşması 
yapan bey, yani imtihan komitesi başkanı, mikrofonu eline alarak Almanca 
ve Fransızca olarak şunları söyledi:

“Herkes için uzun ve zor bir hafta oldu. Buradaki herkese İsviçre 
üniversitelerine gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim. Bu dönemki başarı 
oranı yine %20ler civarında gerçekleşti. Elimdeki belgeler, imtihanlarda 
başarılı olan adayların İsviçre üniversitelerine kayıt yaptırmaya hak 
kazandıklarını, girdikleri imtihanları ve aldıkları notları belirten 
belgelerdir. Fribourg imtihanlarında başarılı olanların listesi ilgili 
üniversitelere komitemiz tarafından bildirilecektir.  Bu belgeye sahip 
olan kişiler, bir sonraki haftanın başından itibaren müracaat ettikleri 
üniversitelere kayıt yaptırabilirler. Şimdi adını okuduğum kişinin buraya 
gelerek belgesini almasını ve amfiden çıkmasını rica ediyorum. Maalesef, 
başarılı olamayanlara aldıkları notlar daha sonra dağıtılacaktır.”

İmtihan döneminin en zor dakikaları başlamıştı. Bir seneyi geçen zorlu 
hazırlığın neticesi birazdan belli olacaktı. Başarılı olanların isimleri teker 
teker okunmaya başlandı. İsmi okunan her kişinin yerinden kalkarak 
koridora çıkması, büyük amfinin basamaklarından inmesi, kürsüye giderek 
belgesini aldıktan sonra el sıkışması ve salondan dışarı çıkması neredeyse 
bir dakikaya yakın zaman alıyordu. Kuzenim Fuat Tanlay’ın ismi ilk yarım 
saat içinde okundu. Lozan Üniversitesi’nde okumaya hak kazanmıştı. 
Fuat yanımdan kalkarken onu tebrik için sırtına vurdum; belgesini alarak 
sevinçle dışarı çıkışını izledim. 50-55 kişinin isimleri okunduktan sonra 
biraz ümitsizliğe kapılmaya başlamıştım. O an, başarılı olamazsam en çok 
Karen’a karşı mahcup olacağımı düşündüm. İmtihan komitesi başkanının 
elindeki kâğıtlar epeyi azalmıştı.  

Sonunda benim ismim de okundu…

Fribourg Üniversitesi’nin büyük amfisinden çıktıktan sonra Fuat’la 
kucaklaştık. Birbirimizi tebrik ettik. Ben çıktıktan sonra 8-10 kişi daha 
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salondan çıktı; sonra kesildi. Benim ismim son on kişilik grupta okunmuştu.

Çantamdaki tren saatleri çizelgesine ve saatime baktım. İlk trene 
yetişemezdim, ama iki saat kadar sonra Cenevre’ye bir tren daha vardı. 
Tren biletimi alır almaz telefon kulübesinden Karen’ın Cité’de kaldığı katın 
telefonunu aradım. Telefona cevap veren kişiye Karen’ın oda numarasını 
söyledim. 

“Oui, attandez un moment s’il vous plaît; je vais voir si elle est dans sa 
chambre.” (Tamam, biraz bekleyin lütfen; odasında mı, bakacağım.)

O gün şanslı günümdü. Karen biraz sonra karşımdaydı:
“Salut, c’est Karen Bray à l’appareil.” (Merhaba, ben Karen Bray.)
Fransızcayı bir kenara bırakarak, İngilizce iki kelime söyledim:
“Mission accomplished!” (Görev tamamlandı!)
Telefonda bir sessizlik oldu; sonra bir çığlık…

Bir hafta önce ayrıldığım Cenevre Cornavin Garı’na sevinçle döndüm. 
Ne günlerdi ama…! Tren perona girmek için iyice yavaşlayınca pencereden 
Karen’ı gördüm. Pencereyi açarak el salladım. O da beni gördü ve 
vagonuma doğru koşmaya başladı. Dört saat kadar önce kendisini telefonla 
arayınca, Cornavin’e gelerek beni bir hafta önce uğurladığı gibi, bu sefer de 
karşılayacağını söylemişti. Boynuma sarıldı; beni uzun zaman bırakmadı.

“Remember the day when you and Klara came to our table at the Barbar? 
That evening when I met you for the first time?” (Barbar’da Klara ile bizim 
masamıza geldiğiniz günü hatırlıyor musun? Seni ilk defa tanıdığım o 
akşamı?)

“I sure do.” (Tabii ki hatırlıyorum.)
“I knew at that time that you would succeed.” (O zamandan senin 

başaracağını biliyordum.)

Hava kararmaya başlamıştı. Sabah kahvaltısından beri bir şey yemediğim 
aklıma geldi. 

“Well, it’s celebration time! Let’s go and have a nice dinner,” (Şimdi kutlama 
zamanı! Hadi gidip güzel bir yemek yiyelim,) dedim koluma giren Karen’a.

Karen’la Mont-Blanc Köprüsü’ne doğru yürüdük. Köprü, göl ve şehrin 
ışıklı silueti bir başka güzel göründü gözüme. Rahatlamış olmanın verdiği 
bir histi herhalde. Bir İtalyan lokantasına gittik. Yemeğimizin gelmesini 
beklerken Karen’a imtihanlardan aldığım sonuçları gösterdim:
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Français Ecrit  (Yazılı Fransızca) : 5,00
Mathématiques  (Matematik)  : 5,25
Physique   (Fizik)   : 4,75
Histoire   (Tarih)   : 4,75
Anglais   (İngilizce)  : 4,50
Français Oral  (Sözlü Fransızca) : 5,00

İsviçre not sisteminde en yüksek not 6 idi. Dolayısıyla, aldığım notlar fena 
değildi. Karen’a takıldım:

“Well, you see! You couldn’t teach me English properly. I got the lowest grade  
in the English exam.” (Bak, gördün mü? Beni iyi çalıştıramamışsın… En 
düşük notu İngilizce imtihanından aldım.)

“Yes, I’m aware of that. From now on, I’ll examine you twice a week.”
(Evet, farkındayım. Bundan sonra, seni haftada iki kere imtihana tabi 

tutacağım.)
“Would you believe that one of the examiners in the English exam was a 

nun?” (İnanır mısın? İngilizce imtihanındaki hocalardan bir rahibeydi.)
“Well, now I understand! Being a Muslim must be the reason for you not 

getting a higher grade.” (O zaman anlaşıldı! Daha yüksek bir not alamamanın 
nedeni, senin Müslüman olman olmalı.)

Gülüştük.
“That’s exactly the reason. We spent the first five minutes discussing the 

names Mehmet and Muhammed.” (Aynen öyle oldu… İmtihanın ilk beş 
dakikasını Mehmet ve Muhammet isimlerini tartışarak geçirdik.)

Çok leziz bir yemek yedik. Yemek tatsız-tuzsuz bile olsaydı, o atmosferde 
herhalde lezzetli gelirdi. Ben o günün hatırına bir kadeh şarap bile içtim. 
Yemekten sonra 33 numaralı otobüse binerek Cité’ye gittik. Fribourg’a 
giderken bisikletimi Cité’nin kapalı garajına bırakmıştım; ama bisikletime 
o gece değil de, ertesi gün binerek Route de Malagnou’daki evime gittim…

Bir elimde küçük eşya çantam, diğer elimde imtihan kâğıdım kapıyı 
açarak içeri girdim. Önüme ilk çıkana belgemi göstermek istiyordum. 
Madame Gérard, kapının açıldığını duymuş olacak, kapıya doğru geliyordu. 

“Bonjour Madame, je suis de retours.” (Günaydın Madam, geri döndüm.)
“Bonjour Mehmet, soyez le bienvenu! Les examens?” (Günaydın Mehmet. 

Hoş geldiniz! İmtihanlar ne oldu?) 
“C’est exactement pour ça que je suis de retours… J’ai réussi. Sinon j’aurais 

eu honte de revenir. Voilà, j’ai quelque chose à vous montrer,”   (Dönüşümün 
sebebi tamamen bu zaten… Başarılı oldum. Yoksa geri dönmeye utanırdım. 



198

Yol -  The Path - Le Chemin

Bakın, size gösterecek bir şeyim var,) diyerek, imtihan belgemi Madame 
Gérard’a uzattım.

Madame Gérard evin girişindeki telefon dolabının üstündeki okuma 
gözlüğünü takarak belgeyi inceledi. Yüzündeki gülümsemeyi görüyordum. 
Son bir senedir onun da bana birçok hususta yardımı olmuştu. Hatta birkaç 
kere giysilerimdeki sökükleri bile dikmişti. Bana adımla hitap ederdi, ama 
hiçbir zaman “sen” demez, hep “siz” diyerek konuşurdu. Boynuma sarılarak 
beni tebrik etti.

“Mais, dis donc! Vous avez eu 5,25 en matématique. Vous devez donner des 
leçons à Philippe et à Dominique.” (Vay canına! Matematikten 5,25 almışsınız. 
Philippe ve Dominique’e ders vermeniz lazım.)

“Avec plaisir Madame.” (Memnuniyetle Madam.)

Philippe, Dominique ve Ümit, hepsi okullarına gitmek üzere evden 
çıkmışlardı. Odama çıkmak üzere merdivenlere yönelirken, Madame Gérard 
arkamdan seslendi:

“N’oubliez pas de communiquer votre réussite à Fofo.” (Başarınızı Fofo’ya 
bildirmeyi unutmayın.)

“Oui, bien sûr. Je vais envoyer une photocopie de mon document d’examen à 
Fofo.” (Evet, tabii ki. İmtihan belgemin bir fotokopisini Fofo’ya yollayacağım.)

İmtihan neticelerini bir kişiye daha bildirmem gerekiyordu: Ecole 
Pratique’de Fransızca hocam Madame Cossade’a. Odamda anneme ve 
babama uzunca bir mektup, Bânu ve Fofo’ya da kısa notlar yazdım. Ayrıca 
Bern’deki Türk Öğrenci Müfettişliği’ne de kısa bir mektup yazarak Fribourg 
imtihanlarında başarılı olduğumu bildirdim. Ecole Pratique’e gitmek üzere 
bisikletime atladım. Yol üzerinde fotokopiler çektirdikten sonra yazdığım 
mektupları postaladım. Anneme, babama, Bânu’ya ve Fofo’ya iyi haberler 
gönderiyordum. Hepsi sevinecekti… 

Rue d’Italie’ye, yani okulun önüne geldiğimde derslerin bitmesine 
daha bir hayli zaman vardı. Bisikletimi her zamanki yere park ettim ve 
kilitledim; çünkü çok hırsızlık oluyordu, hatta bisiklet plâkalarını bile 
söküp götürüyorlardı. Güzel bir kahveyi hak ettiğimi düşünerek okulun 
bulunduğu binanın altındaki tanıdık kafeye girdim. Orada çalışan garson 
kızların hepsini tanıyordum, ama son iki aya yakındır uğramamıştım. 
Servis yapan kızla sohbet ettim; üniversiteye girdiğimi söyledim. Kahvemi 
içerek “La Suisse” gazetesine göz atarken, bir sene önceki hâlim gözümün 
önüne geldi. Bir sene evvel, şimdi iki kat yukarıda derste olan Ümit gibi, ben 
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de Fransızca öğrenmek için çaba sarf ediyordum. O zamanlar işin daha çok 
başındaydım.

Garson kız kahve parasını almadı. Kahvenin, üniversiteye girişimden 
dolayı müessesenin küçük bir ikramı olduğunu söyledi. Ona ve kafe 
müdürüne teşekkür ederek okul katına çıktım. Bir sene boyunca ders 
gördüğüm odadan bu kez hiç tanımadığım, Ümit’in sınıf arkadaşları olan 
insanlar çıktı. Ümit’i kolundan tutarak tekrar odanın içine çektim.

“Haberler iyi Ümit. İmtihanı kazandım. Gel, Madame Cossade’la 
konuşalım.”

“Şahane bir haber! Çok sevindim,” dedi Ümit.
Madame Cossade tahtaya yazdığı ders notlarını silmeye başlamıştı.
“Bonjour Madame Cossade,” (Günaydın Madame Cossade,) deyince, bize 

doğru döndü.
“Comment allez-vous Madame?” (Nasılsınız Madam?)
“Oh, Monsieur Gür. Merci, je vais bien. Et vous?” (Oh! Monsieur Gür. 

Teşekkür ederim, iyiyim. Ya siz?)
“Tous marchent à merveille Madame. Je suis revenu avec de bonnes 

nouvelles!” (Her şey şahane Madam. Buraya iyi haberlerle döndüm!)
İmtihan belgemi Madame Cossade’a uzattım.
“Mon Dieu! C’est parfait… Mes félicitations. Vous êtes désormais un étudiant 

à l’université.” (Tanrım! Bu şahane… Tebrikler. Siz artık bir üniversite 
öğrencisisiniz.)

“Grâce à vous Madame.” (Sayenizde Madam.) 
“Mais non, peut-être un tout petit peu. J’ai bien suivi votre progrès pendent 

toute l’année. Vous vous êtes engagé à fond.” (Yok canım, belki birazcık. 
İlerleyişinizi ben tüm sene izledim. Kendinizi çalışmalara iyice verdiniz.) 

Ümit’e İngilizce hitap ederek, “I wish you the same success,” (Aynı başarıyı 
sizin için dilerim,) dedi.

Sonra gülerek şunları söyledi: “On doit faire l’usage de votre document 
d’examens dans les brochures de l’Ecole Pratique. Ça serait une bonne 
publicité de montrer que, pendant une période d’un an, un des nos étudiants 
a progressé de 0 à 5 en Français et qu’il a réussi aux éxamens d’entrée 
à l’université.” (Sizin bu imtihan belgesini Ecole Pratique’in reklam 
broşürlerinde kullanmalıyız. Bir öğrencimizin bir senede Fransızcada 0’dan  
5 not seviyesine çıktığını ve üniversite imtihanlarını kazandığını göstermek 
bizim için iyi reklam olur.)
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Ben de gülerek cevap verdim: “D’accord Madame,  je reviendrai la semaine 
prochaine pour conclure un marché avec l’Ecole Pratique.” (Tamam Madam, 
haftaya Ecole Pratique ile bir anlaşma imzalamak için buraya tekrar 
geleceğim.) 

“Mes salutations à Madame Péque. Je ne l’ai pas vue aujoud’hui.” (Madame 
Péque’e selâmlar. Onu bugün görmedim.)

“Elle ne pas là, mais je lui parlerai de vos bonnes nouvelles.” (Burada değil, 
ama sizin güzel haberlerinizi ona ileteceğim.)

“Merci Madame. Au revoir.” (Teşekkürler Madam. Görüşmek üzere.)
“Au revoir Monsieur Gür. Au revoir Monsieur Karadayı.” (Görüşmek üzere 

Monsieur Gür. Görüşmek üzere Monsieur Karadayı.)

Kapıdan çıkmak üzereydik ki, Madame Cossade seslendi:
“On n’a pas de musicien cette année parmi nous. Vouz êtes toujours le 

bienvenu à jouer à Noël.” (Bu sene aramızda müzisyen yok. Noel zamanı 
çalmak için buyrun.)

“Avec plaisir, si je suis à Genève à Noël, mais je pense que j’irai en Turquie 
pour les vacances.’’ (Şayet Noel’de Cenevre’de olursam memnuniyetle gelirim, 
lâkin tatilde Türkiye’ye giymeyi düşünüyorum.)

ARTIK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYİM…
Fribourg’dan döndüğüm hafta içinde neredeyse her gün üniversiteye 

uğradım. Bir seferinde üniversite kütüphanesinde üç-dört saat geçirdim, 
bir seferinde amfileri ve sınıfları gezdim, diğer bir gün benim gireceğim 
Sciences Politiques (Siyasal Bilimler) bölümünün bağlı olduğu La 
Faculté des Sciences Economiques et Sociales (İktisadi ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi) binasını ziyaret ederek, bina koridorlarındaki duvarlara monte 
edilmiş camekânlı ilân panolarındaki yazıları okudum. Üniversitenin 
genel Öğrenci İşleri Ofisi’nin yanı sıra, her fakültenin de kendine mahsus 
fakülte sekreteryası vardı. Üniversite binalarındaki en sakin günlerdi onlar. 
Ünivesitenin açılmasına daha iki hafta kadar vardı. Bu arada Cenevre 
Üniversitesi’nin her yaz tertiplediği Fransızca Yaz Okulu sona ermiş, bu 
okul için dünyanın her tarafından Cenevre’ye gelen üniversite öğrencileri 
memleketlerine dönmüşlerdi. Bu öğrencilerin bir kısmı Cité’de kalmışlar, 
ben de zamam zaman birkaçı ile sohbet etmek imkânını bulmuştum.

19 Ekim 1970 tarihinde kayıt yaptırmak için Cenevre Üniversitesi – 
Öğrenci İşleri Ofisi’ne gittim. 



201

Mehmet Gür

Öğrenci İşleri Ofisi’nde güzel bir tesadüf yaşadım. Neredeyse bir sene 
önce o ofise gittiğimde bana Fribourg imtihanları ile ilgili bilgi veren 
hanım, bu sefer de benim işime bakan hanım oldu: “Bonjour Madame.  Je 
me demande si vous vous  souvenez de moi. Il y un an que je suis venu ici 
pour demander des informations concernant les examens de Fribourg. A cette 
époque-là, on a parlé en Anglais. J’avais fait des études dans un lycée turc et 
vous m’avez dit qu’il fallait avoir une note de diplôme au moins “bien’’ pour 
pouvoir prendre les examens’’  (Günaydın Madam. Beni hatırladınız mı 
acaba? Geçen sene sizden Fribourg imtihanları için bilgi talep etmiştim. O 
zaman İngilizce konuşmuştuk. Ben Türkiye’de bir liseden mezun olmuştum 
ve siz bana imtihanlara girebilmem için lise mezuniyet derecesinin en az 
“iyi’’ olması gerektiğini söylemiştiniz.)  

Ofiste çalışan o insanların önünden bir sene içinde yüzlerce insan 
geçiyordu. Beni belki hatırladı, belki hatırlamadı, ama yine de nezaketinden, 
“Oui, je croîs que je me souviens de vous,” (Evet, sanırım sizi hatırlıyorum,) 
dedi. Belki de cidden hatırlıyordu, çünkü Cenevre Üniversitesi için sınavlara, 
bildiğim kadarıyla, Türk olarak sadece ben girmiştim.

“Bon, cette fois-ci, je suis revenu pour m’inscrire à l’université.” (Bu sefer 
üniversiteye kayıt olmak için geldim.) Elimdeki kâğıdı uzatarak, “Et voilà 
mon document d’examens,” (İşte imtihan belgem,) dedim.

Ofis görevlisi hanım eline bir cetvel alarak, benim belgemi, kendi 
dosyasında yer alan Fribourg imtihanlarında başarılı olanların listesi ile 
karşılaştırdı.

“Je vous félicite Monsieur Gür. Maintenant, je voudrais vous demander 
votre passeport, des photos et 300 Francs Suisse pour le semestre prochain.”  
(Tebrik ederim Monsieur Gür. Şimdi, kayıt için sizden pasaportunuzu, 
fotoğraflarınızı ve önümüzdeki dönem için 300 İsviçre Frankı rica edeceğim.) 

İşlemimin tamamlanması 15 dakika bile sürmedi. Ofis görevlisi hanım 
tekrar masasına oturarak bana birkaç evrak verdi:

“Tout d’abord, voilà votre passeport. Ceci est une lettre adresée au Bureau 
des Etrangers. Elle indique que vous êtes inscrit à l’université. Vouz en aurez 
besoin pour renouveler votre permis de séjour. C’est le reçu pour 300 Francs. Et 
dernièrement, ceci est une lettre adresée à votre faculté. On indique que vous 
vous êtes inscrit et que vous avez fait le paiement  pour le semestre prochain.” 
(Önce pasaportunuz. Bu Yabancılar Bürosu’na  hitaben yazılmış bir yazı. 
Üniversiteye kayıtlı olduğunuzu belirtiyor. Oturma izninizin uzatılması için 
lâzım olacak. Bu 300 CHF makbuzu. Son olarak, bu da fakültenize hitaben 
yazılmış bir yazı. Kayıt işlerinizin tamamlandığını ve önümüzdeki dönem 
için ödeme yaptığınızı belirtiyor.) 

“Je vous remercie beaucoup.” (Çok teşekkür ederim.)
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“Votre inscription est faite et vous avez fini vos affaires ici. Maintenant, 
vous pouvez aller au secrétariat de votre faculté pour demander le program 
de cours, votre livret d’étudiant et votre carte d’étudiant.”  (Kaydınız yapıldı 
ve buradaki işiniz bitti. Şimdi, fakültenizin sekreterliğine giderek, ders 
programınızı, öğrenci defterinizi ve öğrenci kartınızı alabilirsiniz.)

Artık üniversite öğrencisiydim…! Önümde uzun, kıvrımlı ve bol yokuşlu 
bir YOL olduğu belliydi.

İyi haberlerimi verdiğim annemden, babamdan ve Fofo’dan birkaç gün 
sonra mektuplar, posta kartları geldi: İlk olarak Fofo’nun kartpostalı geldi. 
Selanik manzaralı bir kartın arka yüzüne yazdığı yazıda, Cenevre’ye bundan 
sonraki ilk gelişinde bunu kutlayacağımızı yazıyordu. Bânu da bir kart 
göndermişti. Yılbaşı tatilinde Türkiye’ye gelmem için ısrar ediyordu. Annem 
ise, çoğu mektubunda yazdığı gibi, yazısına mektuplarımı geciktirmemden 
dolayı sitem ederek başlıyordu :

20 Ekim 1970
        İskenderun
Çok Sevgili Memoşum;
Mektubunu sevinçle aldık. Çoktandır senden mektup alamamanın üzüntüsü 

içinde senden sabırsızlıkla haber beklerken, çok şükür muvaffakiyetini bildiren 
mektup gelince cidden pek çok sevindik. Baban mektubunu cebinde gezdiriyor 
ve sevinçten herkese okuyor. Seninle iftihar ediyoruz çocuğum; Allah tamamına 
erdirsin. Üniversite gene Cenevre’de, değil mi? Yani adresinde hiçbir değişiklik 
olmayacak. Mehmet Ali Beyler de pek çok memnun oldular. Ümit’le aynı yerde 
kalacağın için, onlar da sevindiler. Sıhhatinin iyi oluşuna ayrıca memnun 
oluyoruz. 

İki ay sonra buraya geleceğine şimdiden çok seviniyoruz ve sabırsızlıkla 
yolunu bekliyoruz.

Baban buradan üç elbiselik kumaş almıştı; “Mehmet gelince isterse bunları 
diktirsin,” diyor. Sen oradan neler almayı düşünüyorsun? Zaruri ihtiyaçlarını al, 
üst tarafını burada neye ihtiyacın varsa, yaparız.

Macit dayının bir oğlu oldu; adını Murat koydular. Kendilerine tebrik 
yazarsan, fena olmaz.

İstanbul’da, bilmem işittin mi, maalesef kolera var. İstanbul’un Sağmalcılar 
semtinde kolera hastalığı görüldü. Şimdi günün mühim konusu budur. Bugüne 
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kadar kırk ölü ve bin küsur hasta olduğunu radyo ve gazeteler bildiriyor.  Bizler 
de bundan iki ay kadar evvel aşılanmıştık, o zaman Türkiye’de vaka yoktu, komşu 
ülkelerde vardı. Kaynamış su içiyoruz, çiğ meyve ve sebzelerin ilaçlanarak, çok 
temizlendikten sonra yenilmesi gerekiyor. Herkes korku içinde. Allah korusun.

Sana buradan yazacak başka havadis bulamıyorum. Suat’ın yanına gideceğine 
memnun oldum; çok selâmlar.

Mektubumuzu bitirirken pek çok gözlerinden, yanaklarından hasretle öperiz.

Bedia Gür  Halef Gür

HAYATIMI DEĞİŞTİREN TESADÜF
İnsanın hayatı tesadüflerle dolu oluyor ve bu tesadüflerin bazıları 

hayatımızın yönünü bile değiştirebiliyor. O güne kadar hayatımda çok 
önemli bir değişikliğe neden olan bir tesadüf yaşamamıştım. Hayatımı o 
güne kadar değiştiren en büyük olay Talas Amerikan Ortaokulu’nun 
imtihanını kazanarak Talas’ta dört sene okumam olmuştu, ama o da 
planlanmış bir olaydı, bir tesadüf değildi.

Üniversiteye kaydımı yaptırmamın üzerinden sadece iki gün 
geçmişti. Üniversitenin açılmasına ise sadece beş gün vardı.  Karen ve 
ben yemeklerimizi almış, Cité restoranında oturuyorduk. Masamıza 
tanımadığımız bir çift oturdu. Kendilerini tanıştırdılar. Evliydiler. Clément 
beş sene evvel Cenevre Üniversitesi’nden mezun olmuştu ve iki sene Cité’de 
yaşamıştı; Cité’de oturmaya başlayan ilk öğrencilerden biri olmuştu.

“Je commence les études universitaires dans une semaine,” (Ben üniversiteye 
bir hafta sonra başlayacağım,) dedim.

“A vrai dire, j’aurais bien aimé être étudiant à l’université pour toujours!” 
(Doğrusu, ben hep üniversite öğrencisi kalabilmeyi isterdim!) dedi Clément; 
karısına dönerek, “Ça n’a rien à voir avec toi ma chérie…” (Sevgilim, bunun 
seninle hiçbir alâkası yok...) diye ilave etti gülerek. Hepimiz güldük. 

“Vous êtes dans quel département? (Hangi bölümde olacaksınız?)
“Sciences Politiques.” (Siyasal Bilimler.)
Kollarını iki yana açarak, “C’est bien ma faculté!” (Bu benim fakültem!) 

dedi Clément. Devamında şunu söyledi: “Moi, j’ai fait une licence en 
sciences commerciales et industrielles dans la même faculté. On a beaucoup 
de possibilités d’emplois si on est licencé de ce département de l’Université 
de Genève. J’avais reçu trois offres d’emplois même avant que j’aie reçu ma 
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licence.” (Ben aynı fakültenin iş idaresi bölümünden mezun oldum. Cenevre 
Üniversitesi’nin bu bölümünden mezun olanlar için çok iş olanağı var. Daha 
mezun olmadan bile üç ayrı iş teklifi almıştım.) 

“Où travaillez-vous maintenant?” (Şimdi nerede çalışıyorsunuz?) diye 
sordum.

“Je travaille dans une entreprise d’assurance. Quand on fait une analyse des 
dirigeants des entreprises en Suisse, on voit que beaucoup  de ces dirigeants 
sont des licenciés du département de sciences commerciales et industrielles.” 
(Şimdi bir sigorta şirketinde çalışıyorum. İsviçre şirketlerinin yöneticileri 
incelendiğinde, çoğu yöneticilerin iş idaresi bölümü mezunlarından 
oluştuğu ortaya çıkıyor.)

“Comment est-il possible que avez eu des offres d’emplois avant que vous ayez 
reçu votre diplôme?” (Mezun olmadan iş teklifleri almanız nasıl mümkün 
oluyor?) diye hayretle sordum Clément’e.

“Quand vous êtes en dernière année, vous verrez qu’il y a des réunions 
organisées par l’université entre les represantants des entreprises et 
organisations nationales et internationales en tant qu’employeurs et les 
candidats à recevoir la licence.”  (Mezuniyet senenizde göreceksiniz; üniversite 
tarafından tertiplenen toplantılarda, ulusal ve uluslararası işveren şirket ve 
kurumların temsilcileriyle mezun adaylarını bir araya getiren toplantılar ve 
görüşmeler olur.) 

“C’est la même chose au Canada,” (Kanada’da da öyledir,) dedi Karen.

İşte bu konuşma, benim daha dört sene sonra başlayacak olan iş hayatımı 
muhtemelen değiştirdi. Karen’ın odasında bu konu üzerinde uzun uzun 
konuştuk. Bazı hususları bir araya getirmeye çalıştım:

Liseden mezun olurken, benim ilk tercihim “iş idaresi” tahsili yapmaktı. 
Türkiye’deki üniversite imtihanlarında bu bölümü seçmiş ve girmeye hak 
kazanmıştım.

Fikrimi Cenevre’ye geldikten sonra değiştirmiştim: Ailemizde üç kişi 
hariciyeciydi. Onların yaptıkları işler bana cazip geldi. Diplomat mesleğine 
girerken iki yabancı lisanı çok iyi konuşuyor ve yazıyor olacaktım. 

Annem, Fribourg imtihanları öncesi bana yazdığı 26 Eylül 1970 tarihli 
mektupta şunları yazmıştı: “Geçen mektubunda 4 Ekim’de imtihanlarının 
başlayacağını yazıyordun. Herhalde çok çalışıyorsun; Allah hayırlı muvaffakiyetler 
versin. Kararın hariciyecilikte, değil mi? Sana Faik’in (Faik Melek: Annemin 
kuzeni, büyükelçi. Annemin amcasının, Eski Hatay Cumhuriyeti Başbakanı 
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Dr. Abdurrahman Melek’in oğlu) söylediklerini yazayım; yalnız imtihan öncesi 
kafanı karıştırmasın; sana tesir etmek istemeyiz; kararını kendin ver yavrum. 
Yalnız Faik, “Mehmet’e yaz,” dediği için yazıyorum: “Hariciyeye şimdiki aklım 
olsa girmezdim, memuriyet iyi bir şey değil, serbest meslek başka,” diyor. 
Hariciye hariçten cazip gibi görünüyor, ama içine girince hiç de öyle değilmiş; 
fena yerlere de gitmek varmış; hep göçebe hayatı imiş; iyi tarafları da varmış. 
Yalnız, buraya döndükten sonra imtihana girecekmişsin. İmtihana 60-70 kişi 
giriyormuş, ancak bunun 10 veya 15 kişisi alınıyormuş. 10 kişi alsalar bunun 
6-7’si Ankara’daki Siyasal Bilgiler’de okuyanlardan oluyormuş. Çünkü burada 
son iki senede sırf bu imtihanı kazanmak için hazırlanıyorlarmış. “Ama belki 
Mehmet kazanır,” diyor. Üç defa imtihana girme hakkı varmış. Bunları sana 
vazgeçmen için yazmıyorum; zaten biz sana meslek seçerken hiç tesir etmek 
istemeyiz. Zaten şimdi sen Sciences Politiques imtihanına hazırlandın, Allah 
hakkında hayırlısını versin yavrum. Faik diyor ki: “Hukuk okusun, ama hariciye 
imtihanına girsin istiyorsa, ama elinde bir hukuk diploması olsun,” diyor. Sen 
nasıl istersen öyle hareket et canım.”

Hukuk tahsili yapmayı doğrusu hiç aklımdan geçirmemiştim. Doğrusu, 
Tarsus’ta hiç kimse hukuk tahsili yapmak istediğinden söz etmezdi. Nitekim 
TAC’de benim sınıfımdan, bir alt ve bir üst sınıflardan mezun olarak 
hukuk tahsili yapan birini bilmiyorum. Belki yapmış olan vardır, ama ben 
hatırlamıyorum. Annemin mektubunu okuyunca, yabancı bir memlekette 
hukuk tahsili yapmak tuhaf olmalı diye düşündüm. Esasında, Cenevre 
Üniversitesi’nde okuyan Mehmet Toydemir hukuk tahsili yapıyordu; mezun 
olup Türkiye’ye döndüğünde birçok fark imtihanına girmek zorunda 
kalacağından bahsetmişti.    

  
Clément daha mezun olmadan üç ayrı yerden iş teklifi aldığını söylemişti. 

Cenevre Üniversitesi’nin Siyasal Bilimler Bölümü’nden mezun yabancı bir 
öğrenciye iş teklifi gelir miydi?

Üniversiteden mezun olduktan sonra hariciye elemanı olabilmem için 
Türkiye’de “hariciye imtihanına” girmem gerekiyordu. Bu tip imtihanlarda 
iltimasların çok olduğu söylenirdi…

Gece yattığımda da bunları düşündüm. Olayları terazinin kefelerine 
koydum… 

Ertesi sabah uyandığımda, Karen’a şöyle dedim: “Karen, I’ve decided to 
change my department. I’ll go to the faculty secretariat today and change to 



206

Yol -  The Path - Le Chemin

Business Administration.” (Karen, ben bölüm değiştirmeye karar verdim. 
Bugün fakülte sekreterliğine gideceğim ve İş İdaresi bölümüne yazılacağım.)

Değişikliği aynı fakültenin iki bölümü arasında yapmak istediğimden, 
bir zorluk çıkmadı. Fakülte Sekreterliği’nden iş idaresi ders programını 
aldım: Önümüzdeki yıllarda otuz dersten imtihana girecek, ayrıca son 
sene “Mémoire de Licence” olarak tabir edilen savunmalı bir lisans tezi 
hazırlayacaktım. Seçme ders yoktu; hepsi mecburiydi. 

Alacağım otuz ders şunlardı:     
1) Problèmes Généraux de l’Histoire Economique - 
    (Ekonomi Tarihinin Genel Problemleri)
2) Sociologie Générale - (Genel Sosyoloji)
3) Géographie Humaine et Economique - (Beşeri ve Ekonomik Coğrafya)
4) Mathématiques Financières - (Finansal Matematik)
5) Economie Politique I - (Ekonomi Politik I)
6) Economie Politique II - (Ekonomi Politik II)
7) Comptabilité - (Muhasebe)
8) Droit des Obligations I - (Borçlar Hukuku I)
9) Droit des Obligations II - (Borçlar Hukuku II)
10) Eléments de Droit Publique Général - (Genel Kamu Hukuku Ögeleri)
11) Observations Economiques et Sociales - (İktisadi ve Sosyal İncelemeler)
12) Eléments de Matématique et de Statistique - (Matematiğin ve
       İstatistiğin Ögeleri)
13) Droit Publique Economique - (Kamu Ekonomisi Hukuku)
14) Recherche Operationelle - (İşlemsel Araştırma)
15) Application de la Statistique aux Entreprises - 
       (İstatistiğin Şirketlere Uygulanması)
16) Bilan et Fiscalité I - (Bilanço ve Vergilendirme I)
17) Bilan et Fiscalité II - (Bilanço ve Vergilendirme II)
18) Droit de Transports - (Ulaştırma Hukuku)
19) Droit Economique et Social - (Economik ve Sosyal Hukuk)
20) Droit Fiscal - (Vergi Hukuku)
21) Economie Industrielle et Commerciale I -
       (Sanayi ve Ticaret Ekonomisi I)
22) Economie Industrielle et Commerciale II - 
      (Sanayi ve Ticaret Ekonomisi II)
23) Economie Financière I - (Finans Ekonomisi I)
24) Economie Financière II - (Finans Ekonomisi II)
25) Droit des Sociétés - (Şirketler Hukuku)
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26) Finances Publiques - (Kamu Finansı)
27) Economie Administrative - (İdari Ekonomi)
28) Informatique de Gestion - (İş İdaresinde Bilgisayarlar)
29) Relations Humaines - (Beşeri İlişkiler)
30) Téchnologie Industrielle - (Sanayi Teknolojisi)

ÜNİVERSİTE VE TÜRKİYE
Üniversite kelimesi Türkçeye Fransızcadan girmiş. Fransızlar ise bu 

kelimeyi Latinceden almışlar. Ortaçağ Latincesinde 1300’lü yıllardan 
itibaren kullanılmaya başlanan “univarsitatem”  kelimesi “the whole, 
aggregate” (bütün, tüm) anlamında kullanılırmış. Geç Latincede ise aynı 
kelimeye “corporation, society” (kurum, kuruluş) anlamları yüklenmiş. 
Akademik lisanda ise “universitatem” kelimesi “Universitas Magistrorum et 
Scholarium” (Community of Masters et Scholars) (Üstatların ve Hocaların 
Topluluğu) kelimelerinin kısaltılmışı olarak kullanılmış. Öğrenciler, 
tanımın içine dâhil edilmemiş.  Dolayısıyla kökü Latinceden gelen 
Türkçedeki “üniversite” kelimesi, İngilizcede “university”, Fransızcada 
“université”. Almancada “universitat”, İspanyolcada “universidad” ve 
Rusçada “universitetu”, vs. olarak kullanılmaya başlanmış.

Babamın Dişçilik Fakültesi diplomasının tarihi 2.7.1933’tür. O tarihte 
İstanbul Üniversitesi’nin adı “İstanbul Darülfünunu” olarak geçmektedir. 
Arapçada “Dar” (ev) ve “Fünun” (fenler) kelimelerinin birleşmesinden 
ortaya çıkan bir kelime olan “Dar-ül-Fünun”, Osmanlıcada “Fen İlimleri 
Evi” manasında kullanılmış. Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki 
medreseler dışında bir darülfünun açılması fikri ilk defa Sultan Abdülmecit 
zamanında, 1845 yılında hazırlanan eğitim programında yer almış. İlk fen 
ilimleri evi “Dârülfünûn-i Osmânî’ye” 1869 Ekim ayında öğrenci kaydına 
başlamış (Kaynak: www.fikriyat.com) .

Milli mücadele yıllarından sonra, 3 Mart 1924 tarihinde yürürlüğe giren 
Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu (Öğretim Birliği Kanunu: Ülkedeki tüm eğitim 
kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı’na, yani o zamanki adıyla Maarif 
Vekâleti’ne bağlanmasını öngören kanun) ile medreseler kaldırılarak, 
din eğitimi için İlahiyat Fakültesi kurulmuş. 1 Nisan 1924 tarihinde ise, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi darülfünuna hükmi şahsiyet tanıyarak, katma 
bütçe ile idare edilmesini kararlaştırmış. Böylece darülfünunun ilmi, 
idari ve mali yönlerden bağımsızlık kazanması amaçlanmış. Darülfünun 
kurumunun modernizasyonu için bazı projeler geliştirilmiş. Nitekim, 
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Darülfünun Divanı’nın 14 Mayıs 1929’da ele aldığı bir raporda “Avrupa 
mümasili müesseselerde mevcut tekâmülü nazarı itibara alarak”, yani, 
Avrupa’da benzer kuruluşlardaki mevcut ilerlemeler dikkate alınarak, 
bir modernleşme projesi hazırlamış. Bu arada Tıp, Edebiyat, Hukuk, Fen 
ve İlahiyat fakültelerine ilave olarak, Eczacılık ve Dişçilik fakülteleriyle, 
Gazetecilik Mektebi’nin kurulması için çalışmalar yapılmıştır. Zamanın 
Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) bu projeleri yetersiz bularak, daha 
geniş bir reform yapmak gerekçesiyle bunları reddetmiş.

1931 yılında, zamanın hükümeti Cenevre Üniversitesi pedagoji profesörü 
Albert Malche’ı İstanbul’a davet ederek, kendisinden darülfünunun yeniden 
yapılandırılması için bir rapor hazırlamasını istemiş. Malche, geniş bir 
inceleme sonucunda darülfünunun mevcut durumunu ortaya koyan 
ve yapılması gereken reformları içeren raporunu Mayıs 1932 tarihinde 
hükümete sunmuş. Prof. Malche, raporunda İstanbul Darülfünunu’nun 
Türk devrimlerine yaraşır dinamizmden yoksun olduğunu, gerekli ilmi ve 
fikri hıza sahip olmadığını kaydetmiş. Malche, ders programlarında pek 
fazla değişikliğe gerek görmezken, daha çok uygulamalara yönelik tedbirler 
önermiş. “Darülfünun meselesi Türkiye’nin fikri, manevi ve hatta istikbali 
meselesidir,” düşüncesiyle raporunu noktalamış.  Hükümet, 5 Mayıs 1933 
tarihinde darülfünunun kapatılarak, yerine yeni esaslara göre İstanbul 
Üniversitesi’nin kurulmasını kararlaştırmış. Bu karar 31 Mayıs 1933 
tarihinde TBMM’de kanunlaşmış (Kaynak: www.academia.edu).

Dolayısıyla, babamın 2.7.1933 tarihli Diş Tababeti Diploması, İstanbul 
Darülfünunu’nun verdiği son diplomalar arasında yer almış.    

Tarihin akışı içinde dünyanın çeşitli yerlerinde üniversite tipi ilim 
kurumlarının kurulduğu söylenir; hatta dünyadaki ilk üniversitenin 
Harran-Şanlıurfa’da kurulduğu ifade edilir. Bugün dünyada kurulduğu 
tarihten bugüne kadar yaşamını sürdürmüş ilk beş üniversite şöyle 
sıralanmaktadır (Kaynak: www.topuniversities.com): 

Üniversite   Ülke   Kuruluş Yılı-------------------------  -------------  ---------------
Al-Azhar   Mısır   970
Bologna    İtalya   1088
Oxford   İngiltere  1096
Salamanca   İspanya   1134
Paris    Fransa   1160
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CENEVRE ÜNİVERSİTESİ
Cenevre Üniversitesi 1559 yılında Jean Calvin tarafından kurulmuş. 

Dersler 1700’lü yılların başına kadar Latince verilmiş; daha sonra Fransızca 
olmuş. “İş İdaresi” bölümünün de yer aldığı La Faculté des Sciences 
Economique et Sociales (İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi) 1914 yılında 
faaliyete geçmiş. Bu fakülte benim mezuniyetimden seneler sonra yeniden 
yapılandırılmış ve benim mezun olduğum “iş idaresi” bölümü, yeni adıyla 
“La Faculté d’Economie et Management” (Ekonomi ve İş İdaresi Fakültesi) 
bünyesinde yer almış. Cenevre Üniversitesi’nin 1970’li senelerin birinci 
yarısında 8.000 civarında olan öğrenci nüfusu, 2010’lu senelerin ikinci 
yarısında 16.000 sayısını geçmiş (Fotoğraf 48 ve 49). 

“İş İdaresi”  bölümünün Cenevre Üniversitesi’ndeki tam adı “Sciences 
Commerciales et Industrielles” (Ticaret ve Sanayi Bilimleri) idi.  Bazı dersler 
fakültenin diğer bölümleri ile ortak yapılıyordu. Hatta diğer fakültelerle 
bile ortak dersler vardı. “Finansal Matematik”, “Muhasebe”, “Matematiğin 
ve İstatistiğin Şirketlere Uygulanması” “Pazarlama” gibi çoğu dersler ise 
bizim bölüme mahsus derslerdi. Hukuk derslerinin toplam dersler içindeki 
payı da yüksekti. Bununla, ticaret ve endüstri alanlarında iş hayatına 
gireceklerin, iş hayatı ile ilgili olarak esaslı bir hukuk bilgisine sahip olmaları 
öngörülmekteydi.

26 Ekim 1970, Pazartesi günü dua ederek Cenevre Üniversitesi’nin 
kapısından girdim. Heyecanımı yatıştırmak için ilk önce kafeye giderek, 
bir kahve içtim ve sonrasında ilk dersin verileceği amfiye doğru yöneldim. 
Sınıfımda 23 kişi vardı: 4 kız, 19 erkek. Sınıf arkadaşlarımı tanıdıkça, 
18 kişinin İsviçreli olduğu ortaya çıktı. Yabancı olarak benden başka 
bir İspanyol, iki Güney Vietnamlı, bir Avusturyalı vardı (Fotoğraf 50). 
Herhalde “yabancılık” psikolojisindendir, ben ve diğer yabancılar daha 
çabuk kaynaştık. Her iki Güney Vietnamlı (Hong Ming Nguyen ile Dung 
Rin) ve Avusturyalı (Karl) sınıf arkadaşlarım Cité’de oturuyorlardı. “Ben de 
Cité’ye taşınsam mı?” diye düşündüm, ama bundan vazgeçtim: Ümit daha 
yeni gelmişti. Onu yalnız bırakmak olmazdı; onun bu yeni ortama alışması 
benimkinden zor oluyordu. Taşınma işini sonraya bıraktım. 

Annemin bana yazdığı mektupta, “Suat’ın yanına gideceğine memnun 
oldum…” derken sözünü ettiği Suat Bey, annemin kuzeniydi. Uzun 
senelerdir Zürih’te oturuyor ve çalışıyordu. Karısı İsviçreliydi. Derslerden 
ve imtihanlardan dolayı, bir senedir İsviçre’de olmama rağmen Zürih’e 



210

Yol -  The Path - Le Chemin

gidememiştim. Tesadüfen, Ümit’in babası Dr. Mehmet Ali Bey’in de uzun 
senelerdir Zürih kentinde oturan, karısı İsviçreli olan bir akrabası vardı. 

“Haydi Ümit, bu hafta sonu Zürih’e gidelim; Cumartesi gider, Pazar günü 
akşam döneriz. İkimiz için de değişiklik olur,” dediğimde Ümit de memnun 
oldu. Hazırlıklarımızı yaptık; gidiş-dönüş bileti alarak, trenle Zürih’e gittik. 
Ertesi gün garda buluşmak üzere ayrıldık; ben kendi akrabamın evine, 
Ümit de kendi akrabasının evine misafir olarak gittik. Zürih’te kaldığım 
her dakika yağmur yağdığından, şehri doğru dürüst gezemedik; Zürih’e 
ısınamadım, ama yine de bir aile havası içine girmiş olmamdan dolayı 
benim için değişik bir hafta sonu oldu.

ÜMİT VE FERİDE
“Mehmet, ben Türkiye’ye dönmeye karar verdim. Döneceğimi babamlara 

da bildirdim!” dedi Ümit.

Farkındaydım; Ümit zorlanıyordu. Yeni ortamlara çabuk alışan bir insan 
değildi.  Ben Cenevre’ye geldiğimin ilk haftasında kendime bir bisiklet 
almıştım. Her yere kolayca gidip geliyordum. Ümit böyle bir şeye teşebbüs 
etmedi; ama Ecole Pratique’e gitmek için her gün yürümesi gereken 
mesafeden bile şikâyet ediyordu. Ümit Cenevre’ye geleli iki ay olmuştu. 
Ben de kendisiyle pek meşgul olamamıştım. Önce üniversite imtihanları 
için çalışmalar, sonra imtihanlar için Fribourg’a gitmem, sonrasında 
üniversiteye başlamam Ümit’le yeteri kadar ilgilenmemi önlemişti.

“Ümit, emin misin? Bu ani kararın niye?”
“Üniversiteye girmek için yaptığın çalışmalara, çabalarına ve heyecanına 

şahit oldum. Ben böyle bir stres yaşamak istemiyorum.”
“Geçen sene bugünlerde ben de aynı duygular içindeydim. Aşmam 

gereken zorlukları düşündüğümde, benim de zamam zaman buralara 
geldiğime pişman olduğum, keşke Robert Kolej’e gitseydim diyerek kendime 
kızdığım günler oldu. Bu biraz da zaman işi; insan gün geçtikçe alışıyor, 
zorluklar, yavaş yavaş da olsa, ortadan kalkıyor.”

“Bunları hep düşündüm, kafamda tarttım. Dönmenin benim için daha iyi 
olacağı sonucuna vardım.” 

“Türkiye’ye dönsen ne yapacaksın? Üniversite işini nasıl halledeceksin?”

Benim gibi, Ümit de Cenevre’ye gelmeden Türkiye’de üniversite 
imtihanlarına girmiş, ama istediği bir yeri kazanamamıştı. “Üniversite 
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imtihanlarına hazırlık kurslarına yazılırım. Gelecek sene tekrar imtihana 
girerim,” dedi.

Uçağın kalkış saatinde üniversitede dersim vardı. Ümit’i havalimanından 
geçiremedim. Evde vedalaştık. Ümit, Zürih üzerinden aktarmalı olarak 
İstanbul’a gitmek üzere ayrıldı… 

Aynı gün akşam eve döndüğümde, Madame Gérard, “Ümit a téléphoné de 
Zurich. Il va rentrer à Genève demain!” (Ümit Zürih’ten telefon etti. Yarın 
tekrar Cenevre’ye dönecekmiş!) dedi.

Ümit, Zürih’te hayatının akışını değiştiren bir olay yaşamıştı. Olayı şöyle 
anlattı: “Zürih Havalimanı’na indikten sonra baktım, İstanbul uçağının kalkışı 
için daha çok zaman var. Vakit geçirmek için kente gitmeye karar verdim. Biri 
“Ümit” diye seslendi. Başımı çevirdiğimde, birkaç gün evvel Zürih’te misafir 
kaldığım evin kızı Feride bana doğru yürüyordu. Zürih’te ne yaptığımı sordu; 
ben de ona Türkiye’ye dönmekte olduğumu ve nedenini anlattım. Kolumdan 
tuttuğu gibi, beni babasının yanına götürdü. Baba kız, beni İsviçre’de kalmam 
hususunda ikna ettiler. Oradan İskenderun’a telefon ettik; ben babama 
kalacağımı söyledim ve işte geri geldim.”

Ümit’in hayat akışını bir hafta, on gün evvel tanıdığı Feride değiştirmişti. 
Zürih’te tekrar tesadüfen karşılaşmışlardı.

Feride o günden sonra ara sıra Cenevre’ye geldi. İsviçre’de doğup 
büyüdüğü için Türkçe konuşamıyordu. Ortada garip bir durum vardı: 
Feride’nin konuştuğu lisanlar Almanca, Fransızca ve İngilizce, Ümit’in 
konuştuğu lisanlar Türkçe ve İngilizce, benim konuştuğum lisanlar Türkçe, 
İngilizce ve Fransızca idi. Dolayısıyla Feride’nin, Ümit’in ve benim ortak 
lisanımız İngilizce oldu. Bize, “You two, talk to each other in Turkish. It’s nice 
to listen to it,” (Siz ikiniz birbirinizle Türkçe konuşun. Dinlemek hoşuma 
gidiyor,) derdi.

Hayattaki başarısızlıkların çoğu başarıya ne karar yaklaştıklarının 

farkına varmadan pes edenlere aittir.

 ̶  Thomas Edison
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Ümit Cenevre’de bir sene kaldıktan sonra üniversite için Grenoble’a gitti 
ve siyasal bilimler dalında lisans eğitimi yaptı. Ümit ve Feride daha sonra 
evlendiler.

ZORLANIYORUM…

 
Üniversitede dersler her geçen gün biraz daha ağırlaşıyordu. Derslerde not 
tutmakta çok zorlanıyordum. Hocanın söylediği bir şeyi yazmaya çalışırken, 
daha sonra söylenenleri kaçırıyordum. Hızlı yazayım derken, daha sonra 
kendi yazdığımı kendim okuyamıyordum. Esasında günler geçtikçe ona da 
yavaş yavaş alıştım. Fransızca’da kısaltmalar yaparak not tutmayı öğrendim; 
ama yine de kaçırdığım çok şey oluyordu. İmdadıma yetişen olay, anadili 
Fransızca olan bazı sınıf arkadaşlarımın tuttukları notları çoğaltarak 
dağıtmaya başlamaları oldu. Her pazartesi günü, bir önceki haftanın ders 
notları dağıtılıyordu. Fotokopi çekerek çoğaltmak o tarihlerde pahalı idi. 
Çoğaltma işlemi teksir makinaları kullanılarak yapılıyordu. Masraflar için 
ortak bir kasa oluşturuldu; ben, payıma düşen parayı seve seve verdim. 

Üniversiteye girdikten sonra yapmam gereken bir şey daha vardı: 
Bern Büyükelçiliğimiz nezdindeki Türk Öğrenci Müfettişliği’ne giderek, 
üniversite tahsilimin safhaları, gireceğim imtihanlar, bu imtihanlara ne 
zaman gireceğim konularını belirten bir form doldurmam gerekiyordu. 
Üniversiteye giriş sınavlarını kazandığımı daha önce bildirmiştim. 
Türkiye’de döviz imtihanını kazandıktan sonra devlet bana döviz 
bağladığından dolayı, benim bu formu doldurmam, Müfettişlik’in bunu 
kabul etmesi ve sonrasında, benim her sene imtihanlarımın durumu 
hakkında bilgi vermem gerekiyordu. Üniversitede en az dersim olan bir 
günü seçerek, o sabah çok erkenden trenle Bern’e gittim. Müfettişlik daha 
yeni açılmıştı ki, ben kapıdan içeri girdim. Dosyamı çıkardılar; en üstte bir 
müddet önce gönderdiğim Fribourg imtihanları belgem duruyordu. 

“Tebrik ederim,” dedi dosyamı elinde tutan görevli. “Dövizli 
öğrencilerden bu sene Cenevre Üniversitesi’ne giren bir tek siz varsınız. 
Döviz transferleriniz muntazam olarak geliyor, değil mi?”

“Evet, şimdiye kadar hiçbir problem olmadı.”
“Döviz imtihanını geçen sene (1969) kazanmış olmanızdan dolayı 

Zorluklar hayatı enteresan kılar, zorlukların üstünden gelmek ise 

hayatı anlamlı yapar. 

 ̶  Joshua J. Marine
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şanslısınız. Devalüasyondan etkilenmiyorsunuz. Eski kur devam edecek.”

10 Ağustos 1970 tarihinde, Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümet 
tarafından çok büyük bir devalüasyon yapılmış, 1 ABD Doları’nın değeri 9 
TL’den 15 TL’ye yükseltilmişti. Bu, Türk Lirası’nın % 66,7 oranında değer 
kaybı demekti. Müfettişlik görevlisinin bana “şanslısınız” demesinin 
nedeni şuydu: Döviz imtihanını kazanan öğrencilere tahsis edilen dövizin 
kuru, imtihana girilen tarihteki kur olarak uygulanıyordu. Daha sonra 
devalüasyon(lar) olsa bile, o kur, öğrencinin tahsilini Müfettişlikçe kabul 
edilen makul bir dönem içinde tamamlamasına kadar devam ediyordu. 
10 Ağustos 1970 devalüasyonu, benim üniversite tahsilimi %40 oranında 
“devlet bursu” ile yapacak olmam anlamına geliyordu. Diğer bir ifadeyle, 4 
yıl boyunca babamın bana göndereceği her 1 İsviçre Frangı için babam %60 
oranında, devlet %40 oranında ödeme yapacaktı.

Görevliye ne demem gerektiğini kestiremedim. O devleti temsil ediyordu. 
Onun önünde sevinmem mi, yoksa mahcup olmam mı gerekiyordu, 
bilemedim!

Doldurmam gereken formu doldurarak teslim ettim. Üniversiteden 
mezuniyet yılımı 1974 olarak öngörmüştüm. Dört sene sürecek sıkı bir 
çalışma…

Ders çalışmak için en çok tercih ettiğim yer, girişi Promenade des Bastions 
parkından olan kütüphaneydi. Her fakültenin kendi kütüphanesi vardı, ama 
benim tercih ettiğim kütüphane halka da açık olan Bibliothèque Publique 
et Universitaire (Halk ve Üniversite Kütüphanesi) idi. Kütüphanenin iç 
mimarisi ve dekorasyonu “art déco” tarzında yapılmıştı ki, bu benim en 
çok beğendiğim stildi. O kütüphaneyi favori yapan asıl neden sözlüklerdi. 
Önümde ders notları, bir tarafımda Fransızca-İngilizce, diğer tarafımda 
Fransızca-Türkçe sözlüklerle çalışıyordum (Fotoğraf 51). Ekonomi, 
finans, hukuk, muhasebe konularında her üç lisanda yepyeni kelimeler 
öğreniyordum. Kelimeleri öğrenmek nispeten kolaydı, ama bir de konuları 
anlamak ve özümsemek gerekiyordu. Bir gün bana dersleri anlamakta zorluk 
çekip çekmediğimi soran İsviçreli bir sınıf arkadaşıma, “Zorluk çekmez 
olur muyum? Çoğu şeyi anlamıyorum. Neyse ki, dağıtılan notlar sayesinde 
hayatım biraz olsun rahatladı!” anlamında bir cevap vermiştim. 

Dersleri seviyordum; “İyi ki iş idaresine döndüm!” diyordum kendi 
kendime, ama istatistikle başım dertteydi…
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İSKENDERUN TATİLİ
Noel ve yılbaşı tatili yaklaştıkça heyecanım artmaya başladı. Tatilde 

Türkiye’ye dönmeye karar vermiş ve Zürih aktarmalı gidiş-dönüş uçak 
biletimi almıştım. 

Tatil için İskenderun’a vardığımda, İsviçre’ye gideli tam on-altı ay 
olmuştu. Doğrusu, hem krallar gibi karşılandım, hem de krallara yakışır 
bir tatil dönemi geçirdim. İki hafta boyunca neredeyse her gün ya bir 
akrabamıza ya bir aile dostumuza ya da bir arkadaşımın evine yemeğe 
davet edildim ve tabiatıyla kilo aldım. Yılbaşı tatili çok kısa olmasına 
rağmen, beraber olabilmek için Bânu da İstanbul’dan İskenderun’a geldi. 
Bânu’nun Işık Lisesi’ndeki son senesiydi ve o da Cenevre’ye, benim yanıma 
gelmek istiyordu. Annemden, babamın Bânu’nun yurt dışına gidişiyle ilgili 
biraz olumsuz düşündüğünü öğrenmiştim. Bânu benden, babamızın ikna 
olmasında yardımcı olmamı bekliyordu. Nitekim öyle oldu. Babam, daha 
ben İskenderun’da iken, Bânu’nun Cenevre’ye gidebileceğini söyledi. Bânu, 
Işık Lisesi’nde  bir-iki dersten zorlanıyordu. Babamın Cenevre için izin 
vermesi ona nasıl bir etki yaptıysa, Bânu liseyi bitirme imtihanlarını ikmale 
kalmadan başarıyla vererek, Işık Lisesi’nden Haziran döneminde mezun 
olacaktı. 

1971 senesinin Ocak ayı başı idi. Bânu kısa tatilini bitirerek İstanbul’a 
döndü. Ben de birkaç gün sonra Cenevre’ye hareket ettim. 

Babam, annem, Bânu ve ben, bir aile olarak son kez beraber olmuştuk…

TÜRKİYE’DE DARBE
Cenevre’ye döndükten iki ay sonra Türkiye’de 12 Mart 1971 darbesi 

oldu. Ordu, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Meclis Başkanlığı’na bir 
muhtıra vererek, Süleyman Demirel hükümetinin istifasını ve yeni bir 
hükümet kurulmasını istedi. www.dunyabulteni.net adresinde Ömer 
Çapalı tarafından yazılan yazıda, askeri muhtıranın nedenleri şöyle 
belirtilmektedir: “Muhtıranın belirli bir nedeni olmamasına rağmen, askerler 
gerekçeyi ekonominin bozulması, paranın değerinin düşmesi, üniversitelerde 
başlayan öğrenci gösterileri, sendikaların grevleri sonucu üretimin düşmesi, 
Aleviler ve Sünniler arasında çatışmaların başlaması, İstanbul’da İsrail 
başkonsolosunun sol bir örgüt tarafından kaçırılarak öldürülmesi olduğunu 
belirttiler. Genelkurmay Başkanı, bu muhtırayı kendisinin ağlayarak yazdığını 
öne sürerek, demokrasinin gelmesi için bu muhtırayı verdiklerini iddia etti.”
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İsviçre’deki gazeteler bu olayı  “Türkiye’de ordu yönetime el koydu!” 
diye duyurdular. Esasında, parlamento kapatılmamış, siyasi partilerin 
çalışmaları engellenmemiş, siyasilerden tutuklanan olmamıştı, ama bu 
yine de “silahlı bir gücün” kendi iradesini ortaya koymasıydı. Türk Silahlı 
Kuvvetleri hükümete muhtıra verdi. Muhtırada, “…mevcut anarşik durumu 
giderecek ve anayasanın öngördüğü refomları Atatürkçü bir görüşle ele alacak… 
bir hükümetin teşkili zaruri görülmektedir,” denildi. 

Sonuç olarak, Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümet istifa etmek 
zorunda bırakılmış, Prof. Dr. Nihat Erim yeni bir hükümet kurmakla 
görevlendirilmişti. Bir iddiaya göre de, ordu muhtırayı kendi içindeki 
sol eğilimli unsurları saf dışı bırakabilmek için vermişti.  Üniversite 
arkadaşlarım Türkiye’deki olaylarla ilgili bana bir sürü soru yönelttiler. O 
zamana kadar Türkiye ve dünyadaki siyasi olaylarla pek ilgilenmezdim. 
Siyasi olaylarla ilgilenmeye ne arzum ne de zamanım vardı. Arkadaşlarımın 
sorularından büyük bir kısmını yeterince cevaplayamadım. Çoğuna verdiğim 
cevap, “Türkiye’de ordu, Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılâplarını 
korumak için bir darbe yaptı…” oldu.

İSKOÇYA
Joyce Stoller, Karen’ın bana tanıştırdığı arkadaşlarından biriydi. İskoçtu; 

Edinburgh kentinden gelmişti. Karen gibi, o da üniversitede üst düzey 
bir Fransızca sertifika eğitimine girmek için Cenevre’ye gelmiş, bir sene 
kaldıktan sonra Edinburgh’a dönmüştü. Ben Joyce’u saç şekli, kıyafetleri, 
boyu ve hatta yürüyüş şekliyle Frank Sinatra’nın kızı Nancy Sinatra’ya 
benzetirdim. Nancy Sinatra 1966 yılında piyasaya çıkan “These Boots are 
Made for Walkin’ ” şarkısıyla bütün dünyada meşhur olmuştu. 

Bir akşam, gitar çalıp, şarkı söylediğimiz bir ortamda, kendisine, “Joyce, 
you so resemble Nancy Sinatra!” (Joyce, Nancy Sinatra’ya çok benziyorsun!) 
dediğimde, Joyce belirgin İskoç aksanıyla, “Well, I take this as a compliment 
Mehmet,” (Bunu bir kompliman olarak kabul ediyorum Mehmet,)  diyerek 
cevap vermişti.

“Joyce, I’ll play the song  “These Boots are Made for Walkin’ ” if you sing 
along…” (Joyce, şayet sen söylersen, ben de “These Boots are Made for 
Walkin’ ” şarkısını çalarım…)

“Well, I shall not take this as a compliment Mehmet. You know how terrible 
my voice is!” (Bunu bir kompliman olarak kabul edemeyeceğim Mehmet. 
Sesimin ne kadar berbat olduğunu biliyorsun!)
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Şarkıyı ben çaldım, Karen söyledi. Biz de kendisine nakarat bölümlerinde 
katıldık.

“And you know what Mehmet? You very much look like Dustin Hoffman,” 
(Biliyor musun Mehmet? Sen de Hustin Hoffman’e benziyorsun,) dedi Joyce. 

O günlerde sinemalarda Dustin Hoffman’ın Jon Voight ile beraber 
başrolünde oynadığı Macadam Cowboy (Geceyarısı Kovboyu) filmi 
oynuyordu. Film, 1970 yılında “en iyi film” Oskar ödülünü kazandı. 
Dustin Hoffman’in oyunculuğuna bayılırdım. Filmin bir de “Everbody’s 
Talkin’ ” isimli nefis bir şarkısı vardı. Filmi beraber seyrettiğimizin ertesi 
günü Karen bana o şarkının 45’lik plağını hediye etti. Filmin Cenevre’de 
gösterime girmesinden sonra, birkaç kişi daha bana Dustin Hoffman’a 
benzediğimi söylemişti. Dustin Hoffman’ı herkes çok beğendiğinden, bu 
benzetilme benim hoşuma giderdi.

“Well Joyce, I surely take this as a big compliment.” (Joyce, bunu tereddütsüz 
büyük bir kompliman olarak kabul ediyorum.) 

“Could you play and sing ‘Everybody’s Talkin’?” (Everybody’s Talkin’ 
şarkısını çalıp söyleyebiliyor musun?)   

“Not yet. I’ll work on it and it’s a promise, I shall play it the next time 
we come together.” (Henüz değil. Şarkıyı çalışacağım ve söz, bir sonraki 
toplantımızda çalacağım.)

Joyce, Karen’a bir Edinburgh posta kartı göndermiş ve başlığını “Dear  
Karen and Mehmet,” (Sevgili Karen ve Mehmet,) olarak yazmıştı. Bizi 
Paskalya döneminde İskoçya’ya davet ediyordu.

“What shall we do?” (Ne yapalım?) diye sordu Karen.
“Let’s go!” (Gidelim!) dedim. “It would be a change in this uproar of lessons.” 

(Bu ders hengâmesi içinde bir değişiklik olur.)

Uçak biletlerimizi alarak önce Londra’ya gittik. Karen daha önce 
Londra’da bulunmuştu. Benim ilk gidişimdi.  Londra’da ve İngiltere’de 
olmak Karen için anlamlı ve önemliydi. Ataları Kanada’ya bir asır önce 
İngiltere’den göç etmişlerdi. İngiltere Kraliçesi II. Elisabeth aynı zamanda 
Kanada’nın da kraliçesiydi. Kraliçenin saltanat süresi benim yaşım kadardı. 
Benim doğumumdan bir ay sonra tahta çıkmıştı.

Londra’ya giden her turistin gezdiği Hyde Park, Madame Tussauds 
Müzesi, London Bridge, Trafalgar Square, British Museum gibi standart 
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yerleri biz de gezdik. Öte yandan, her turistin yapmayı düşünmediği 
bir şeyi Karen ve ben yaptık: The Beatles’in 11. albümü olan Abbey Road 
(Abbey Caddesi) albümünün kapağındaki resmin çekildiği caddeye gittik. 
The Beatles, 11. albümlerinin kapak resmi için önceleri Everest Dağı’nın 
eteklerinde bir fotoğraf çektirmeyi düşünmüşler. Plağın piyasaya çıkarılması 
gecikince, Paul McCartney, Abbey Road üzerindeki EMI müzik kayıt 
stüdyolarında çalışırken bir öneri yapmış: “Dışarı,  çıkalım ve kapak resmi 
için caddede bir fotoğraf çektirelim. Albümün adı da, caddenin adı olsun!” 

Everest’in eteklerinden, stüdyonun önündeki caddeye…

Albümün kapak resminde The Beatles üyeleri bir yaya geçidinde 
arka arkaya karşıdan karşıya geçerken fotoğraflanmışlar. Fotoğrafın 
çekilebilmesi için bir trafik polisi trafiği on dakika durdurmuş.  Çekilen 
fotoğraf daha sonra o kadar çok ünlendi ki, Londra Belediyesi 2010 yılında, 
yani fotoğrafın çekilmesinden kırk yıl sonra, fotoğrafın çekildiği yaya 
geçidini II. derece kültürel ve tarihi eser/yer ilan etti. 

Abbey Road’daki yaya geçidine, o meşhur fotoğrafın çekilmesinden 
sekiz ay sonra gitmiştik. Orada dört kişilik bir aile daha vardı. Aralarında 
İspanyolca konuşuyorlardı. O aileden, Karen ve ben yaya geçidinden 
geçerken fotoğrafımızı çekmelerini rica ettik (Fotoğraf 52). Biz de onların 
fotoğrafını çektik.     

İskoçya, Birleşik Krallık’ın kuzey bölgelerinde yer alan bir ülke. Büyük 
Britanya üç ülkeden oluşan bir ada: İngiltere, İskoçya ve Galler. Biz Türkler, 
Türkçede İskoçya’yı ve Galler ülkesini çoğu zaman hiç kâle almayız ve tüm 
Büyük Britanya’ya “İngiltere” deriz. İskoçya’ya gidiyor olsak bile, çoğu kez 
İngiltere’ye gideceğimizden bahsederiz. Bu durum bizim bilgisizliğimizden 
ziyade, İskoçların ve Gallilerin İngilizler tarafından pasif konuma itilmiş 
olmalarından dolayı ortaya çıkmaktadır. Sanırım, İskoçlar ve Galliler bu 
durumdan pek rahatsız değiller ki, sırtlarını İngilizlere dayamış olarak, 
kendi ülkelerinde sessiz sedasız yaşamaktadırlar. Öyle ki, 2014 yılında 
“İskoçya’nın Bağımsızlığı” için İskoçya’da yapılan bir halk oylamasının 
sonucu “Hayır” çıktı. Bağımsız olmaları durumunda, Kuzey Denizi 
petrollerinden büyük pay sahibi olmaları olasılığına rağmen, İskoçlar 
bağımsız olmak istemediler.

Londra’dan gece treniyle Edinburgh’a gittik. Joyce bizi istasyonda coşkuyla 
karşıladı. Cenevre dönüşü annesiyle oturmaya başlamış ve bir işe girmişti. 
Arabasıyla bizi evine götürürken, geldiğimiz için teşekkür etti ve ekledi: 
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“Well, Mehmet, you are now in an English speaking country…” (Mehmet, 
bak şimdi İngilizce konuşan bir ülkedesin…)

Hakikaten öyleydi! Talas’ın hazırlık sınıfında İngilizce öğrenmeye 
başlamıştım, hâlâ öğreniyordum, ama aradan dokuz yıl geçmişti. Cenevre’de 
bir sohbetimizde Joyce’a, halkın İngilizce konuştuğu bir ülkeye o güne 
kadar hiç gitmediğimi söylediğim aklıma geldi. Joyce da aynı şeyi 
hatırlamış olacak ki, “… bak şimdi İngilizce konuşan bir ülkedesin,” diyordu.

Karen şaka yaparak, “Close your ears Mehmet. They speak bad English in 
this country! In Canada, we do not say ‘an English speaking country’, because 
countries do not speak languages; people do!” (Kulaklarını tıka Mehmet. Bu 
ülkede kötü İngilizce konuşuyorlar! Biz Kanada’da “İngilizce konuşan ülke” 
demeyiz, çünkü ülkeler konuşmazlar; insanlar konuşur!)

Joyce gülmeye başladı, “Alright, alright my dear teacher!” (Tamam, anlaşıldı 
sevgili öğretmenim!)

Ne de olsa, İngilizce öğretmeni olan Karen idi. 

Ben araya girerek, “Well, now that we are in Scotland, I might as well start 
learning some Scottish Gaelic,” (Mademki şimdi İskoçya’dayız, biraz Kelt 
lisanı öğrenmeye başlasam iyi olur,) dedim.

Joyce, İskoçya’nın bazı bölgelerinde konuşulan Kelt lisanının yavaş yavaş 
yok olmaya başladığından bahsetti. İngilizce Keltçeyi yenmişti. Joyce da 
birkaç cümleden fazlasını bilmediğini söyledi.

İskoçya denince insanın aklına şunlar geliyor: Kızıl saçlı insanlar, viski, 
“bagpipes” denilen gayda, “kilt” denilen erkeklerin giydiği etekler.  

İskoçya, kızıl saçlı insanlar diyarı olarak biliniyor: Her yedi İskoç’tan 
birinin saçı kızılmış, yani nüfusun %14’ü kızıl saçlıymış. Bu durumun 
dünyada bir tek İskoçya’ya özgü olduğu biliniyor; bu oran diğer ülkelerde 
nüfusun %1’ine denk geliyormuş. Kızıl saçlı insanlar yoğunluğunun 
İskoçya’da güneş ışığı eksikliğinden kaynaklanabileceği düşünülüyormuş.

Joyce’a, “Are there frequent marriages between the Scots and the English?” 
(İskoçlarla İngilizler arasında evlilikler sık sık oluyor mu?) sorusunu 
yönelttim. 

“Well, you know, if there’s a love affair… Of course, it happens from time to 
time, but not too frequently,” (Gönül bu… çok sık olmasa da, tabii ki, bazen 
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oluyor,” dedi ve ekledi: “In reality, we Scots are nationalist people. A Scot hates 
to be taken for an Englishman. If somebody calls him a ‘Stupid Englishman’, 
he would be angry and happy at the same time: He would be angry because 
somebody called him ‘stupid’, he would be happy because someone called an 
Englishman ‘stupid’.” (Esasında, İskoçlar milliyetçi insanlardır. Bir İskoç, 
kendisinin İngiliz sanılmasından hiç hoşlanmaz. Şayet biri ona, “Aptal 
İngiliz” derse, bir İskoç hem sinirlenir, hem sevinir. Sinirlenir, çünkü 
kendisine ‘aptal’ denilmiştir. Sevinir, çünkü bir İngiliz’e ‘aptal’ denilmiştir.) 

Garip bir düşünce tarzı mı? Bence değil, çünkü İskoçya’daydık…
 
‘Whiskey’ (Viski) kelimesinin, İskoçya ve İrlanda dillerinde (Kelt dili) 

‘yaşam suyu’ anlamına gelen ‘uisge beatha’ kelimelerinden gelmekte olduğu 
söylenir; ‘beatha’ kelimesi atılmış, ‘uisge’ kelimesi ise İngilizcede ‘whiskey’ 
olarak yazılmış. İskoçlar ise, kendileri İngilizce yazarken, İngilizcedeki  
‘whiskey’ kelimesini ‘whisky’ olarak yazmayı tercih etmişler. Nedeni mi?: 
Ne kadar az harf, o kadar fazla tat… Bu da bir İskoç yorumu…

Gayda ve erkeklerin giydiği İskoç eteği (kilt) İskoçya’da gördüklerim 
arasında hoşuma en çok giden iki şey oldu. ‘Etek’ deyip geçmemek lâzım! 
İskoç eteği, folklorik bir kıyafetin sadece bir parçasını oluşturuyor. 
Gömlek, yelek, ceket, püsküllü uzun çoraplar, bere ve takılarıyla çok güzel 
bir görünüm veriyor. Bu takımı giyen biri, bir de gayda çalıyorsa, görünüş 
daha da canlı ve renkli oluyor.

Edinburgh Kalesi, o güne kadar gördüğüm kaleler ve hisarlar arasında, 
İstanbul Rumelihisarı’ndan sonra,  mimari estetiği en güzel yapıtlardan 
biri idi (Fotoğraf 53). Edinburgh kentine tepeden hâkim bir konumda olan 
kale, sönmüş volkanik bir tepenin üstüne inşa edilmiş. Kale, tarihte tüm 
Britanya’da en fazla kuşatılan kale (23 kere) unvanına sahip kale olmuş. 
İskoçlar, külleri kalenin surlarını güçlendirsin diye, yargılayıp ölüme 
mahkûm ettikleri büyücüleri kale surlarının dibinde yakarlarmış. 
Hayatımda bir köpek mezarlığını ilk kez o kalede gördüm. Joyce kale 
hakkında şunu anlattı: Edinburgh Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler 
arasındaki bir inanışa göre, kale kapısından geçen bir öğrenci imtihanlarda 
başarılı olamazmış. Dolayısıyla, kendilerini garanti altına almak isteyen 
üniversite öğrencileri, üniversite yaşamları boyunca, mezun olmadan kaleye 
çıkmazlarmış. Joyce bizi kaleye götürdüğünde, “It’s been quite some years 
since I was here the last time,” (Uzun yıllardan sonra, ben de buraya ilk defa 
geliyorum,) dedi…
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İskoçya’ya kadar gitmişken Loch Ness’i (Ness Gölü) ve belki de şans 
eseri, canavarı görmeden Cenevre’ye dönmek olmazdı. Loch Ness canavarı 
ile ilgili ilk bilgi VII. yüzyılda yazılmış bir kitapta verilmiş. “Nessie” adı 
verilen bu efsanevi canavarı arama çalışmaları hep devam etmiş. Kimileri 
gördüklerini, kimileri fotoğrafını çektiklerini iddia etmişler. İlk organize 
arama çalışması 1934 yılında yapılmış. 20 kişilik bir arama ekibi üyelerinin 
her birine günde 2 pound ödeme yapılmış; fakat hiçbir şey bulunamamış. 
Canavarın gerçekten var olduğuna zaman zaman o kadar çok inanılmış ki, 
1980’li yıllarda bile İngiltere’de Margareth Thatcher hükümeti resmi bir 
arama yapmayı ve bu aramalar için Amerika’dan fok balıkları getirtmeyi 
ciddi olarak düşünmüş. Joyce, Karen ve ben Ness Gölü kıyısındaki Unquhart 
Kalesi harabelerinden, “Şans belki bize güler!” diyerek, uzun süre gözlem 
yaptık, ama Nessie kendini göstermedi… Yıllar sonra, 2006 yılında yapılan 
bir ankete göre, Nessie “en şöhretli İskoç” seçilmiş…

ÜNİVERSİTEDE İLK SINAVLAR
Paskalya tatilinden sonra üniversitede 2. sömestrin geri kalanı çok çabuk 

geçti ve 1. sene sınavlarım gelip çattı. İlk sene aldığım 10 ders, beşerli olmak 
üzere iki gruba ayrılmıştı:

Birinci Grup:
1) Comptabilité – (Muhasebe)
2) Eléments de Matématique et de Statistique – (Matematiğin ve İstatistiğin  
     Ögeleri)
3) Géographie Humaine et Economique – (Beşeri ve Ekonomik Coğrafya)
4) Droit Publique Economique – (Kamu Ekonomisi Hukuku)
5) Observations Economiques et Sociales – (İktisadi ve Sosyal İncelemeler)

İkinci Grup:
1) Economie Politique I – (Ekonomi Politik I) 
2) Problèmes Généraux de l’Histoire Economique – (Ekonomi Tarihinin
     Genel Problemleri)
3) Sociologie Générale – (Genel Sosyoloji)
4) Droit des Obligations I – (Borçlar Hukuku I)
5) Mathématiques Financières – (Finansal Matematik)

Üniversitenin sınav yönetmeliğine göre, ilgili senenin sınavları en fazla üç 
sınav dönemi içinde verilmeliydi. Sınav dönemleri Haziran, Eylül ve ertesi 
senenin Şubat/Mart aylarıydı. Öğrenciler, iki gruptaki derslerin sınavlarına 
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tek dönemde girebilir veya grupları iki/üç sınav dönemine yayabilirlerdi. 
Her dersten en fazla üç kere sınava girilebiliyor, başarısızlık durumunda 
öğrenci, diğer sınav neticeleri ne kadar başarılı olursa olsun, üniversiteyi 
bırakmak zorunda kalıyordu. Bazı derslerin sınavları yazılı, bazılarının 
sözlü olarak yapılıyordu. Benim kendime koyduğum hedef, birinci gruptaki 
sınavları Haziran döneminde, ikinci grubu Eylül döneminde vermekti. 
Fakülte sekreterliğine beyanımı bu şekilde yaptım.

Üniversite hayatımda girdiğim ilk sınav “Muhasebe” imtihanı oldu. 
Sevdiğim ve iyi kavradığım bir konuydu. İki saatlik bir zaman dilimi içinde  
altı muhasebe problemini çözmemiz istendi. Çözümlerimi yazdıktan sonra 
iki defa kontrol etmeme rağmen, kullandığım zaman bir-buçuk saati aşmadı. 
İkinci sınav “Matematiğin ve İstatistiğin Ögeleri” dersinin imtihanıydı. Çok 
ter döktüm, sorular için doğru çözümleri bulamadığım için çok sıkıldım. 
Değil iki saat, dört saatlik zaman olsaydı, yine başaramazdım. Bu moral 
bozukluğu içinde üçüncü sıradaki “Kamu Ekonomisi Hukuku” dersinin 
sözlü imtihanı orta derecede geçti. “İktisadi ve Sosyal İncelemeler” dersinin 
imtihanından iyi bir not bekliyordum.  Hayatımın en şanslı sınavı ise “Beşeri 
ve Ekonomik Coğrafya” dersinin imtihanı oldu: İki sömestr boyunca her 
hafta iki saat olarak verilen bu derste çok değişik konular işlenmişti. Bazı 
konuları iyi, bazı konuları ise daha az kavramıştım. Bu dersi ekonomi, 
sosyoloji bölümleri gibi diğer bölümlerde okuyan öğrencilerle beraber 
alıyorduk. Dolayısıyla, kalabalık bir kitlenin girdiği bu dersin sözlü sınavı 
birkaç güne yayılmıştı. İmtihana benden bir gün önce giren bir arkadaşıma, 
“Qu’est-ce que tu a eu comme question? (Sana hangi soru geldi?) diye 
sorduğumda, “Immigration” (Göçler) diye cevap verdi. Ben de bu konuya 
bir kere daha baktım. Bu konuda Avrupa içinde işçi göçleri, nedenleri ve 
yarattığı problemler işleniyordu. Tesadüf ve şans o ya; aynı soru bana da 
geldi…

İmtihanlardan sonra karşıma şu tablo çıktı:
Muhasebe      5,25
Matematiğin ve İstatistiğin Ögeleri  1,50
Kamu Ekonomisi Hukuku   2,75
İktisadi ve Sosyal İncelemeler  5,00
Beşeri ve Ekonomik Coğrafya  5,00  
Toplam:                 19,50
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Sınav yönetmeliğinde ilave olarak şu hususlar vardı:
➢  En yüksek not 6 idi.

➢ Bir gruptaki sınavlardan geçebilmek için ders başına grup ortalamasının 
en az 4, yani beş imtihan için en az 20 olması gerekiyordu. Benim toplamım 
19,50 idi. Dolayısıyla, başarısız olmuş, bu gruptan geçememiştim.

➢ Gruptaki bazı derslerden (ana derslerden) geçebilmek için en az 4 almak 
gerekiyordu. İmtihanlarına girdiğim grupta “Muhasebe” ve “Matematiğin 
ve İstatistiğin Ögeleri” imtihanlarından, grup toplamına bakılmaksızın, 
en az 4 almam gerekiyordu. Öte yandan, grup içinde herhangi bir sınavdan 
2’den düşük bir not alınması durumunda, tüm gruptan başarısız olunmuş 
sayılıyordu.  Diğer bir ifadeyle, toplamda 20 puanı yakalamış veya aşmış 
olsaydım bile, “Matematiğin ve İstatistiğin Ögeleri” sınavından 1,50 
aldığımdan dolayı, tüm gruptan başarısız sayıldım. 

➢  Başarısız olunan bir grupta şayet 5 ve üzeri not varsa, o dersin sınavını 
tekrar vermek gerekmiyordu. Dolayısıyla, hem grup toplamında, hem 
bir ana dersten 1,50 notu aldığımdan dolayı başarısız olmama rağmen, 
“Muhasebe” imtihanından 5,25 ve “Beşeri ve Ekonomik Coğrafya” 
ile “İktisadi ve Sosyal İncelemeler” sınavlarından 5,00 aldığımdan, bu 
derslerden tekrar sınava girmekten muaf oldum.

➢  Toplamda 20 puanı yakalamış olsaydım, 2,75 aldığım “Kamu Ekonomisi 
Hukuku” dersinin imtihanına da tekrar girmek zorunluluğum olmayacaktı. 
Toplamda 19,50 puanda kalarak, bu imkânı 0,50 puanla kaçırdım.

Canım çok sıkıldı. Hedefimi tutturamamıştım. 1. sınıfı geçebilmek 
için önümde koskoca 2. grup imtihanları ile en çok zorlandığım istatistik 
dersinin imtihanı da dâhil olmak üzere, tam yedi dersin imtihanı kalmıştı. 
Birkaç sınıf arkadaşım her iki gruptan imtihanlara girmişler ve iki kişi 
başarılı olmuştu. Onlara gıpta ettim.

“Karen, c’est vraiment affreux comme résultat!  I’m so ashamed of myself!” 
(Karen, bu cidden kötü bir netice! Kendimden son derece utanıyorum!)

“Well, you are going to be doing exactly what you have been doing up to 
now; you will continue to study. I know very well that you studied hard all year 
round. You do not have to be ashamed of yourself. You were unsuccessful just 
because of one exam. You need to see your big success in those three exams… 
You will now have to take seven exams instead of five. The difference is just two 
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additional exams, that’s all! You have almost three months without courses 
to prepare yourself for these exams.” (Şimdiye kadar ne yaptınsa, bundan 
sonra da aynı şeyi yapacaksın; çalışmaya devam edeceksin. Bütün sene sıkı 
çalıştığını ben biliyorum. Kendinden utanmaya hiç gerek yok. Sen sadece 
bir sınavda başarısız oldun. Diğer üç sınavdaki büyük başarını kâle alman 
lâzım. Şimdi beş sınava gireceğine, yedi sınava gireceksin. Fark sadece iki 
sınav, olay bu! Bu imtihanlara hazırlanman için, önünde derslerin olmadığı 
üç aylık zaman var.)

Karen,  her zamanki inceliğiyle,  bunları beni teskin etmek, beni 
rahatlatmak için söylüyordu. Söyledikleri doğru olmasına doğruydu, ama 
ben, en az 4 almam gereken bir dersin imtihanından 1,50 almıştım. İşte 
bundan dolayı utanıyordum… 

Annem de bana 23.8.1971 tarihli mektubunda şunları yazdı: “Mektubunu 
sevinçle aldık. Neyse, bu ara oldukça sık mektuplaşıyoruz. Nasılsın yavrum? 
Bizler çok şükür iyiyiz. Yalnız senin son iki mektubundan moralinin bozuk 
olduğu anlaşılıyor; hele son mektubunda moral ve sıhhi olarak çöküntü oluyor 
diyorsun. Buna çok üzüldük. Allah korusun, sıhhatinde bir bozukluk mu var? 
Kendini dersler için o kadar yorup, üzme. Senin çok çalıştığını biliyoruz, ama 
çok zor bir üniversite imiş. Hem ne de olsa, iki senelik Fransızcanla ancak bu 
kadar yapabilirsin; gene de büyük muvaffakiyet sayılır. Yalnız unutma ki sıhhatin 
her şeyin üstünde, her şeyden mühim….”

Annemin bu mektubunu okuyunca, ben de üzüldüm.  Moral bozukluğu 
içinde aileme yazdığım mektupta sıhhatimin bozulduğundan mı 
bahsetmiştim? Şayet böyle bir şey yapmışsam, aileme karşı haksızlık 
yapmış sayılırdım. Onları boşuna ve lüzumsuz yere üzmüş ve 
telaşlandırmıştım. Bilmiyorum, belki de annem abartmıştı. Mektubu 
hemen cevaplandırdım; sıhhatimin iyi olduğunu bildirdim.

1971 yazı, gidiş gelişlerle ilgili olarak hareketli geçti: 
• Ümit Cenevre’den ayrıldı; siyasal bilimler tahsili yapmak üzere, benim 

bir sene önce Cenevre’ye alternatif olarak seçtiğim Grenoble’a gitti.
• Bânu Ağustos sonunda Cenevre’ye gelerek, Ümit’in boşalttığı odaya 

İnsanın, elinden gelenin en iyisini yapması,

en iyi olmasından daha önemlidir.

 ̶  Zig Ziglar
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yerleşti ve Eylül başında Ecole Pratique’te Fransızca kurslarına başladı. 
Bânu ile aynı çatı altında yaşamaya başladık.

• Meliha Müftüoğlu teyzemin küçük oğlu Reşit de birkaç gün sonra 
Cenevre’ye geldi ve o da Ecole Pratique’e devam etmeye başladı. Karen, 
Reşit için bizim eve yakın bir yerde, yaşlı bir hanımın yanında bir yer 
buldu ve Reşit oraya yerleşti. Karen da, Cité’ye taşınmadan önce orada 
kalmıştı. 

Bânu da, Reşit de Karen’a hemen alıştılar ve birbirlerini çok sevdiler.

Karen’ın Kanada’dan ismi yine Karen olan bir arkadaşı Temmuz ayında 
Cenevre’ye gelecek, daha sonra İtalya’ya gidecekti. Karen ve ben de 
misafir Karen ile birlikte bir hafta, on günlüğüne İtalya’ya gideriz diye 
konuşmuştuk, fakat herhangi bir program yapmamıştık. Eylül imtihanları 
gözümü o kadar korkutmuştu ki, İtalya’ya gitmenin iyi bir fikir olmadığını 
düşünmeye başladım.

“Karen, je pense que je ne peux pas aller en Italie.” (Karen, İtalya’ya 
gidemeyeceğimi düşünüyorum.) 

“C’est une autre façon de dire que tu veux te punir…” (Bu, kendini 
cezalandırmak istediğini söylemenin diğer bir yolu…)

“Non, écoute! Si je fais de longues vacances maintenant, ça me rendrera 
paresseux.” (Hayır, dinle! Eğer şimdi uzun tatiller yaparsam, bu beni 
tembelleştirir.)

“Tout le monde a besoin d’aller en vacances,” (Herkesin tatile gitmeye 
ihtiyacı vardır,) diye cevap verdi Karen.

“Si l’on va en Italy, je sais bien que je ne m’amuserai pas beaucoup et tu 
deviendras triste. Ton amie Karen viendra à Genève bientôt. Vouz pouvez 
aller en Italie ensemble comme deux anciennes copines. Avant qu’elle vienne, 
je propose que nous allions à Leysin pour passer une longue week-end.” (Şayet 
İtalya’ya gidersek, bundan pek zevk almayacağımı biliyorum; bu da seni 
üzecek. Arkadaşın Karen yakında Cenevre’ye geliyor. Siz iki eski arkadaş 
olarak, beraberce İtalya’ya gidebilirsiniz. O gelmeden önce de, uzun bir 
hafta sonu tatili için Leysin’e gitmeyi öneriyorum.)  

Eylül itihanlarında bir yandan sevindirici sonuçlar aldım, diğer yandan 
ise üniversite eğitimi hayatım tehlikeye girdi:

Birinci Grup
Matematiğin ve İstatistiğin Ögeleri  3,25
Kamu Ekonomisi Hukuku   4,00
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İkinci Grup
Ekonomi Politik I    4,00
Ekonomi Tarihinin Genel Problemleri 3,75
Genel Sosyoloji    4,50
Borçlar Hukuku I    3,25
Finansal Matematik    5,25
Toplam:                 20,75

İkinci grup imtihanlarından toplamda 20,75 alarak zor da olsa geçtim. 
Bu grupta, en az 4,00 almam gereken ana dersler olan “Ekonomi Politik 
I” ve “Finansal Matematik” imtihanlarında da başarılı olmuştum. Benim 
problemim birinci gruptaydı ve sadece bu grubun ana derslerinden biri 
olan “İstatistiğin ve Matematiğin Ögeleri” imtihanı benim için aşılması 
zor bir mânia olmaya devam ediyordu. Haziran döneminde aldığım 1,50 
notunu bu sefer 3,25’e çıkarmıştım, ama bu yeterli olmuyordu; en az 4,00 
almam gerekiyordu. Birinci gruptaki toplam puanım şimdi 22,50 olmuştu. 
Toplamda en az 20,00 olması gereken puanı geçmiştim, ama bu da yeterli 
olmuyordu. “İstatistiğin ve Matematiğin Ögeleri” imtihanına 1972 Mart 
döneminde üçüncü ve son kez tekrar girecektim. Üçüncü sınavda da en az 
4,00 alamazsam, üniversite hayatım son bulacaktı…

Ekim ayında üniversitede 2. yıl dersleri başladı. Sınıf arkadaşlarımdan 
birçoğu on dersten dokuzundan geçtiğim için beni tebrik ettiler; bunun 
başarı olduğunu söylediler. Bir sene önce üniversiteye başlarken, bir senelik 
Fransızca bilgisiyle bu işi pek yürütemeyeceğimi düşünenler muhakkak 
olmuştu. Ben de bir İsviçreli, bir senelik Türkçe öğreniminden sonra bir Türk 
üniversitesine başlamış olsaydı, “Bu işi nasıl becerecek!” diye düşünürdüm. 
İsviçreli sınıf arkadaşlarım arasında en kafadar olan Didier Favre idi. Didier 
benden 5-6 yaş büyüktü, evliydi ve hatta biz birinci sınıftayken dünyaya gelen 
bir kız çocuğu vardı. Kızının doğumu için bir kafede verdiği partiye beni 
de davet etti. Bir keresinde de Karen ve ben evlerine yemeğe gittik. Minik 
Béatrice iri gözleriyle yattığı beşiğinden bize bakarken, “Tu sais Béatrice? 
Ma langue maternelle n’est pas le Français, mais je parle Français mieux que 
toi…” (Biliyor musun Béatrice! Benim anadilim Fransızca değil, ama ben 
Fransızcayı senden daha iyi konuşuyorum…) diyerek, bebekle çocukça 
konuşmuştum. İri yarı bir İsviçreli olan Didier, liseyi Cenevre’de bitirdikten 
sonra üniversiteye hemen başlamamış, iş hayatına girmeyi tercih etmiş ve 
bir ortakla birlikte bisiklet ve motosiklet mağazası açmıştı. İkinci el ticareti 
de yapıyorlardı. Karen, Didier’ye özel İngililizce dersleri vermeye başlamıştı.         
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“Affreux Turc! Tu a fait mieux que moi.” (Korkunç Türk! Benden daha 
başarılı olmuşsun,) dedi Didier.

Birbirimize arasıra “Korkunç Türk” - “Korkunç İsviçreli” diyerek hitap 
ederdik.

Didier’nin gelecek Mart dönemine biri “Matematiğin ve İstatistiğin 
Ögeleri”, diğeri “Ekonomi Politik I” olmak üzere, iki ana dersten imtihanı 
kalmıştı. Bu iki dersten aldığı notlar 4’ün altındaydı. Bundan dolayı bana, 
“Benden daha başarılı olmuşsun” diyordu.

“Ecoute Didier, on peut nous mettre à la porte le Mars prochain. Si cela 
va être le cas, peux-tu acheter ma bicylette avant que je parte d’ici?” (Dinle 
Didier, gelecek Mart ayında bizi kapının önüne koyabilirler. Böyle bir 
durumda, ben buradan ayrılmadan bisikletimi satın alır mısın?)

“J’achèterais ta bicylette n’importe quant tu veux la vendre, mais ça ne sera 
pas facile de nous mettre à la porte.” (Bisikletini ne zaman satmak istersen 
alırım, ama bizi kapının önüne koymaları kolay olmayacak.)

“Et voilà c’est-que je voulais entendre que tu dises Affreux Suisse.” (Senden 
duymak istediğim şey buydu Korkunç İsviçreli.) 

“Tu sait ce que je pense à faire Mehmet? Je vais de nouveau suivre les cours 
d’Eléments de Mathématique et de Statistique. J’ai déja vérifié auprès du 
secrétariat de la faculté que l’on n’a pas besoin d’une authorisation pour suivre 
les cours.” (Ne yapmayı düşündüğümü biliyor musun Mehmet? Matematiğin 
ve İstatistiğin Ögeleri dersine tekrar girmeyi düşünüyorum. Fakülte 
sekreterliğinden bu derslere girmek için bir izne gerek olmadığını kontrol 
ettim.)

“Didier, c’est exactement ce que je pense à faire.” (Didier, bu tam da benim 
yapmayı düşündüğüm şey.)

Matematiğin ve İstatistiğin Ögeleri dersinin kurslarına tekrar girdikçe 
bir yandan sevindim, bir yandan kendi kendime kızdım. Sevindim, çünkü 
hatalalarımı görmeye başlamıştım. İki-üç konuyu geçen sene anladığımı 
zannederken, esasında hiç anlamamış olduğumu keşfettim. Dolayısıyla, 
imtihanlarda o konularla ilgili sorulan problemleri çözemiyordum. 
“Bu hatalarımın farkına daha evvel nasıl varamadım!” diye kendime 
kızdım. Demek ki, cidden basiretim bağlanmıştı; son altı-yedi ayı moral 
bozukluğuyla, üniversiteden atılacağım endişesiyle geçirmiştim. 

Mart dönemindeki üçüncü imtihanım için salona girerken yine de 
çok heyecanlıydım. Bu son şansımdı. Yine, iki saatlik bir zaman dilimi 
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içinde çözülmesi gereken altı soru soruldu. En az dördünü tam olarak 
cevaplandırmam gerekiyordu. İki saatlik zamanın bitimine doğru 
oturduğum sıranın yanına istatistik dersinin asistanlarından biri geldi. 
Cevaplarıma şöyle bir baktı. “Oui, il y a des justes!” (Evet, doğrular var!) 
diyerek yanımdan uzaklaştı.

İmtihandan 5,25 aldım. Didier Favre de başardı.  

Bir-buçuk sene önce Friburgh imtihanlarını kazandığımda Karen’a 
telefon ederek, “mission accomplished” (görev tamamlandı) demiştim. 
Bu kez bir kartpostalın üzerine “Mission accomplished!” yazdım ve kartı 
Kanada’ya postaladım. Karen iki ay kadar önce Kanada’ya dönmüştü…

KAREN KANADA’YA DÖNÜYOR
1972 senesinin Ocak ayının ikinci haftasıydı. Cité, üniversite ve Cenevre, 

Noel ve yılbaşı tatilinden sonra tekrar canlandı. O sene yılbaşını İsviçre 
Alpleri’nde bir şalede ve kayak yaparak geçirdik. Şalenin sahibi kuzenim 
Reşit’in kız arkadaşı Ann Kohler’in ailesiydi (Fotoğraf 54). Ann, Cenevre 
Üniversitesi’nde kimya mühendisliği son sınıf öğrencisiydi. Dolayısıyla, 
benden ve benden kırk gün küçük olan Reşit’ten büyüktü. Anlaşılan bizim 
ailenin erkekleri kendilerinden yaşça büyük kızlarla çıkmayı yeğlemişlerdi. 
Ann, Noel sonrası yılbaşını geçirmek üzere Bânu, Karen ve ben de dâhil 
olmak üzere yedi-sekiz kişilik bir grubu Leysin’deki aile şalesine davet etti. 
İşte bu tatilden sonra Cenevre’ye döneli birkaç gün olmuştu ki, Karen’ın 
Cité’deki odasına çıktığımda, Karen’ı düşünceli ve gözleri kızarmış 
buldum. Belli ki, ağlamıştı.

“What’s wrong Karen?” (Ne oldu Karen?)
“I’m afraid there’s a problem. My brother Kevin rang me up last night to 

say that mom has head a paralysis and that her left side is now paralyzed.” 
(Maalesef bir problem var. Erkek kardeşim Kevin dün gece telefon etti ve 
annemin bir felç geçirdiğini; sol tarafının tutmadığını söyledi.)

“I’m so sorry to hear this Karen. I hope it is a temporary one.” (Bunu 
duyduğuma çok üzgünüm Karen. Ümit ederim geçici bir felçtir.)

“I hope so, too. But Kevin did not sound optimistic.” (Ben de öyle ümit 
ederim. Lâkin, Kevin pek ümitvar değildi.) 

Karen’ın Kevin ve Bryan adında iki erkek kardeşi vardı. Babaları hayatta 
değildi. Bryan da üniversite öğrencisi olduğundan, anne ve Kevin Toronto’da 
beraber oturuyorlardı.
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Karen’ın boynuna sarıldım, ama onu nasıl teskin edeceğimi bilemedim. 
Omuzumda ağlamaya başladı.

“Mems, I believe it would be proper for me to go back to Toronto!” (Mems, 
Toronto’ya dönmemin yerinde olacağına inanıyorum!) dedi. 

Karen benim için çok şey ifade eden bir insandı. İki seneyi aşan bir 
beraberliğimiz döneminde bana en büyük desteği veren kişi olmuştu. 
Birbirimize olan bağımız ve bağımlılığımız kız-erkek arkadaşlığının, 
sevgili olmanın çok ötesindeydi. Zerafeti, inceliği ve sevecenliği ile 
kendini herkese sevdirmişti Karen. Altın gibi bir kalbi vardı.  

Toplanmasına, bavullarını yapmasına yardım ettim.  Havalimanında 
vedalaşırken, “Perhaps you will go to Canada for your master’s degree,” 
(Lisansüstü derecesi için belki Kanada’ya gidersin,) dedi. 

Havalimanı binasından uzun zaman ayrılamadım. Pistleri gören bir 
yere oturarak, uçakların inişlerini, kalkışlarını seyretmeye koyuldum. 
Karen’la iki buçuk sene evvel Barbar’da tanışmamız aklıma geldi. “Where 
did you learn English, Mehmet? You are quite fluent. As a teacher, there is 
not much that I could teach you!” (Sen İngilizceyi nerede öğrendin Mehmet? 
Gayet düzgün konuşuyorsun. Öğretmen olarak sana öğretebileceğim pek 
bir şey yok!) demişti o zaman.

Belli bir süre sonra, gövdesinde “Air Canada” yazan bir uçak pistten 
havalandı…

“Karen benimle olan ilişkisini nasıl görmüştü?” “Neler ümit etmişti?” 
“Bana söylemediği, söyleyemediği bir şey var mıydı?” “Evlilik gibi daha 
kalıcı bir ilişki aklından geçmiş miydi?” Havalimanından üniversiteye 
giderken bunları düşündüm…

Gerçek dinin iyi bir kalbe sahip olmaktan

ibaret olduğuna inanıyorum.

 ̶  Dalai Lama
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KÖFTE PARTİSİ
1971-1972 akademik yılında Cenevre Üniversitesi’nde sekiz Türk öğrenim 

görüyorduk. Yani üniversitedeki her bin öğrenciden sadece biri Türk idi. 
İki kişi jeoloji mühendisliği konusunda doktora çalışmaları yapıyordu. 
İzmirli kızlar Nur ve Gül fen bilimlerinde lisans öğrencileriydiler; Zehra  
ise sosyoloji tahsili yapıyordu. Hukuk fakültesinde Mehmet Toydemir’den 
başka, ismi Halûk Burcuoğlu olan bir öğrenci daha vardı. İriyarı, taktığı 
kalın çerçeveli gözlüklerinin arkasında ciddi görünümlü, güzel konuşan  
ve sanki, “Hayatta en hakiki mürşit hukuktur!” diyerek dolaşan, sempatik, 
çalışkan bir tipti.

Üniversitenin ana binasının alt katında bir kafe vardır. Kafe girişinin 
karşısındaki duvar yaklaşık 60x90 cm ebatlarında camekânlı bölmelere 
ayrılarak, üniversite klüpleri ve öğrenci dernekleri etkinliklerinin 
duyurularına tahsis edilmişti. Friburgh imtihanları için bilgi almak üzere 
üniversiteye ilk gidişimde o camekânlı bölmelerin birinde “Association 
des Etudiants Turcs” (Türk Öğrenciler Derneği) yazısını görmüştüm. 
Camekânın içi boştu; bir adres veya bir irtibat numarası yoktu. O zamanlar 
üniversite öğrencisi olmadığımdan, zaten ilgilenmemiştim. Daha sonraları 
bunu Mehmet Toydemir’e sorduğumda, “Evet, bir dernek var, ama hiçbir 
faaliyeti yok; üniversitede zaten pek Türk öğrenci de yok,” demişti.

Üniversitenin yeni akademik yıl için açılışının üzerinden birkaç hafta 
geçmişti. Kafede bir kahve molası verirken, “Selâm Mehmet!” diye bir ses 
duydum. Başımı çevirdiğimde Halûk bana doğru ilerliyordu.

“Merhaba Halûk. Nasılsın?”
“Dışarıdaki yazıyı gördün mü? Faaliyetleri olmayan kulüplerin ve 

derneklerin duyuru camekânlarının iptal edileceği yazıyor.”
“Evet, ben de demin buraya gelirken gördüm. Yerimizi kaybetmemiz kötü 

olur.”
“Aynen öyle. Bence, az kişi de olsak, eski dernek tüzüğünü gözden 

geçirerek aramızda bir görev taksimi yapalım ve ilgili mercilere bildirelim.”
“Bence de iyi olur Halûk! Bir devamlılık sağlamış oluruz. Sen 

hukukçusun; derneklerden, tüzüklerden iyi anlarsın. Sen dernek başkanı 
olursan, ben de sekreterliği ve kasayı üstlenirim.”

Cité’de bir toplantı odası ayarladık ve bir hafta sonra orada toplandık. 
Biz, sekiz üniversiteliden başka, Bânu, Reşit, o günlerde Cenevre’de lisan 
eğitimi gören Ahen Yargıcı ile, Türkiye’de hukuk tahsili yapan ve tahsilini 
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Cenevre’de devam ettirebilme imkânlarını araştıran Mehmet Okur da 
katıldılar. Mehmet Okur’un ağabeyi Yiğit Okur da Cenevre Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunuydu. Ben kendi kendime, “Yurt dışında hukuk 
tahsili yapılır mı?” diye soruyordum, ama yapan epeyi kimse vardı. Dernek 
yönetimini tekrar tesis ettik. Halûk başkan oldu; ben de sekreterliği-
saymanlığı üstlendim. Üniversitelileri asil üye, diğerlerini “misafir üye” 
olarak kaydettim. Yeni listeleri üniversitenin Öğrenci İşleri Ofisi’ne ve 
Bern’deki Türk Talebe Müfettişliği’ne gönderdim.

Toplantıda, “Dernek olarak ne etkinlikler yapabiliriz?” diye fikir 
alışverişinde bulunurken, Zehra, “Bir  Cumartesi günü Cité’nin bahçesinde 
köfte yapalım!” fikrini ortaya attı.  Köfte partisinin derneğimizin tanıtımı 
için iyi bir etkinlik olabileceğini düşünerek, bu işe giriştik. Cité 
yönetiminden gerekli izinleri aldık. Köfte partisi günü mangalda yüzlerce 
köfte pişti. Köfteler kapış kapış gitti, ama Avrupalıların hiç alışık olmadıkları 
ayran elimizde kaldı…

ÜNİVERSİTE GÜNÜ
Köfte partisinden bir müddet sonra “Üniversite Günü” kutlamaları vardı. 

Cité yönetimi tenis kortlarının bulunduğu bölgeye bir sahne kurmuş, 
amatör tiyatrocuları kısa oyunlar sergilemeye, amatör müzisyenleri 
çalmaya, söylemeye davet etmişti. Hem Cenevre Üniversitesi’nin hem de 
Cité’nin çok ulusluluğunu yansıtabilmek için aklıma bir fikir geldi: Altı 
kişilik bir vokal grubu kurarak, altı ayrı dilde (Türkçe, Japonca, İspanyolca, 
Vietnamca, İngilizce, Fransızca) altı şarkı icra etmek. Önemli olan, 
her lisanda bir şarkıyı, ilgili lisanı anadili olarak öğrenmiş bir kişinin 
icra etmesiydi. Benim sahneye çıkarak, Türkçe dışında bir dilde şarkı 
söylemem, sergilemek istediğim olaya tabii ki uygun olmazdı. 

Grubu kurmak tahminimden çok daha kolay oldu. Herkes hevesliydi. 
Tüm şarkılarda ben gitar çalacaktım. Şarkıları söyleyecek grup elemanları 
şöyle şekillendi:

Fransızca : Stella Champs  İsviçre  Suisse
İspanyolca : Jose Puig (Pepe) İspanya  Espagne
Vietnamca : Nguyen Hong Ming Vietnam Vietnam
Japonca : Michico Tanaka Japonya Japon
İngilizce : Kim Blumer  A.B.D.  Etats Unis
Türkçe : Mehmet Gür  Türkiye  Turquie
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Grubun benden başka diğer iki erkeği sınıf arkadaşlarım Nguyen ve 
Pepe idi. Kızlar ise diğer bölümlerde öğrenim görüyorlardı. Grubumuzun 
adını SEVJET koyduk. Bu, ülkelerimiz adlarının Fransızca lisanında 
yazılışlarının baş harflerini belli bir sıraya koyarak elde ettiğim bir isimdi. 
Şarkılarımızı da bu sırada söylemeyi kararlaştırdık. Amacımız, pop şarkıları 
söylemek değil, her dilde geleneksel şarkılar söylemekti. Dolayısıyla, herkes 
kendi dilinde, daha çok folk şarkısı türünde şarkılar seçti. Benim için, 
Türkçede  folk şarkısı olarak vazgeçilemez şarkı “Ilgaz” idi. Bir hafta boyunca 
Amerikalı Kim’in Cité’deki odasında prova yaptık. Ben tüm şarkılarda 
gitar çalıyordum. Kim Blumer de kendi şarkısında kendi gitarıyla bana 
katılacaktı. Dolayısıyla, beş kişiyle teke tek çalışmalarım da oldu. Mümkün 
olan her şarkıya hepimizin söyleyebileceği vokal bölümleri yerleştirdik. 
Cidden her şarkıda güzel düzenlemeler ortaya çıktı. 

Etkinliğe katılanların şansına hava yağışsız, güzeldi. Programda öğleden 
sonra skeçler, akşamüstü ise müzik bölümü yer almaktaydı.  O gün sabah 
saatlerinde son bir prova daha yaptık. Her iki tenis kortu ve kortların 
etrafındaki seyirci tribünleri hıncahınç doldu. 

Bizim grup müzik bölümünün üçüncü sırasında idi. Sıra bize yaklaştıkça 
heyecanımız artmaya başladı. Nihayet, etkinliğin takdimdicisi, “Et 
maintenant mesdames et monsieurs,  je vous présente un groupe vraiment 
international, formé juste pour cette journée universitaire. Les six membres 
de ce groupe, chaqu’un des nationalités différentes, mais tous des étudiants 
de l’université de Genève, chanteront six chansons en six langues différentes,” 
(Ve şimdi bayanlar ve baylar, sizlere sadece bugünkü üniversite günü için 
kurulmuş hakiki bir uluslararası grubu takdim ediyorum. Her biri ayrı ayrı 
milletlerden olmakla beraber, hepsi Cenevre Üniversitesi öğrencileri olan bu 
grubun altı üyesi, sizler için altı ayrı lisanda altı şarkı söyleyecekler,) diyerek 
bizi sahneye çağırdı.

Sahneye çıktıktan sonra, grup üyelerini söylenecek şarkıların sırasına 
göre teker teker tanıttım. Grubun nasıl kurulduğundan, çalışmalarımızdan 
ve söylemek için seçtiğimiz şarkıların folk şarkıları olarak,  ortak 
niteliklerinden bahsettim. 

“Si vous connaissez l’une ou plusieures de ces chansons, je vous invite à 
chanter avec nous…” (Şayet bu şarkılardan birini veya birkaçını biliyorsanız, 
sizleri bizimle beraber söylemeye davet ediyorum…) dedim. 
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Fransızca Şarkı: Daha ilk şarkı bile icra edilmeden büyük bir alkış aldık. 
Bu tezahürat hepimizi cidden cesaretlendirdi; öyle ki, Fransızca bir İsviçre 
şarkısı söyleyen Stella, provalardakilerin çok üzerinde bir performans 
sergiledi. Stella’nın şarkısına seyircilerden büyük bir katılım olması 
hepimizi sevindirdi. Stella sevincinden boynuma sarılarak beni öptü. 

İspanyolca Şarkı: José’nin söylemek için seçtiği şarkı, anadili İspanyolca 
olsun veya olmasın, herkesin bildiği bir Küba şarkısıydı: Guantanamera. 
Anlaşılan güzellik basitlikte yatıyordu; böylesine basit bir şarkı tüm 
dünyada ne kadar meşhur olmuştu…! Esasında, şarkının nakarat bölümünün 
müziği çok çarpıcıydı: “Guantanamera, guajira guantanamera…” 
(Guantanamolu köylü kız). José bize şarkının sözlerini tercüme ettikten 
sonra şarkının manası ortaya çıkınca, bu eserin güzelliği gözümde daha 
da arttı: “Yo soy un hombre sincero…” Doğal, samimi, yalansız bir adamın 
şarkısıydı bu. “Dostlarım için beyaz gül yetiştiririm; kalbimi kıranlar için 
de beyaz gül yetiştiririm,” diyordu bu içten adam. José’nin bariton olan sesi 
şarkıya iyi uyuyordu; doğrusu ben de şarkıyı akustik gitarla iyi çalıyordum. 
Nakaratların söylendiği bölümlerde tenis kortlarından öyle gür bir ses 
yükseldi ki, ben bile José’nin ana mikrofon karşısında söylediği sözleri 
duyamadım. José de öyle aşka gelmiş olacak ki, şarkının sonunda normal 
olarak iki defa söylenen nakaratı tam dört kere tekrar etti. Biz ve seyirciler 
de ona uyduk. 

Vietnamca Şarkı: Cenevre Üniversitesi’nde önemli sayıda Vietnamlı 
öğrenci vardı. Birçoğu, liseyi o yılların Güney Vietnam’ındaki Fransız 
okullarında bitirerek gelmişlerdi. Vietnamlılar için en önemli bayram 
ve festival zamanı “Tet” bayramıydı. Bu, Vietnamlıların kullandıkları ay 
takvimine göre belirlenen yeni yıl bayramıydı. Cenevre’deki Vietnamlılar 
da yeni yıllarını her sene Cité’de gösterilerle kutlarlardı. Bu kutlamaların 
en önemli sembollerinden biri, renkli bezden yapılmış metrelerce 
uzunlukta, ağzı, burnu, gözleri, antenleri olan sevimli bir tırtılın, yanan 
el fenerleriyle bezin altına giren 5-6 kişi tarafından zigzaklar çizerek 
dolaştırılmasıydı. Nguyen benden bir istekte bulunarak, sahnede söyleyeceği 
Vietnam şarkısından önce tırtıl gösterisinin yapılmasını rica etti. Ben de 
bizim gösterimize renk katacağı düşüncesiyle memnuniyetle kabul ettim. 
Şarkı sırası José’den sonra Nguyen’e geldiğinde, Nguyen ana mikrofona 
geçerek, şarkısının “Tet” ile ilgili bir şarkı olacağını, şarkıdan önce de tırtıl 
gösterisinin yapılacağını belirtti. Nitekim, tenis kortlarını aydınlatan ışıklar 
söndürüldü ve 7-8 metre uzunluğundaki kırmızı tırtıl, el fenerleriyle içten 
aydınlatılmış bir şekilde, hoparlörlerden yayınlanan bir Vietnam müziği 
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eşliğinde seyirciler arasında gezinmeye başladı. Müziğin sonuna doğru tırtıl 
bizim sahnenin önüne geldi ve orada durdu. Nguyen’in bana bir işaretiyle, 
ben onun söyleyeceği Vietnamca şarkının akortlarını çalmaya başladım. 
Şarkının sonuna kadar etraf karanlık kaldı; ışık veren tek şey “Tet” tırtılıydı. 
Tırtılın içindeki bir el feneri Nguyen’i aydınlattı.  

Japonca Şarkı: Sahnelediğimiz gösterinin bana göre en zor bölümü 
Michico’nun Japonca söylediği şarkı için gitarımla ona eşlik etmekti. 
Şarkıdaki ritim ve vuruşlar, alışık olduğum vuruşlardan çok değişikti. Bunu 
Michico ile beraber defalarca çalışmıştık, ama yine de kusursuz olduğunu 
söylemem zordu.  Gecenin sürprizini ise Michico yaptı. Üzerine çok güzel 
bir kimono giymişti.

“Michico, c’est vraiment brillente comme idée. Je ne savais pas que tu as un 
kimono…” (Michico, bu cidden şahane bir fikir. Bir kimononun olduğunu 
bilmiyordum…)  dedim, sahneye çıkmak için sıra beklerken.

“Ce n’est pas le mien. Je l’ai emprunté pour cet événement à une copine qui 
travaille aux Nations Unies.” (Benim değil. Birleşmiş Milletler’de çalışan bir 
dostumdan bu etkinlik için ödünç aldım.)

Michico, sahnedeyken söylediği şarkıdan ziyade, giydiği bu hoş kıyafet 
ve sempatik hareketleriyle herkesin bir anda sevgilisi oldu. Gruba renk 
katmıştı. Kötü sonuç verebilecek bir aksaklığı ucuz atlattık: Michico 
şarkısını bitirdikten sonra seyirciyi selamlamak için sahnenin ön tarafına 
yürürken, kimononun uzun eteğine bastı ve sendeledi. Neredeyse bir 
metre yükseklikteki sahneden aşağıya düşecekti ki, atik davranan program 
takdimcisi onu belinden yakaladı. Michico seyircilerden bir alkış daha aldı. 

İngilizce Şarkı: 1972 senesinde, “Blowin’ in the Wind” adlı şarkının Bob 
Dylan tarafından yazılmasının üzerinden tam on yıl geçmişti. Dünyanın 
belki de en anlamlı “protesto” şarkısını bestelediğinde Bob Dylan 
yirmi-bir   yaşındaydı. “Blowin’ in the Wind”, geçen on yıl boyunca tüm 
dünyada belki de en çok çalınan, söylenen ve dinlenen şarkılar arasında 
yer almıştı. Bu efsanevi şarkısında, Bob Dylan dokuz soru soruyordu ve 
cevapların rüzgârda uçuştuğunu söylüyordu. Grubumuzdaki Amerikalı 
Kim Blumer, söylemek için işte bu şarkıyı seçti. On senelik geçmişi 
olan şarkı esasında bizim “folk şarkıları” kategorisine uymuyordu, ama 
Vietnamca ve Japonca gibi çok az tanınan şarkılardan sonra iyi bilinen bir 
şarkıyı icra etmek doğru olur düşüncesiyle, ben de Kim’in seçimine karşı 
çıkmadım. Kim çok alımlı, sarışın, güzel bir kızdı.  Cumartesi günleri 
Barbar’a indiğinde, erkekler onunla dans etmek için neredeyse sıraya 
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girerlerdi. Karen ve Kim samimi arkadaş idiler. “Üniversite Günü” için çok 
uluslu bir grup kurmak girişimimde, Kim aklıma ilk gelen isim olmuştu; 
çünkü o da gitar çalıyor ve söylüyordu. İkimizin, daha önceleri de arkadaş 
toplantılarında beraber veya ayrı ayrı çaldığımız, söylediğimiz olmuştu. O 
akşam Kim’in şarkısını iki gitarla icra ettik; Kim gitarını pena ile ritmik 
vuruşlar yaparak çalarken, ben de aynı akortları parmaklarımla çalarak 
(finger picking) ona eşlik ettim. Şarkının, sözleri kadar çarpıcı olan 
nakaratına herkes katıldı:

The answer, my friend, is blowin’ in the wind,
(Cevap rüzgârda uçuşuyor, dostum,) 
The answer is blowin’ in the wind.
(Cevap rüzgârda uçuşuyor.)

Türkçe Şarkı: Sıra son şarkıya, Ilgaz’a geldi. Ana mikrofona geçtim ve 
söylenen şarkılara muhteşem katılımlarından dolayı dinleyicilerimize 
teşekkür ettim. Ilgaz’ın Türkiye’de bir dağın adı olduğunu, şarkı sözlerinin 
kırsal bir ortamı anlattığını belirttim. “Chers amis, maintenant je vais vous 
chanter cette chanson turque. Pour la plupart de vous, ça sera probablement la 
première fois que vous allez écouter une chanson turque. Je vais donc essayer 
d’être le plus compréhensible que possible… !” (Sevgili dostlar, sizlere şimdi 
bu Türk şarkısını söyleyeceğim. Büyük bir ihtimalle, çoğunuz ilk defa bir 
Türkçe şarkı dinleyeceksiniz. Dolayısıyla, mümkün olduğu kadar anlaşılır 
olmaya çalışacağım…!) 

Gülüşmeler ve alkışlardan sonra sessizliğin çökmesini bekledim… 

Ilgaz, her zaman severek çaldığım ve söylediğim bir şarkıdır. Ben 
Ilgaz’ı Dm, yani Re minörden çalarım. Gitarı, telleri parmaklarla  çekerek 
çalarken, şarkıya Dm akortuyla hoş bir giriş yapılabiliyor. Sessizliği 
beklerken Dm akortunu tuttum ve saniyeler sonra şarkıya başladım. Ilgaz su 
gibi akıyordu. Etrafta çıt yoktu; benim istediğim de buydu ! Şarkının ikinci 
ve üçüncü bölümlerinde, gruptaki üç kız (Michiko, Kim ve Stella) “uuu” 
vokali yaparken, Nguyen ve José teflerle ritm tuttular. 

Şarkının sonunda bu sefer Kim boynuma sarıldı ve bu sefer kalabalıktan 
“ooo!” sesleri yükseldi… Dinleyicilerin “bis” (bir daha) isteklerini yerine 
getiremezdik. Böyle bir çalışmamız olmadığı gibi, benim sahnede kalıp, 
gitarımla birkaç şarkı daha söylemem, vermek istediğimiz “çok ulusluluk, 
farklılık, fakat beraberlik, kardeşlik” mesajına uymazdı.
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ACI HABER! BABAM…
Bânu Ecole Pratique’teki derslerini bitirmiş, tatil için İskenderun’a yeni 

gitmişti. Ben de yine bir grup derslerin imtihanlarına girmiş ve başarmıştım. 
İkinci grup derslerin imtihanına Eylül döneminde girmeyi planladım. 
İmtihanlar için çalışmalarım yoğun olacağından, o yaz Türkiye’ye 
gitmemeye karar vermiştim. Karen Toronto’dan Cenevre’ye gelecekti; 
birkaç günlüğüne beraber Yunanistan’a gidebileceğimizi konuşmuştuk. 
Selanik’te oturan eski komşum Fofo da bizi ısrarla davet ediyordu.

“Monsieur Gür, le téléphone, c’est pour vous!” (Monsieur Gür, telefon size!) 
diye aşağıdan seslendi Madame Gérard. Evin telefonu evin giriş bölümüne 
yerleştirilmiş aynalı bir etajerin üstündeydi. Telefonun hemen yanında 
Madame Gérard’ın telefon defteri, kalemi ve okuma gözlüğü dururdu. 
Telefon edeni bekletmemek için merdivenlerin basamaklarını ikişer ikişer 
indim; Madame Gérard’a teşekkür ederek ahizeyi aldım.

“Bonjour, c’est Mehmet.” (Buyurun, ben Mehmet.)
“Mehmetçim, evladım, ben annen.”
“Aaa…anneciğim! Bu ne sürpriz böyle… Nasılsınız? Bânu rahat gitmiş 

mi?”
“Evet, Bânu geldi, ama acı bir olaya geldi yavrum.”
“Ne oldu anne?”
“Babanı kaybettik evladım!”

Taksi İskenderun’daki evimizin önünde durdu. Meliha teyzemin, dışarı 
çıkarak bana doğru geldiğini gördüm. Bana sarıldı; “Başın sağ olsun 
oğlum!” dedi. Annem ve Bânu, babamın mezarını ziyaret için kabristana 
gitmişlerdi. Bavulumu odama koydum ve annemle babamın yatak odasına 
girdim. Yatağın başucundaki komodinin üstünde babamın vesikalık bir 
fotoğrafı duruyordu. Babamın fotoğrafta çok yorgun bir görünüşü vardı. 
Babamı hayattayken hiç o kadar bitkin görmemiştim. Fotoğraf her halde 
son zamanlarda çekilmişti. Babamı en son on-sekiz ay evvel görmüştüm. 
Nasıl da sevinmişti benim Cenevre’den gelişime ve üniversiteye girmiş 
olmama… Yatak odasında dolabı açtım ve babamın elbiselerine baktım… 
Banyoda babamın saç fırçası ve tarağı duruyordu. İnsanlar gidiyor, eşyalar 
kalıyordu… Gözümdeki yaşları sildim ve teyzemin yanına gittim.

İskenderun’a babamın vefatından ancak üç gün sonra ulaşabilmiştim. O 
tarihlerde İsviçre ile Türkiye arasındaki uçak seferleri haftada birkaç günle 
sınırlıydı. Atina üzerinden Ankara’ya, oradan da İskenderun’a iki güne 
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yakın bir zamanda gidebilmiştim. Babamın naaşı vefatının ertesi günü, 
yani benim gelişimden iki gün evvel defnedilmişti. Babamın cenazesinde 
bulunamamak canımı son derece sıkmıştı, ama yapabilecek bir şey yoktu. 
Kabristan dönüşlerinde annemle ve Bânu ile karşılaşmamız tabii ki çok 
hüzünlü oldu. Bânu daha bir hafta önce Cenevre’de idi. Zürih üzerinden 
İstanbul’a, oradan da uçakla Adana’ya gitmişti. Bânu’yu Adana’da babamın 
çok yakın arkadaşlarından Abdullah Bilgin karşılamış ve Bânu’yu doğrudan 
İskenderun’da babamın kaldırıldığı hastaneye götürmüştü.

Ertesi gün annem, Bânu ve ben kabristana gittik.

“Allah, Abdullah Bey’den razı osun! Her işimize koşturdu. Tüm defin 
işlemlerini halletti,” dedi annem.

Abdullah Amca babamın aynı zamanda anne tarafından uzaktan 
akrabasıydı. Bir bacağı aksardı; doğuştan mı öyleydi, yoksa bir kaza 
sonucu mu sakat kalmıştı, bilmiyorum. Kendisi İskenderun’da yaptığı 
hayır işleriyle tanınırdı. Babamdan biraz daha büyüktü. Ben küçükken dini 
bayramlarda ilk olarak Abdullah Amcalara ziyarete gidilirdi. Kabristandan 
eve döndüğümüzde, onu bizi beklerken bulduk. Bânu ve benden çok 
büyük çocukları Doğan Abi ve Suna Abla ile beraber gelmişlerdi. Bir ara 
beni yanına çağırdı: “Bak Mehmet oğlum! Babanla ne zaman bir araya gelsek, 
söz siz çocuklarına geldiğinde babanın gözleri dolar, sizinle övünürdü. 
Senin ve Bânu’nun şimdi babanıza olan borcunuz, başladığınız tahsilleri 
başarıyla bitirmektir. Üniversitede durumun nedir?”

“Abdullah Amca, bundan yaklaşık yirmi gün evvel ikinci sınıf bitti. 
Üniversitede dersler hep iki gruba ayrılıyor. Birinci gruptaki derslerin 
imtihanlarına girdim ve geçtim. İkinci grubun imtihanlarına Eylül ayında 
gireceğim.”

“Peki, Bânu ne yapmayı arzu ediyor?”
“Bânu Fransızcada yüksek derece sertifika programlarına devam etmek 

istiyor.”
“Evet, sizin işte bu tahsillerinizi bitirmeniz lazım. Burada yapılması 

gereken işlerle kafanı meşgul etme. Ben o konularda annene yardımcı 
olmaya çalışacağım. Sen derslerinle, imtihanlarınla ilgilen.”

“Teşekkür ederim Abdullah Amca.”
“Para işlerini de merak etme. İsviçre’de parasız kalırız diye endişelenme. 

Senin zaten “dövizli” talebe olduğunu biliyorum. Şimdiye kadar düzen nasıl 
işlediyse, bundan sonra da işler.”

“Sağ olun Abdullah Amca! Annem yardımlarınızı anlattı; size çok 
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müteşekkir olduğunu söylüyor.”
“Ben birkaç günlüğüne Kütahya’ya gideceğim. Mademki imtihanların var, 

sen de uzun süre oyalanma buralarda.”

Abdullah Amcaların Kütahya’da da bir evleri vardı ve sık sık oraya 
giderlerdi. Eşi Kütahyalıydı.

“Bir şey daha var!” dedi, Abdullah Amca. “Buradan ayrılmadan önce 
annenize noterden umumi bir vekâlet vermeyi unutmayın. Noter Cehdi 
Aslan’a gidin; o size yardımcı olur. Ben de kendisiyle konuşur, geleceğinizi 
söylerim.”

Cehdi Bey, benden iki sene sonra Talas’a giden Burak Aslan’ın babasıydı. 
Uzun senelerdir İskenderun’da noterlik yapmakta idi. 

Aradan on gün kadar geçti. Bir akşamüstü, kuzenim Sakıp Müftüoğlu 
İstanbul’dan telefon etti. “Mehmet, bak sana şimdi kimi vereceğim!” dediği 
anda, telefonu Karen’a vereceğini anladım.

Babamın vefat haberini aldıktan sonra Karen için bir mektup yazmış 
ve mektubu Karen’ın yakın arkadaşı Cité’de oturan Kim Blumer’a 
bırakmıştım. Babamın vefatını yazmış, Atina üzerinden İskenderun’a 
gideceğimden, kendisiyle Yunanistan’da beraber olamayacağımdan, arzu 
ederse, ben İskenderun’dan Cenevre’ye dönerken kendisiyle İstanbul’da 
buluşabileceğimizden bahsetmiştim. İstanbul’a giderse, doğrudan kuzenim 
Sakıp’ın evine gitmesini önermiş ve Sakıp’ın adresini yazmıştım. Sakıp’a da 
Karen’ın gelme olasılığından bahsetmiştim.

Karen Toronto’dan Cenevre’ye geldiğinde haberi almış ve kendine göre 
bir Yunanistan-Türkiye seyahat planı yapmıştı. Cenevre’den Atina’ya, 
oradan da Bodrum açıklarındaki Yunanistan’ın İslamköy (Kos) adasına 
gitmişti. Kos adasından bana ve Bânu’ya hitaben yazdığı bir kartpostalda, 
“I saw my first sight of Turkey today from the shores of the Greek island of 
KOS,” (Türkiye’nin ilk görüntülerini bugün Yunan adası Kos’tan gördüm,) 
diyordu. Kartpostaldaki resim Kos’taki Defterdar Camii’ne ait (XVIII. 
yüzyıl) bir resimdi. Son kez olarak “Kurtuluş Eczanesi-İskenderun” adresine 
yollanan bir gönderi almıştım. Karen daha sonra Kos’tan Bodrum’a geçmiş, 
Selçuk’ta Efes harabelerini ve Meryem Ana evini ziyaret ettikten sonra 
İzmir’den İstanbul’a gitmişti. Daha sonra Karen’ın anlattığına göre, Sakıp 
ve arkadaşları Karen’ı kapıda görünce, onu kapıda biraz bekletmişler, evi 
biraz toparladıktan sonra içeriye buyur etmişlerdi!



238

Yol -  The Path - Le Chemin

Karen telefonu Sakıp’tan aldıktan sonra, “Your cousin Sakıp and his friends 
are lovely people,” (Kuzenin Sakıp ve arkadaşları çok cana yakın insanlar,) 
diyerek söze başladı. 

“I am so sorry for your terrible loss Mems. May I also talk to your mother 
and Bânu?” (Kaybınızdan dolayı son derece üzgünüm Mems. Annen ve 
Bânu ile de konuşabilir miyim?)

“Sure, they’ll be happy to hear your voice. I’ll let you know when I’ll be able 
to go to İstanbul.” (Tabii ki, sesini duymaktan mutlu olacaklardır. İstanbul’a 
ne zaman gidebileceğimi sana bildireceğim.)

Telefon’u anneme uzattım. Annem gençliğinden kalma Fransızcasıyla 
Karen’la gayet iyi anlaştı. Karen’ı İskenderun’a davet etti. “Gençliğinden 
kalma…” diyorum. Annem esasında hâlâ gençti; 53 yaşındaydı. 

Ben, bu kez babamın vefatı üzerine geldiğim İskenderun’dan iki gün sonra 
ayrılarak İstanbul’a gittim. Karen benden İskenderun ev adresini alarak, 
Bânu’ya bir posta kartı gönderdi:    

Ma chère Bânu,
Je remercie ta mère et toi de m’avoir invitée à Iskenderun même quand c’est 

un moment très pénible pour vous. Je veux bien vous rendre visit un jour. Une 
autre fois peut-être. Je m’amuse royalement ici à Istanbul que je trouve très beau. 
Je me réveille la nuit pour écouter les “imams” et on mange chaque soir la bonne 
cuisine turque. Sakıp est très très sympatique. Je l’aime bien. Mes salutations à 
ta mère.

                     Karen

Sevgili Bânu,
Sizin için çok sıkıntılı bir dönem olmasına rağmen, beni İskenderun’a 

davet etmiş olmanızdan dolayı annene ve sana teşekkür ederim. Sizi bir 
gün ziyaret etmeyi çok arzularım. Belki başka bir sefer. İstanbul çok güzel 
bir şehir ve ben burada fevkalâde iyi vakit geçiriyorum. Geceleri uyanarak 
“imamları” dinliyorum ve her akşam güzel Türk yemekleri yiyoruz. Sakıp 
çok çok sempatik bir insan. Onu çok seviyorum. Annene selâmlar.

             Karen
 
Karen’la İstanbul’da iki gün beraberliğimiz oldu. Aynı gün o Toronto’ya, 

ben Cenevre’ye döndük. “Karen’ı bundan sonra acaba ne zaman ve nerede 
görebilirim?” diye düşündüm.
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Veraset ilâmı çıkarmak, babamın eczanesini tasfiye etmek, kiracılarımızla 
yeni sözleşmeler yapmak gibi, İskenderun’da yapılacak bir sürü iş annemin 
omuzlarına kalmıştı. Benim üniversiteyi bitirmeme daha en az iki yıl vardı.    

    
Eylül sonunda gireceğim sınavlara hazırlanmaya başladım. Barselonalı 

sınıf arkadaşım Pepe’nin ısrarı üzerine, Ağustos ortasında kısa bir tatil için 
İspanyol arkadaşlarımla Barselona yakınlarında bir kampa gittim (Fotoğraf 
55 ve 56). 

1972  yazı işte böyle geçti. Tanrı galiba insanların hüzün ve sevinç 
seviyelerini bir türlü ayarlıyor; yani insanlara belli olaylarla ilgili hüzün 
yaşatırken, bir yandan da sevinç duyacağı olaylar yaratıyor… Eylül dönemine 
bıraktığım imtihanları zayiat vermeden geçtim ve Ekim ayında 3. sınıfa 
başladım.

DÜNYADA OLAYLAR:
VİETNAM-ALMANYA-URUGUAY

1972 yılının ikinci yarısında dünyada da çok önemli olaylar oldu: 
a) Vietnam Savaşı: Vietnam’da, Amerikan ve Güney Vietnam orduları 

Kuzey Vietnam ordusu karşısında yenilgiye uğradılar. Ağustos ayında 
son Amerikan birlikleri Vietnam’dan çekildiler. Saigon’daki Amerikan 
Elçiliği’nin boşaltılma ve kaçış sahneleri o kadar ilginçti ki, bu olay daha 
sonraları film haline getirildi.  Vietnam macerası Amerika’ya 58.000 ölü 
ve 150.000 yaralıyla çok pahallıya mal olmuştu. Bu yenilgi, tabii ki, benim 
Güney Vietnamlı sınıf ve üniversite arkadaşlarım için de bir yenilgi idi. Neyse 
ki, herhangi birinin Vietnam’daki ailesine bir zarar geldiğini duymadık.

ABD, Vietnam’ın hunharca bombalanmasından ve Amerikan askerlerinin 
sivil köylüleri acımasızca öldürmelerinden dolayı Avrupa’da çok tepki 
toplamıştı. Avrupa’da sevilmiyorlardı. Amerikalı genç turistler Avrupa 
ülkelerine geldiklerinde, kendilerinin Kanadalı olduklarını söylüyorlar, 
sırt çantalarına Kanada bayrağı diktiriyorlardı.  

b) Münih Olimpiyatları Suikasti: Eylül ayında Batı Almanya’nın Münih 
kentinde Yaz Olimpiyatları yapılıyordu. Oyunlar sırasında on-bir İsrailli 
sporcu Filistin’in bağımsızlığı için mücadele veren Filistin Kara Eylül 
Teşkilatı militanları tarafından rehin alındılar. Batı Alman güvenlik 
kuvvetlerinin beceriksizce yaptıkları bir müdahale esnasında öldürüldüler.
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Filistinli militanlar bütün dünyanın ilgisini üzerlerine çekmişlerdi, ama 
masum sporcuların öldürülmeleri hunharca bir olaydı. Olayın başında 
Filistinliler için duyduğum sempati, öldürme olaylarından sonra kayboldu.

c) Uçak Kazası: 13 Ekim tarihinde içinde 45 kişiyle Güney Amerika’da 
Uruguay’dan Şili’ye gitmekte olan bir yolcu uçağı And Dağları’na düşerek 
kayboldu. Uçağın enkazı kazadan yetmiş gün sonra sağ kalan 16 kişi ile 
bulundu. Sağ kalanlar açlıktan ölmemek için kadavraları yemişlerdi. 

Kadavra yeme olayı, ahlâki ve dini açılardan uzun süre tartışıldı. Bana 
göre, karlar içinde tam yetmiş gün bir dağın yamacında mahsur kalmış 
insanların kadavra yemelerinin ahlâki ve/veya dini açılardan hiç, ama hiçbir 
sakıncası yoktu. Böyle bir konunun tartışmaya açılması bile gereksizdi. Söz 
konusu, sağ kalanların açlıktan ölmeden hayatta kalabilmeleriydi.  

“HAPSE GİRMİŞ ÇIKMIŞ BİR
ANNENİZ VAR ÇOCUKLAR!”

1972 yılının Noel tatiline yakın bir gününde Ankara’da oturan Macit 
dayımdan bir telgraf geldi: “Anneniz gelemiyor!”

Bir gün evvel, Bânu ve ben, annemizi karşılamak üzere Cenevre 
havalimanına gitmiştik. Annemi Zürih’ten Cenevre’ye getirecek uçağın 
havaalanına inişi anons edildi. Annemizi heyecanla bekliyorduk; fakat 
annem yolcular arasında çıkmadı. Acaba annem İstanbul’da veya aktarma 
yapacağı Zürih’te uçağı mı kaçırmıştı? Danışmaya gittik:

“Madame, nous sommes ici pour accueillir notre mère qui devait arriver 
d’Istanbul avec un changement d’avion à Zurich. Pourriez-vous, s’il vous 
plaît, controller la liste des passagers pour le vol Zurich-Genève?”  (Madam, 
biz, Zürih aktarmalı olarak İstanbul’dan gelmesini beklediğimiz annemizi 
karşılamak için buradayız. Zürih-Cenevre seferi için yolcu listesini kontrol 
edebilir misiniz lütfen?) 

“Comment s’appelle-t-elle la passagère?” (Yolcunun ismi nedir?)
“Madame Gür. G-U-R. Le prénom est Bedia. B-E-D-I-A.” (Madame Gür. 

G-U-R. İlk isim Bedia. B-E-D-I-A.)
“Oh, oui! Votre passagère est marquée “No Show” pour le vol Zurich- Genève” 

(Ah, evet! Yolcunuz Zürih-Cenevre seferi için “No Show” (Gelmedi) olarak 
belirtilmiş.)

“Dans ce cas-là, elle a manqué l’avion soit à Istanbul, soit à Zurich pendant le 
changement d’avion,” (O zaman uçağı ya İstanbul’da ya da Zürih’te aktarma 
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sırasında kaçırdı,) dedim.
“Oui, c’est possible. Si votre mère a manqué le vol à Zurich, elle peut prendre 

l’avion prochain. Il ya un vol de Swissair qui arrivera dans une heure.”  (Evet, 
olabilir. Anneniz uçağı Zürih’te kaçırdıysa, bir sonraki uçağa biniyor olabilir. 
Bir saat kadar sonra Zürih’ten gelecek bir Swissair uçağı var.)

En olası durum annemin Zürih’te aktarma uçağını kaçırmış olmasıydı. 
Ben de yıllar önce Cenevre’ye ilk gelişimde, Swissair uçağının İstanbul-
Zürih seferinde rötar yapması nedeniyle, Zürih-Cenevre seferini yapan 
uçağı ucu ucuna yakalamıştım. Hatta, bavullarım bir uçaktan diğerine 
apronda aktarılmıştı.

Annem ikinci uçaktan da çıkmadı. Tekrar danışmaya gittik. Aynı görevli 
bayan, “Le nom de votre mère n’est pas dans la liste des passagers de l’avion qui 
vient d’arriver; je suis désolée,” (Yeni gelen uçağın yolcu listesinde annenizin 
adı yok; üzgünüm,) dedi. 

“Demek ki, annem uçağı İstanbul’da kaçırdı,” diye düşünerek eve döndük. 
Ankara’ya dayıma telefon ettim, ama cevap veren olmadı.

Dayımın telgrafı ertesi sabah geldi: “Anneniz gelemiyor.” Ne olmuştu 
acaba? Annem hastalanmış mıydı? Kalp krizi mi geçirmişti? Yoksa bir 
kaza mı olmuştu? İkimiz de çok endişelenmiştik. Ben soğukkanlılığımı 
muhafaza edebiliyordum, ama Bânu en kötü şeyleri düşünerek ağlıyordu. 
Ankara’ya dayıma yine telefon ettim, ama yine cevap veren olmadı.

Aynı gün akşama doğru dayımdan bir telgraf daha geldi: “Anneniz yarın 
geliyor!”

Annemi karşılamak üzere havalimanına ilk gidişimizden kırk-sekiz 
saat sonra, Cenevre Cointrin Havalimanı’na ikinci kez gittik. Bu kez, 
üniversiteden sınıf arkadaşım Didier Favre da arabasıyla bize eşlik etti. 
Annemizi büyük bir coşkuyla karşıladık. 

Annem, kırk-sekiz saatlik gecikmesinin nedenini şöyle anlattı: “Hapse 
girmiş çıkmış bir anneniz var çocuklar! Şaka bir yana, buraya geleceğim 
gün bana zehir oldu. İstanbul’da gümrük kontrolünde çantamda 150 TL 
fazla çıktı (1972’de 10 USD karşılığı); yani kaçakçı durumuna düştüm. 
Gümrükten geçerken, hanım gümrük memuru ne kadar dövizim olduğunu 
sordu ve göstermemi istedi. Ben yurt dışına çıkarabileceğim İsviçre 
parasını İskenderun’da Merkez Bankası’ndan almıştım. Frankları ve döviz 
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alım bordosunu gösterdim. Memure hanım bu kez yanımda kaç Türk 
Lirası olduğunu sordu. Neden böyle bir soru sorduğunu bile anlamadım. 
Çantamdaki tutarı da tam olarak bilmediğimden, cüzdanımdaki tüm parayı 
çıkardım ve kadıncağızın gözü önünde sayarak, tutarı söyledim. Meğer yurt 
dışına çıkarılabileceK Türk Lirası tutarında da bir üst sınır varmış. Parayı 
saydıktan sonra, polis hanım yanımda 150 TL fazla olduğunu söyledi. Uzun 
lafın kısası beni tutukladılar. Karakola götürüldüm. Orada ifadem alındı. 
Gözlerimden devamlı yaşlar geliyordu. Karakoldaki polis memuru kibar bir 
adamdı. Gümrükteki kadın polisin büyük bir ihtimalle üzerimdeki kürke 
taktığını, yoksa 150 TL için böyle bir şey yapılmaması gerektiğini söyledi. 
150 TL fazlalığı icabında başka birine vermeme göz yumabileceklerini 
imâ etti, hatta gümrükten geri dönüp havalimanında 150 TL’lik alışveriş 
yapmama bile müsaade edebileceklerinden söz etti. Ama olan olmuştu… 
Karakoldan Ankara’ya Macit dayınıza telefon etmeme müsaade ettiler. 
Durumu Macit’e anlattım. Sonra beni nezarethaneye koydular. Geceyi 
birkaç kadınla beraber orada geçirdim. Sağ olsunlar, hem Macit hem Sayra 
yengeniz ertesi gün, yani dün sabah erkenden yanımdaydılar. Sayra’nın 
hukukçu olması işe yaradı. Savcı ile konuşup, serbest bırakılmamı sağladı. 
İşte buradayım ve sicilim hâlâ temiz…”

Annemizi ağzımız açık dinledikten sonra, “Büyük geçmiş olsun anne!” 
dedim ve ekledim: “Ama anneciğim, sen de hukukçusun. İnsan gümrük 
kaidelerini bilmez mi? Hem bu yurt dışına ilk çıkışın da değil!”

“Benim hukukçuluğum çok eskilerde kaldı. İnsanın basiretinin 
bağlanmasından söz edilir ya, işte öyle bir şey oldu. Türk Lirası hususu 
aklıma bile gelmedi. Yoksa, madem ki yurt dışına çıkarılabilecek döviz 
tutarında bir sınırlama var, doğal olarak Türk Lirası’nda da olması gerekir. 
Ama, dediğim gibi, düşünemedim. Eskiden böyle şeylerle rahmetli babanız 
meşgul olurdu.”

Bânu söze karıştı: “Tamam, olan olmuş! Şimdi çektiğin sıkıntıları sana 
burada unutturacağız anneciğim.” Ev sahibemiz Madame Gérard’a annemin 
Cenevre’ye iki gün gecikme ile gelme nedenini söylemedik; sadece, “Elle a eu 
une affaire d’urgence…” (Acil bir işi çıkmış…) dedik. 

 
Annem için hazırladığımız programı iki gün gecikmeyle uygulamaya 

başladık. Cenevre ve etrafında her gün ayrı bir yeri ziyaret etmeye çalıştık. 
Noel tatili başlamış olduğundan, Cenevre, üniversite ve Cité nisbeten 
daha sakinleşmişti. Annem o güne kadar yurt dışına sadece yaz aylarında 
çıkmıştı.  Caddelerdeki, meydanlardaki, mağazalardaki ve hatta Cité’deki 
Noel süslemeleri annemin çok hoşuna gitti. “Bizim bayramlarımız da güzel, 
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ama kabul etmek gerekir ki, Hristiyanların Noel kutlamaları çok renkli!” 
dedi annem. Evde Madame Gérard’ın, Philippe’in ve Dominique’in Noel 
bayramlarını ayrı ayrı tebrik etti ve Türkiye’den getirdiği hediyelerini verdi.

Anneme değişik gelen diğer bir olay, bir gün Fransa Alplerine kayağa 
gidişimiz oldu. Annem, İstanbul’da ve Ankara’da bulunduğu lise ve 
üniversite yıllarından neredeyse otuz sene sonra ilk defa karlı bir bölgede 
bulunuyordu. O gün Didier bizi arabasıyla Chamonix’ye götürdü. Cenevre’ye 
aşağı yukarı bir saat mesafede olan bu Fransız kasabası kayak yapanlar için 
fevkalade güzel pist olanakları sunuyordu. Pistler birbirlerine ara geçitler 
ve teleskilerle bağlanıyordu. Chamonix’ye gittiğimiz gün havanın güzel 
olması da bizim için ayrı bir şans oldu. Didier ve ben uzun süre beraber 
kaydık. Didier müthiş bir kayakçıydı. “Skier, c’est la première activité sportive 
que j’ai faite dans ma vie. J’ai commencé quand j’avais trois ans,” (Kar kayağı, 
hayatımda yaptığım ilk spordur; üç yaşında başlamışım,) derdi. Ben de güya 
iyi kayakçıydım, ama siyah, yani zor pistlerde Didier kadar rahat olmam 
olanaksızdı. Siyah pistlerde Didier tepeyi indiğinde, ben ancak yarı yolu 
katetmiş oluyordum. Talas yıllarında yapmaya başladığım kayakta belli bir 
stilim olmadığı için, baldır kaslarıma çok yükleniyordum ve dolayısıyla, 
Didier gibi birinden çok daha önce yoruluyordum.

Kayak, pahalı bir spor olmasına rağmen, İsviçre’de bir halk sporuydu. 
Kışın hafta sonları kayağa gidenlerden dolayı şehirler boşalır, kayak 
merkezleri dolardı. Cenevre’ye kar pek yağmazdı, ama Cenevre halkı 
şanslıydı. Cenevre birçok kayak merkezinin ortasında kaldığından, bir-iki 
saatlik araba veya tren yolculuğu yaparak, İsviçre’de veya Fransa’da birçok 
kayak merkezine ulaşmak imkân dâhilindeydi.

“Ciğerlerim oksijen doldu!” dedi annem. Bu sefer Didier ve Bânu, 
Bânu’nun birkaç kayak hareketi öğrenebilmesi için yanımızdan ayrıldılar.

“Didier çok kibar ve iyi bir çocuk. Karısını, çocuğunu bırakmış, bizi 
gezdiriyor,” dedi annem.

“Evet, Didier çok iyi arkadaşımdır. Türkiye’ye gitmiş. Çok etkilendiğini 
söyler. Bir keresinde bana, ‘Siz Türkler çok şanslı bir milletsiniz…’ dedi. 
Ne açıdan şanslı olduğumuzu sorunca, ‘Bizim milli bir kahramanımız yok; 
sizin Atatürk gibi bir kahramanınız var!’ diye cevap verdi.”

“Aferin ona! Bu hoşuma gitti.”
“Diğer bir defasında yine şanslı bir millet olduğumuzu söyledi. Yalnız o 

zaman, Didier’nin karşısında çok zor durumda kaldım.”
“Neden?”
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“Üniversitede ilk sene, Didier ile yeni tanıştığımız günlerdeydi. Nazım 
Hikmet’i kendi dilinde okuyabildiğimiz için çok şanslı olduğumuzu 
söyledi. Ben bir an durakaldım… Nazım Hikmet Ran ismini duymuştum, 
ama o güne kadar hiçbir şiirini okumamıştım…”  

Hakikaten, Nazım Hikmet’in şiirlerini Türkiye’de bulmak kolay değildi. 
Nazım Hikmet, komünist olmaktan ve bir zamanların Aydınlık ve Resimli 
Ay dergilerinde yayınlanan eserlerinden dolayı hapse mahkûm edilmiş 
ve 1938-1950 seneleri arasında tam on-iki sene hapis yatmıştı. Hapisten 
çıktıktan sonra öldürüleceğini düşünerek Rusya’ya kaçmış ve 1963 yılında 
Moskova’da vefat etmişti.  Ortaokul, lise çağlarımızdayken Nazım Hikmet 
edebiyat derslerinde okutulmaz, şiir kitapları kitapçılarda satılmazdı. 
Halbuki, yurtdışında Nazım Hikmet’in eserleri elliden fazla dile çevrilmişti. 

“Didier’ye, ‘Haklısın Didier, Nazım Hikmet’i beğendiğine sevindim…’ 
diyebildim. Daha sonraları bir gün Didier’nin evindeki kütüphanede 
Nazım Hikmet’in Fransızca yayımlanmış şiir kitabını gördüm. Ben de 
gidip aynı kitabı satın aldım.”

“İyi yapmışsın!” dedi annem. “Nazım Hikmet Türkiye’de maalesef 
harcanmış bir kişidir. Komünist damgasını yedikten sonra  
eserleri yasaklandı. Ben de ancak birkaç şiirini, elden ele dolaşan 
kopyalardan okumuşumdur. Hatta, inanmayacaksın, “Kadın” isimli şiiri 
hâlâ ezberimdedir.”

“Okuyabilir misin anne?”
“Çalışayım,” dedi ve devam etti.

KADIN
Kimi der ki kadın
Uzun kış gecelerinde yatmak içindir.
Kimi der ki kadın
Yeşil bir harman yerinde
Dokuz zilli köçek gibi oynatmak içindir.
Kimi der ki ayâlimdir,
Boynumda taşıdığım vebalimdir.
Kimi der ki hamur yoğuran,
Kimi der ki çocuk doğuran.
Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne ayâl, ne vebal.
O benim kollarım, bacaklarım, başımdır.
Yavrum, annem, karım, kızkardeşim,
Hayat arkadaşımdır.



245

Mehmet Gür

“Şahane bir şiir bu anne!”
“İşte Nazım Hikmet bu! Kadına verdiği kıymete bak: Kadın için, “O benim 

kollarım, bacaklarım, başımdır” diyor.”
“Şiir içinde geçen “ayâl” ne demek?
“İnsanın bakmakla, geçimini sağlamakla sorumlu olduğu kişiye “ayâl” 

denir. Eski bir kelimedir. Nazım Hikmet kadını bir ayâl olarak görmüyor.”
“Etkilenmemek mümkün değil anneciğim. Dediğim gibi, şahane bir şiir. 

Didier, Nazım Hikmet konusunda haklıymış.”
“Karen Kanada’ya döndükten sonra senin yeni bir arkadaşın olmadı mı 

Mehmet?” diye sordu annem, konuyu değiştirerek.

Eylül ayındaki imtihanlarımdan sonra üniversitenin kafesinde Béatrice 
isimli İsviçreli bir kızla tanışmıştım. Kısa zamanda yakın arkadaş olduk 
ve hatta, bir arkadaş toplantısında birlikte bir öpüşme yarışmasına 
katıldık. Yarışmanın hedefi “en uzun süreli” öpüşme idi. Yarışmaya birlikte 
katılmamızı Béatrice teklif etti. Ben de “Neden olmasın!” dedim. Uzun 
uğraşların sonunda zafer bizim oldu… Béatrice, Noel tatili için Bern’de 
oturan ailesinin yanına gitmişti. Oradan da bir araştırma için Paris’e 
gidecekti. İki aylık bir ilişkiden sonra, Béatrice Cenevre’den ayrılmasına 
yakın biraz münakaşa etmiş ve bundan böyle dost kalmak üzere ayrılmıştık.

Annemin lafı nereye getirmek istediğini sanki anlamış gibiydim… 
Annem bana yabancılarla evlenmenin daha sonra çok problemler 
yaratabileceğini, zamanı gelince en güzeli bir Türk kızıyla evlenmem 
olduğunu defalarca söylemişti. Herhalde Bânu’ya daha da fazla kereler 
söylemişti. Annem kendi açısından haklıydı; dul haliyle çocuklarından, 
torunlarından uzak kalmak istemiyordu.

“Hayır anneciğim, ben herkesle arkadaşım,” dedim.
“Sanırım en güzeli böylesi.”

CITE’YE TAŞINIYORUM
1973 senesinin ilk günleriydi. Cité yönetiminden bir mektup geldi. 

Mektup, Cité’de oturmak için yaptığım müracaatla ilgili olarak bir odanın 
boşaldığını ve taşınabileceğimi bildiriyordu. Müracaatımı üç ay evvel 
yapmıştım ve müracaatları inceleme komisyonundan “müracaat kabul 
yazısını” daha önce almıştım; yer açılmasını bekliyordum. Müracaatları 
inceleme komisyonunda Cité’de oturan öğrenciler de vardı. Cité’ye senelerdir 
o kadar sık girip çıkıyordum ki,  o öğrenciler başvuruma şaşırmışlar, 
“Mehmet zaten Cité’de oturmuyor muydu?” diye birbirlerine sormuşlar.
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Madame Gérard’a sarılarak her şey için teşekkür ettim. Bana çok yardımı 
dokunmuştu; vedalaşırken ikimizin de gözleri doldu. Kendisini sık sık 
ziyaret edeceğime dair söz verdim; Bânu zaten orada kalmaya devam 
etmekteydi. Böylece üç-buçuk sene evvel girdiğim evden çıkarak Cité’ye 
taşındım. Oda numaram A-8-13 idi; yani A Blok, 8. Kat, 13 numaralı oda. 
Orada da bir-buçuk seneye yakın oturacaktım. Oda numaramın “13” olması 
bana hiç uğursuzluk getirmedi. Bilâkis…!

Cité’ye yeni taşınmıştım ki, bir gün “La Suisse” gazetesi Türk 
diplomatlarına bir saldırı haberini verdi. Türkiye’nin Los Angeles 
Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir, Hınçak Teşkilâtı 
üyesi yetmiş-sekiz yaşındaki Amerikan vatandaşı bir Ermeni tarafından 
öldürülmüştü. Hınçak Teşkilatı, Ermeni lobisi tarafından “Büyük 
Ermenistan” hayalini gerçekleştirmek amacıyla 1887 senesinde Cenevre’de 
kurulmuş bir örgüttü. Diplomatlarımızı öldüren Gurgen Yanikiyan 
adlı katil, Türk diplomatlarını Türk-Ermeni dostluğunu geliştirme 
bahanesiyle evine çağırmış ve cinayeti orada işlemişti. Bu olayla ilgili 
haberi televizyondan da izlemek üzere Cité’deki televizyon odasına gittim.   

YVONNE
Televizyon odasındaki kıza âşık oldum. 

Yvonne’la televizyon odasına arka arkaya girdik. Yemek saati olduğu için 
odada başka kimse yoktu. Yvonne uzun siyah saçlı, yeşil gözlü, çok zarif yüz 
hatları olan bir kızdı. 

“Si ça ne vous dérange pas, je voudrais écouter le bulletin d’informations 
qui commence dans quelque minutes,” (Sizi raharsız etmezse, biraz sonra 
başlayacak olan haber bültenini dinlemek isterdim,) dedim.

“Mais bien sûr! Je suis là pour les nouvelles aussi.” (Tabii ki! Ben de haberler 
için buradayım.) Elini uzattı. “Je m’appelle Yvonne.” (Benim adım Yvonne.) 
(Fotoğraf 57)

“Je suis enchanté Yvonne. Et moi, je m’appelle Mehmet.” (Memnun oldum 
Yvonne. Benim adım da Mehmet.)

“Mehmet? Ce n’est pas un prénom que l’on entend souvent.” (Mehmet mi? Bu 
sık duyulan bir isim değil.)

“Vous avez raison; c’est un prénom turc.” (Haklısınız; bu Türkçe bir isimdir.)
“Oh oui? Mer-ha-ba Mehmet! L’été passé j’ai connu une turque qui s’appelle 

Nuran.” (Ah öyle mi? Mer-ha-ba Mehmet! Geçen yaz Nuran isimli bir Türk’le 
tanıştım.)
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“Merhaba Yvonne! Vous et Nuran; où est-ce que vous vous êtes rencontrées?” 
(Merhaba Yvonne! Siz ve Nuran; nerede tanıştınız?)

“Nuran était une collègue dans le bureau où je travaillais à Paris l’été 
dernier. Nous sommes devenues de très bonnes copines. Dernièrement, j’ai 
envoyé une carte postale à Nuran pour le Noël. C’était juste après avoir envoyé 
la carte que je me suis rendue compte que Nuran ne fête pas le Noël.” (Nuran 
geçen yaz Paris’te çalıştığım bürodan bir iş arkadaşım. Biz ikimiz çok iyi 
arkadaş olduk. Son olarak ona Noel için bir posta kartı gönderdim. Kartı 
tam postaya vermiştim ki, Nuran’ın Noel’i kutlamadığı aklıma geldi.)

Bu güzel hataya ikimiz de güldük.
“Bon! Yvonne, je suis sûr que Nuran était contente d’avoir reçu votre carte. 

Ces jours-là sont aussi la fin de l’année. Donc, votre carte était aussi valable 
pour le nouvel an.” (Olabilir! Nuran’ın kartınızı almaktan sevinç duyduğuna 
eminim. O günler aynı zamanda yılın da sonudur. Dolayısıyla, kartınız yeni 
yıl için de geçerli olmuştur.) 

Saat başı olmuştu; haberler başladı. Türk diplomatlarının Los Angeles 
kentinde pusuya düşürülerek öldürülmesi ilk haberdi. Haberi üzüntüyle 
dinledim. Yvonne da şaşırmıştı. On dakika evvel bir Türkle tanışmıştı ve ilk 
haberde iki Türkün bir cinayete kurban gittikleri haberi vardı. 

“Oh mon Dieu! Quelle catastrophe! Je comprends maintenant pourquoi vouz 
etêz ici pour le bulletin d’informations. Mais, je ne comprends pas pourquoi 
un vieil homme de soixante-dix-huit ans commettrait un crime comme cela?” 
(Aman Tanrım! Ne büyük bir felaket! Haber bülteni için neden burada 
olduğunuzu şimdi anlıyorum. Anlamadığım husus, yetmiş-sekiz yaşında 
ihtiyar bir adam böyle bir cinayeti hangi nedenle işler?)

Katil Amerikalı-Ermeni yetmiş-sekiz  yaşında olduğuna göre, 1895 
doğumlu olmalıydı diye düşündüm. Buna göre, 1915 Ermeni olaylarında 
yirmi yaşındaydı. Acaba neler yaşamış veya kendisine neler anlatılmıştı? 
Bu zavallı cahil, kendine göre bir intikam peşinde miydi?

“Yvonne, c’est une histoire assez longue. Je peux vous la raconter une autre 
fois. Maintenant, si vous avez déjà mangé, j’aimerais bien vous inviter à boire 
une tasse de café.” (Yvonne, bu uzun bir hikâye. Bunu size başka bir zaman 
anlatırım. Şimdi, şayet yemek yediyseniz, sizi kahve içmeye davet etmek 
isterim.)

“J’ai déjà mangé.” (Ben yemek yedim.) 
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Cité’de yemek saati olduğundan, lokanta ve oturma salonları kalabalıktı.  
Dışarı çıkarak, yakındaki bir kafeye gittik.

“Il me paraît que vous savez déjà bien de choses sur qui je suis. Je ne sais même 
pas d’où vous venez.” (Bana öyle geliyor ki, siz benim hakkımda şimdiden bir 
sürü şey biliyorsunuz. Ben sizin nereli olduğunuzu bile bilmiyorum.)

“Peut-on arrêter de se vouvoyer? Je viens de la Grande Bretagne, mais je 
ne suis pas anglaise. Je suis galloise.” (Birbirimize “siz” diye hitap etmekten 
vazgeçebilir miyiz? Ben Büyük Britanyalıyım, ama İngiliz değilim. Galliyim.)

Yvonne düzgün Fransızca konuşuyordu, ama biraz aksanı vardı. 
Anadilinin İngilizce olduğunu tahmin etmiştim, çünkü Fransızcadaki  
“ü” sesini doğru olarak çıkaramıyordu. Yine de hangi ülkeden olduğunu 
anlayamamıştım. Yvonne Amerikalı değildi, çünkü Amerikalıların 
Fransızca aksanlarından Amerikalı olduklarını anlamak kolaydı. 
Hayatımda o güne kadar çok az sayıda Galli ile tanışmış, sohbet etmiştim. 
Karen’la ortak arkadaşımız Joyce Stoller’ı Edinburg’da ziyaret ettiğimiz 
zaman, Joyce bize Galli bir erkek arkadaşını tanıştırmıştı. Bir de, meşhur 
“Delilah” ve “Green Green Grass of Home” şarkılarını söyleyen Tom Jones’un 
Galler ülkesinden olduğunu biliyordum.

“Comme Tom Jones alors?” (Yani, Tom Jones gibi mi?)
Yvonne güldü ve “Exactement!” (Aynen öyle!) dedi. “Green Green Grass of 

Home” şarkısının ilk kıtasını mırıldandı:

The old town looks the same 
As I stepped down from the train
And there to meet me is my mama and papa
Down the road I look and there runs Mary
Hair of gold and lips like cherries…

Türkçeye tercümesi
Trenden indiğimde 
Eski kasaba bana hiç değişmemiş gibi gözüktü
Ve işte beni karşılamaya gelen annem ve babam
Yola baktım ve işte Mary koşuyordu
Altın sarısı saçlı ve kiraz dudaklı...

Yvonne şarkıyı söylemek için İngilizce mırıldanınca, ben de hiç 
farkında olmadan İngilizce devam ettim:

“Great song, and when you listen to it for the first time, you come across a 



249

Mehmet Gür

big surprise towards the end…” (Şahane bir şarkı. İnsan ilk defa dinlediğinde, 
şarkının sonuna doğru büyük bir sürprizle karşılaşıyor…)

“And here’s the surprise of the evening: You sound like a Canadian when 
you speak English. Have you spent some time in Canada?” (Ve işte akşamın 
sürprizi: İngilizce konuştuğunda, Kanadalılar gibi konuşuyorsun. 
Kanada’da hiç yaşadın mı?)

“No, I  haven’t Yvonne. I’ve never been to Canada, but I used to have 
a Canadian girlfriend. I’m probably influenced by her accent.” (Hayır, 
yaşamadım Yvonne. Şimdiye kadar Kanada’ya hiç gitmedim, ama bir 
zamanlar Kanadalı bir kız arkadaşım oldu. Onun aksanından etkilenmiş 
olabilirim.)

“You say that you used to have… Well, where is your girlfriend now?” (Bir 
zamanlar diyorsun… Peki, kız arkadaşın şimdi nerede?)

“She completed her studies and went back to Canada more than a year 
ago.” (Eğitimini tamamladı ve bir seneden fazla bir zaman önce Kanada’ya 
döndü.)

“Are you not lovers anymore?” (Artık sevgili değil misiniz?)

İnsan bazen daha yeni tanıştığı birine karşı yakınlık hisseder, ondan 
hoşlanır; bir çekim olur. Ben Yvonne’dan hoşlanmıştım, ama doğrusu, 
Yvonne’nun bu soruları biraz tuhafıma gitmişti. Belki o da benden 
hoşlanmıştı ve yanlış bir adım atmak istemiyordu. Dolayısıyla, açık 
kalplilikle soruyordu. Evet, sebebi bu olmalıydı. Ben de ona karşı dürüst 
olmalıydım.

“No, we are not lovers anymore, but we are good old friends,” (Hayır, artık 
sevgili değiliz, fakat iki iyi eski arkadaşız,) dedim ve ekledim: “You always 
seem to be two steps ahead of me. What about you? Do you have a relationship 
with a man?” (Öyle görülüyor ki, sen benden daima iki adım öndesin. Peki, 
ya sen? Senin bir erkekle bir ilişkin var mı?)

Yvonne’un cevabı sanki benim ona söylediğimin bir kopyası oldu: “I used 
to have a boyfriend back in Wales, but we separated almost a year ago. We are 
now good old friends.” (Bir zamanlar Galler’de bir erkek arkadaşım vardı, 
ama bir sene kadar önce ayrıldık. Artık iki iyi eski arkadaşız.)

“Yvonne, we seem to have had similar experiences. Are you sure that your 
ex-boyfriend wasn’t me?” (Yvonne, öyle görünüyor ki, aynı tecrübeleri 
yaşamışız. Eski erkek arkadaşının ben olmadığımdan emin misin?) 

Konuşmalarımıza ikimiz de güldük. 
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Yvonne da benim gibi Cité’ye yeni taşınmıştı; oda numarası B-4-4 idi. 
Cenevre Üniversitesi’nin meşhur Tercüman Okulu’na misafir öğrenci 
olarak Cardiff Üniversitesi’nden gelmişti. Ana lisanı İngilizce, tâli lisanları 
Fransızca ve Almanca idi. Cenevre’de iki sömestr kaldıktan sonra, 
Almanya’da Haidelberg Üniversitesi’ne gideceğini söyledi.

Ertesi gün çok yoğun bir günümdü; Yvonne’u arayamadım. Bir sonraki 
gün Cumartesi, yani Barbar günüydü. “Yvonne ile beraber sangria içmeye 
ve dans etmeye gidebiliriz,” diye düşündüm.  Cumartesi sabahları verilen 
Economie Industrielle et Commerciale (Sanayi ve Ticaret Ekonomisi) 
dersinden sonra hemen Cité’ye döndüm ve Yvonne’u Barbar’a davet etmek 
üzere B-4-4 numaralı odanın kapısını çaldım. Odadan ancak üç saat sonra 
çıkabildik… Karnımız acıkmıştı; kafeteryaya gidip tost yedik. O akşam 
Barbar’da uzun uzun dans ettik ve oradan en son çıkanlar arasındaydık...  

Yvonne hem güzel hem de zarif bir kızdı. Sade giyinir, fakat güzel 
aksesuarlar takmayı ihmal etmezdi. Onun da babası vefat etmişti. Annesi 
çalışıyordu, hem de büyük ve yaygın bir işin patronu olarak: Bayan Leslie 
binlerce tilt ve benzeri oyun makinelerinin ve plâkçalar makinelerinin 
(jukebox) sahibi idi. Bu makineleri İngiltere, İskoçya ve Galler’de değişik 
şehirlerindeki publara, barlara ve kafelere yerleştiriyordu. Kazanılan para 
Bayan Leslie ve makinelerin yerleştirildiği mekânların sahipleri arasında 
belli oranlarda bölüşülüyordu. Annemden birkaç ay sonra bu sefer Bayan 
Leslie Cenevre’ye geldi. Cenevre’de gittiğimiz pub ve kafelerdeki oyun ve 
müzik makineleri donanımlarını zayıf buldu. “Ben bu memlekette iş yapıyor 
olsaydım, buralar daha canlı ve neşeli olurdu…” dediğini hatırlıyorum.

Yvonne’un annesi hafta sonunu geçirmek üzere bizi İsviçre Alpleri’nde 
bir dağ otelinde kalmaya davet etti. Bayan Leslie bir çift, bir de tek kişilik 
oda ayırtmıştı. Otel çalışanı oda anahtarlarını bankonun üzerine koyduğu 
zaman, iki kişilik odanın anahtarını benim önüme iterek, “I’d like to stay 
comfortably in the single room; you may stay in the double room,”  (Ben 
rahatıma düşkün bir insanım; iki kişilik odada siz kalın,) dedi. Dağda 
yürüyüşlerle geçen güzel ve sakin bir hafta sonunu takiben Cenevre’den 
ayrılırken, bana, “Yvonne is my only child; take good care of her!” (Yvonne 
benim tek çocuğum; ona iyi bak!) demeyi ihmal etmedi.

Bayan Leslie’nin Cardiff ’e dönmesinden sonra, hem Yvonne hem ben sıkı 
bir çalışma temposuna girdik. Haziran imtihanlarımızı başarıyla verdik. 
Yvonne ile Cenevre’deki beraberliğimiz uzun süremezdi. O, Cenevre’ye 
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zaten iki sömestr, yani dokuz aylık bir dönem için gelmişti. 1973 Temmuz 
ayında Cenevre’den Galler’e  dönmek için ayrılana kadar hep beraber olduk.

LİSANS TEZİ
Üniversitenin son senesinde savunmalı bir lisans tezi vermem 

gerekiyordu.  Savunma, tez konusunun işlenmesinde yer alacak ders 
konularının hocalarından oluşan üç kişilik bir jüriye karşı yapılıyordu.  
Bu hocalar, 1) Sanayi ve Ticaret Ekonomisi, 2) Bilanço ve Vergilendirme, 
3) Finans      Ekonomisi derslerinin profesörleri idi. Bu derslerin hepsi, iki 
akademik senede öğretilen ana derslerdi. Bu derslerin her birinden altı 
üzerinden en az 4 notu alarak geçmek gerekiyordu. Dolayısıyla, bu derslerle 
ilgili lisans tezinde de en düşük geçer not 4 idi.  

Tezin konusu, jüri üyeleri tarafından hazırlanmış bir listede yer alan 
şirketlerden birini seçerek, 

a) O şirketi ekonomik, sosyal, yönetsel gibi muhtelif yönlerden incelemek, 
b) Şirketin son beş senelik mâli tabloları üzerinde analizler ve yorumlar
     yapmak, 
c) Değişik senaryolar ve veriler hazırlayarak, ilgili şirketin ileriye dönük
     bütçelerini, kâr-zarar tablolarını, bilançolarını, nakit ve fon akış
     tablolarını oluşturmaktı.

Lisans tezi ikili gruplar halinde hazırlanıyordu, yani küçük bir ekip 
çalışması gerektiriyordu. Ben ve sınıf arkadaşım Dung Rin bir ekip 
oluşturduk ve şirketler listesinden Air France Havayolları şirketini seçtik. 
Dung Rin’e ve bana, Air France yöneticileri ile görüşmek üzere bir Paris 
seyahati doğdu.

Paris’e ikinci gidişimdi. İlk gidişim Béatrice, kuzenim Reşit ve Reşit’in kız 
arkadaşı Anne Kohler ile beraber olmuştu. Öğrenci halimizle dördümüz 
küçük bir otel odasında kalmıştık. Çoğu kimsenin beğendiği bu şehir bana 
çok cazip gelmemişti. Nedenini hemen anladım: Paris’te ne deniz vardı, 
ne de göl. Herhalde İskenderun’da doğmuş ve büyümüş olmaktan dolayı 
olacak, günlük hayatımda deniz veya göl kenarında yaşamak, o su 
kitlesini görmek beni rahatlatan, dinlendiren bir unsurdu. Eiffel Kulesi ise 
fotoğraflarda ve tablolarda güzel görünüyordu. Şekli, şemali güzel de olsa, 
Eiffel Kulesi’ni bir demir kütlesi olarak görmek o kadar çekici değildi.
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Hem Dung hem ben, Paris seyahatimizi bir yaz tatili seyahati olarak kabul 
ettik; “Bu kadar tatil yeterli…” dedik. Bir aylık mecburi staj çalışmamızı da 
tamamladıktan sonra, yazın geri kalan kısmını ortak tezimizi hazırlayarak 
geçirdik. Üniversite Ekim ayında tekrar açıldığında, tez savunmamızı 
yapmak için, sekreterlikten Aralık ayı Noel tatilinden önceki bir tarihe gün 
aldık.     

25 Aralık 1973

Sevgili Memoş;

Kartını aldım; çok teşekkür ederim. Tezinin kabul edilişine çok sevindim. 
Allah tamamına erdirsin. 

4 Ocak Kurban Bayramı’dır.

Yeni yılını, bayramını ve doğum gününü en iyi dileklerimle kutlar, sağlık, 
neş’e ve başarılar dileği ile gözlerinden, yanaklarından hasretle öperim. 

Bedia Gür

Lisans tezimin kabul edilişini, savunma yaptığımız salondan çıktıktan 
hemen sonra, Rue de la Confédération üzerindeki postaneden anneme bir 
posta kartı göndererek bildirmiştim. Dung ve ben, lisans tezi engelini 6 tam 
not üzerinden 4,75 alarak geçtik. Bu not, on üzerinden sekize eşit oluyordu; 
fena değildi…

Yvonne’un Noel tatili için evine gitmeyeceğini öğrenince, tez başarımı 
ödüllendirmek üzere, ben Yvonne’un yanına Heidelberg, Almanya’ya 
gitmeye ani olarak karar verdim. Cenevre Üniversitesi ana binasının giriş 
katındaki ilan panosuna bir öğrenci bir not bırakmıştı. İlanda  22 Aralık 
günü arabasıyla Karlsruhe’ye gideceğini ve benzin masrafını bölüşecek 
üç kişi için yer  olduğunu belirtiyordu. Bu fırsatı kaçırmak istemedim. 
Bırakılan telefon numarasına hemen telefon ettim ve üçüncü kişi olarak 
arabada yer buldum. Karlsruhe’den Heidelberg’e otostop yaparak gittim. 

Yvonne’un kaldığı öğrenci yurdu giriş-çıkışlarla ilgili olarak 
Cenevre’deki kadar serbest değildi. Yvonne,  “It’s Christmas time. Nobody is 
here to control anything!” (Şimdi Noel zamanı. Burada denetim yapan kimse 
yok!) demişti. Dolayısıyla, o yurtta dört gün, dört gece kaçak olarak kaldım.
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Almanya ile ilgili olumsuz önyargılarım vardı. Birincisi, Almanlar, 
II. Dünya Savaşı yıllarında, çoğu Musevi olmak üzere 6.000.000 insanı 
gaz odalarında zehirlemişler, fırınlarda yakmışlar, diri diri toprağa 
gömmüşlerdi. İkincisi, Almanya’ya giden Türk işçilerine de türlü kötülükler 
yaptıklarını sık sık duyuyordum. Öte yandan, Almanya’da gördüğüm 
sınırlı yerleri gayet gelişmiş gördüm. Anlaşılan Doğu Almanya’nın Ruslara 
kaptırılmasından sonra, ABD, Batı Almanya’yı da Ruslara kaptırmak 
endişesiyle, bu ülkeye çok büyük yardımlar, yatırımlar yapmıştı.     

ÜNİVERSİTEDE SON SINAVLAR 
Cenevre’ye dönüşümden sonra artık her şey son sene, yani mezuniyet 

imtihanları içindi. Tatiller, kızlar, kayak, gitar konserleri artık geride 
kalmıştı.  Cumartesi geceleri Barbar’a, yani diskoteğe gitmeye bile sınır 
getirmiştim. En azından belli bir saate kadar orada kalıyor, ertesi gün erken 
uyanıp çalışabilmek için gidip yatıyordum. İmtihanlara hazırlık için en 
iyi çalışma arkadaşım Vietnamlı Hong Ming Nguyen idi. Sınıfımızın iyi 
öğrencilerinden biriydi. Bir konuyu çalıştıktan sonra birbirimize sorular 
sorar, eksiklerimizi tamamlardık. Bir gün, Sanayi ve Ticaret Ekonomisi 
dersi ile ilgili bir çalışma yaparken,  Nguyen’e, “Ça sera vraiment triste si l’on 
tombe sur une question pour laquelle on n’a pas étudié, n’est-ce pas?” (Sınav 
sorusu çalışmadığımız bir yerden gelirse, ne acı olur, değil mi?) diyerek, 
biraz da anlamsız bir laf ettiğimi hatırlıyorum. O da bana, “Mehmet, 
est-ce qu’il reste quelque chose que l’on n’a pas étudié?” (Mehmet, 
çalışmadığımız bir yer kaldı mı ki?) cevabını vermişti.

Derslerin eli en sıkı profesörlerinden biri, Prof. Dr. Gérard Mentha idi. 
Aynı zamanda fakültemizin de dekanı olan Mösyö Mentha, bizim bölümün 
Economie Industrielle et Commerciale (Sanayi ve Ticaret Economisi) 
dersine gelirdi. Okuduğumuz bölüm adının “Sciences Commerciales et 
Industrielles” (Ticari ve Sanayi Bilimleri) olduğu düşünüldüğünde, bu 
dersin ne kadar önemli ve ana bir ders olduğu ortaya çıkar. Prof. Mentha’nın 
dersi tam bir “strateji” dersiydi. Dersin final imtihanı hem yazılı hem 
de sözlü olarak yapılırdı. İmtihan salonunda yerlerimize yerleştikten 
sonra, asistanlar soru kâğıtlarını ve “Université de Genève - Faculté des 
Sciences Economiques et Sociales” (Cenevre Üniversitesi-İktisadi ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi) başlıklı cevaplama kâğıtlarını dağıttılar. Tek soru 
vardı: İngiltere’de banyo fayansları ve yer karoları imalatı yapan bir aile 
şirketinin son üç yıllık bilançoları verilmiş, şirketin günden güne pazar payı 
kaybettiği, son zamanlarda zarar etmeye başladığı, gerekli önlemlerin 
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alınmaması ve atılımların yapılmaması durumunda, şirket iflasının 
kaçınılmaz olabileceği vurgulanmıştı. Öğrencilerden istenen, o şirketin 
hangi yollardan ve nasıl kurtarılabileceğini, kendilerinin yaratacağı bir 
senaryo çerçevesinde anlatmalarıydı.

Sanayi ve Ticaret Ekonomisi dersinin yazılı imtihanından sonra, insan, 
“İmtihan iyi geçti veya kötü geçti!” diyerek, alabileceği not hakkında bir 
tahmin yürütemezdi. Bütün mesele, dört sömestrlik bir dönemde öğretilen 
bu dersin içeriğini belli bir mantık çerçevesinde kullanarak, sorulan soruya 
cevap vermekti. İmtihandan sonra, “Birşeyleri karıştırdım galiba!” diyerek 
endişelendim. Aynı dersin sözlü imtihanından bir gün önce üniversitenin 
kahve salonunda gördüğüm Prof. Mentha’nın asistanına, “Est-ce que 
Monsieur Mentha est content des examens écrits?” (Monsieur Mentha yazılı 
imtihanlardan hoşnut kaldı mı?) sorusunu yönelttim. “Il a dit qu’il y en a 
quelques uns qu’il a eu le plaisir de lire,” (Bazılarını okumaktan zevk aldığını 
söyledi,)  diyerek cevap verdi.

Monsieur Mentha, Sanayi ve Ticaret Ekonomisi dersinin yazılı imtihanıyla 
ilgili bir gelenek geliştirmişti: Son sınıf yazılı imtihanında en yüksek notu 
alan öğrencinin kâğıdı bir sene sonraki son sınıf öğrencilerine okunurdu. 

Dersin asistanıyla yaptığım konuşmanın ertesi günü sözlü imtihan 
salonuna girdiğimde, aynı asistanın Monsieur Mentha’nın yanında 
oturduğunu gördüm. Asistanın adı Fabien Lefebre idi. Beni görür görmez 
sebebini bilmediğim bir nedenden dolayı gülümsemeye başladı. Ben de 
başımla selâm verdim. Her sözlü imtihanda olduğu gibi, bir masa üzerinde 
ters çevrilmiş soru kâğıtçıklarından birini seçtim. Benden önceki sınıf 
arkadaşım kendi çektiği soruyu cevaplarken, ben de kendi sorumun 
cevabını hazırlamaya başladım. Bir müddet sonra sıra bana geldi. Sorumu 
cevaplamaya başlayalı sadece altı-yedi dakika olmuştu ki, Monsieur Mentha, 
“Bon, Monsieur Gür. Je crois que cela suffira largement! Je vous remercie 
bien…” (Pekâla, Monsieur Gür. Sanırım bu kadarı fazlasıyla yeterli! Size 
teşekkür ederim…) dedi ve ekledi: “Je vous prie de contacter mon secrétaire 
pour arranger un rendez-vous dont le jour et l’heure conviendront à nous 
deux.” (Sizden sekreterimle temasa geçerek, günü ve saati ikimiz için de 
uygun bir randevu tesis etmenizi rica ederim.) 

Cevabını gayet iyi bildiğim soru ile ilgili anlatımımın Monsieur Mentha 
tarafından daha neredeyse başlangıçta kesilmesi, soğuk terler dökmeme 
neden olmuştu. Bir şey söylememe imkân kalmadan randevu ile ilgili 
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sözleri beni daha da şaşırttı. Doğrusu neye uğradığımı anlayamamıştım. 
Yazılı imtihanda acaba çok mu çuvallamıştım? Sözlü imtihandaki 
konuşmamı ondan dolayı mı kesmişti? Bu arada, asistanın yüzünde hâlâ 
bir gülümseme vardı. Göz göze geldiğimizde, iradem dışı olarak göz 
kapaklarımı kaldırdım. Asistana sanki, “Neler oluyor?” sorusunu 
yöneltiyordum. Monsieur Mentha’ya bakarak, “Oui, bien sûr Monsieur!” 
(Tabii ki, olur Mösyö!) dedim ve salondan dışarı çıktım.

Salon kapısını dışarıdan yeni kapamıştım ki, kapı tekrar açıldı ve Fabien 
Lefebre dışarı çıktı.

“Monsieur Gür! Attandez, s’il vous plaît. Est-ce que l’on peut avoir un mot?” 
(Monsieur Gür! Bekleyin lütfen! Biraz konuşabilir miyiz?)

“Bien sûr, Monsieur.” (Tabii ki, Mösyö.)
“Au dedans, je pouvais voir votre inquiétude sur votre visage.” (İçerideyken 

yüzünüzdeki endişeyi okuyabiliyordum.)
“Je n’ai vraiment pas compris pourquoi Monsieur Mentha m’a arrêté de 

parler. Je savais très bien la réponse.” (Monsieur Mentha’nın konuşmamı 
neden kestiğini cidden anlayamadım. Sorunun cevabını çok iyi biliyordum.)

“Il n’y a rien à craindre. Au contraire. Monsieur Mentha et moi, dès que 
vous avez commencé à parler, nous avons tout de suite compris que vous savez 
très bien la bonne réponse. C’est pour cela qu’il vous a arrêté en disant que ça 
souffirait largement. L’autre jour vous m’avez demandé si Monsieur Mentha 
est content des examens écrits…” (Endişe edecek bir şey yok. Tam tersine. 
Siz konuşmaya başlar başlamaz, Monsieur Mentha ve ben sorunun cevabını 
çok iyi bildiğinizi hemen anladık. Monsieur Mentha’nın konuşmanızı 
kesmenisinin nedeni de bu zaten. Geçen gün bana Monsieur Mentha’nın 
yazılı imtihanlardan hoşnut olup olmadığını sormuştunuz…)

“Oui.” (Evet.)
“Alors, il est très content du vôtre! Je ne peux pas vous communiqer la note 

que vouz avez eue, mais vouz avez eu une très bonne note.” (Tamam işte, sizin 
yazılı imtihanınızı çok beğendi! Ben aldığınız notu şimdi söyleyemem, ama 
bilin ki o imtihandan çok iyi bir not aldınız.)

“Je vous remercie de m’avoir parlé. Et c’est quoi, la demande de rendez-
vouz…?” (Benimle konuştuğunuz için teşekkür ederim. Peki, ya randevu 
talebi…?)

“Il m’a fait la même chose, il y a trois ans. Je vous conseille de vous préparer 
pour son offre d’être son assistant…” (Aynı şeyi üç sene önce bana yapmıştı. 
Size yapacağı bir asistanlık teklifi için hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim…)

Ağzım açık kaldı!  Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum...
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Fabien Lefebre sınav odasına dönmesi gerektiğini söyleyerek, elini uzattı. 
“Bonne chance aux autres examens. Au-revoir!” (Diğer imtihanlar için iyi 

şanslar. Görüşmek üzere!)
“Merci encore une fois. Au-revoir Monsieur Lefebre!” (Tekrar teşekkür 

ederim. Görüşmek üzere Monsieur Lefebre!)

Monsieur Mentha’nın imtihan sırasında sözümü kesmesi ile, Fabien 
Lefebre’e “Au-revoir Monsieur Lefebre” (Görüşmek üzere Monsieur Lefebre) 
demem arasında sadece yedi-sekiz dakika geçmişti. Hayatımda o güne kadar, 
bir duygu denizi içinde en dibe vurmaktan, suyun tekrar yüzeyine çıkmayı 
bu kadar kısa sürede hiç yaşamamıştım. İkinci kattaki imtihan salonundan 
aşağı uçar adımlarla indim. Kendime bir kahve ısmarladıktan sonra, bir 
sonraki imtihan için son çalışmalarımı yapmak üzere kütüphaneye gittim.

Asistan olmak ve akademik kariyer yapmak… Asistan, doktor, doçent, 
profesör olmak… Hayatta yapmayı en çok istediğim şeylerden biriydi. Babam 
hayatta olsaydı, mutlaka o yola girerdim. Babam vefat edeli neredeyse iki 
sene olmuştu ve annem İskenderun’da tek başına bir sürü işle uğraşıyordu. 
Ailemizin tek geliri kira gelirleriydi ve annem bu gelirle Bânu ve benim 
eğitimimize katkıda bulunuyordu. İskenderun’da pasajdaki dükkânlar ve üst 
kattaki evler artık çok eskimişti; dolayısıyla, masrafları her sene artıyordu. 
Binanın tekrar inşası kaçınılmaz olmaya başlamıştı. Ayrıca, devletten 
eski kurdan, yani ucuz döviz alma dönemim Cenevre Üniversitesi’nden 
mezuniyetimle sona erecekti. Öğrenimime yurt dışında devam etmem 
durumunda, dövizi cari kurdan almaya başlayacaktım. Birkaç ay evvel 
Kanada’da McGill Üniversitesi’ne master programı için başvurmuş, fakat 
daha sonra vazgeçmiştim. İskenderun’a, Türkiye’ye dönmem gerekiyordu. 
Aksi takdirde bencillik yapmış olur, anneme haksızlık yapmış olurdum.

Üniversitenin tertiplediği “kariyer günleri” görüşmelerinin neticesinde, 
İsviçre şirketlerinden Nestlé ve Rolex ile, merkezi Cenevre’de olan World 
Trade Organization - Dünya Ticaret Örgütü’nde çalışma imkânlarım 
doğmuştu, ama onlardan da vazgeçtim. Ayrıca, memleketim bana 
fazlasıyla cömert davranmıştı. Beş sene önce girdiğim döviz imtihanını 
kazandığımdan dolayı, beş seneye yakın bir dönem boyunca eğitimime %40 
katkıda bulunmuştu. Ben iyi bir eğitim almıştım. Türkiye kalkınmakta olan 
bir ülkeydi. Memlekete dönüp, Türkiye için çalışmak zamanı gelmişti.

Randevu saatinde sekreter hanım beni Monsieur Mentha’nın ofisine aldı 
ve ikimize de kahve servisi yaptı. Monsieur Mentha o güne kadar girdiğim 
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imtihanların nasıl geçtiğini sordu. Tüm imtihanların bitmesine sadece bir 
imtihan kalmıştı. Ümitvar olduğumu söyledim ve ekledim:

“J’ai encore un examen à passer. C’est l’examen du cours Finances Publiques.” 
(Girmem gereken bir imtihan daha var. Kamu Finansı dersinin imtihanı.)

“Je vous souhaite bonne chance.” (Size başarılar dilerim.)
“Merci Monsieur.” (Teşekkür ederim Mösyö.)

Dekan önündeki dosyayı açtı ve içindeki kâğıtlara şöyle bir göz attı. 
Dosyanın içinde benim üniversite hayatımla ilgili her türlü bilgi vardı: 
Fribourg imtihanları neticeleri, Siyasal Bilgiler bölümünden İşletme 
bölümüne geçişim, aldığım bütün dersler, imtihan neticeleri, vs.

“Monsieur Gür, d’après ce qu’il y a dans ce dossier, vous avez fini en 1969 
des études sécondaires dans un lycée américaine en Turquie, mais vous avez 
commencé vos études dans notre université en 1970. Qu’est ce que vous avez fait 
pendant l’année academique 1969-1970? Etiez-vous en Turquie? (Monsieur 
Gür, bu dosya içeriğine göre, lise tahsilinizi 1969 yılında Türkiye’deki bir 
Amerikan okulunda bitirmişsiniz; üniversitemize girişiniz ise 1970 yılında 
olmuş. 1969-1970 öğretim yılında ne yaptınız? Türkiye’de miydiniz?)  

“Non, j’étais ici à Genève. J’essayais d’apprendre le Français dans une école 
de langue.” (Hayır, burada Cenevre’deydim; bir dil okulunda Fransızca 
öğrenmeye çalışıyordum.)

“Vouz avez réussi aux examens de Fribourg et vouz avez commencé des études 
univérsitaires après seulement une année d’études de langue? Ce n’est pas bien 
croyable…” (Fribourg imtihanlarını başarıp, üniversiteye başlamanız sadece 
bir senelik lisan eğitimi sonrası mı oldu? Bu pek inandırıcı değil…)

“Oui Monsieur.” (Evet Mösyö.)
“Eh bien alors! Vous aviez beaucoup de courage!” (Vay canına! Çok 

cesurmuşsunuz!)
“Vous savez? Votre réponse à l’examen écrit de mon cours sera lu en classe au 

début de l’année académique prochaine. Vouz êtes une des deux étudiants qui 
ont mérité 5,50 à la fois aux examens écrit et oral.” (Biliyor musunuz? Benim 
dersimin yazılı imtihanına verdiğiniz cevap gelecek akademik senenin 
başında sınıfta okunacak. Siz hem yazılı  hem de sözlü imtihandan 5,50 alan 
iki öğrenciden birisiniz.)

“Merci Monsieur. J’en suis très content!” (Teşekkür ederim Mösyö. Bundan 
dolayı çok sevindim!)

“Mais, non! Ne me remerciez pas! On ne donne pas de bonnes notes à 
tout le monde.” (Hayır, hayır. Bana teşekkür etmeyin. İyi notları herkese 
vermiyoruz.) 

“Je n’ai pas eu beaucup de chances de parler à l’examen oral…” (Sözlü 
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imtihanda konuşmak için pek fırsatım olmadı…)
Monsieur Mentha güldü. “Vous aviez fait un bon commencement. Cela 

me suffisait,” (İyi bir başlangıç yapmıştınız. Bu bana yeterli geldi,) dedi ve 
devam etti:

“Comme Monsieur Lefebre vous a déjà indiqué, nous voulons vous proposer 
un poste d’assistant en sciences commerciales et industrielles.” (Monsieur 
Lefebre’in size daha önce bahsettiği gibi, size ticari ve endüstriyel bilimler 
bölümünde asistanlık teklif ediyoruz.)

YOL ayrımına geldiğimi hissettim. Dekana bu tekliften onur duyduğumu, 
akademik kariyerin rüyalarıma giren bir meslek olduğunu söyledim. Daha 
sonra ailemden bahsettim. Türkiye’ye hangi nedenlerden dolayı dönmem 
gerektiğini anlatmaya çalıştım.

Bir müddet, bana hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir sessizlik oldu. 
Monsieur Mentha, babacan edasıyla şöyle devam etti:

“Vous avez des raisons très sublimes pour retourner en Turquie. Laissez-
moi de vous féliciter encore une fois de votre réussite à l’université et de vos 
penseés pour l’avenir.” (Türkiye’ye dönmek istemenizin çok ulvi nedenleri 
var. Üniversitedeki başarınızdan ve gelecek için düşüncelerinizden dolayı 
sizi bir kere daha tebrik etmeme müsaade edin.)

Odadan çıktım ve son imtihanıma çalışmak için kütüphaneye gittim…

MEZUNİYET
Nasıl yani? Ben üniversiteden mezun mu olmuştum? Bir daha geceli 

gündüzlü ders çalışmaları olmayacak mıydı? Artık imtihan heyecanı 
çekmeyecek miydim?

Mezuniyetimle ilgili mutlu haberi en çok annem hak ediyordu. Haberi 
anneme ulaştırmak üzere postaneye gittim ve İskenderun’daki evimizin 
numarasını çevirdim. Karşıma annemin ev işlerindeki yardımcısı Ayşe çıktı. 
Annem evde değildi. Ayşe’ye anneme ne söylemesi gerektiğini söyledim ve 
emin olmak için tekrarlattım: “Mehmet Abim telefon etti. İmtihanlarını 
geçmiş. Mezun olmuş.”  Aradan yirmi-dört saat geçmemişti ki, annemin 
tebrik telgrafı geldi. Dünyaların onun olduğunu yazıyordu…



259

Mehmet Gür

YURDA DÖNÜŞ
Anneme Venedik’ten bir posta kartı gönderdim:

                    17 Mayıs 1974

Sevgili Anneciğim;
Buraya dün on saatlik bir tren yolculuğundan sonra geldim. Vapurum 

yarın saat 2:30’da hareket ediyor. Şimdi gidip, nereden kalkacağını filân 
öğrenmem lâzım. İzmir’den İskenderun’a nasıl geleceğimi bilmiyorum. Bir 
yolunu bulurum. Hoşça kal. Yakında görüşürüz.

Mehmet
* * *

Cenevre’deki son günlerimde Bern’deki Talebe Müfettişliği’ne, 
arkadaşlarıma, akrabalarıma mezun olduğumu ve yakında Türkiye’ye 
döneceğimi bildirdim. Eski ev sahibem Madame Gérard’a ve Fransızca 
öğrendiğim Ecole Pratique’e uğrayarak vedalaştım. Yabancılar Bürosu’na 
giderek, artık İsviçre’den ayrılacağımı bildirdim.  Emektar motosikletimi 
Brezilyalı arkadaşım Barry’e 90 CHF karşılığında sattım.

Toplanmam kolay oldu. Giysi olarak fazla bir eşyam yoktu.  Öte 
yandan, kitaplarım, dosyalarım, gitarım, plaklarım ve müzik setim epeyi 
ağırlık yapıyordu. Küçüklü, büyüklü bir düzineye yakın bagaj parçam 
vardı. Bunları uçakla Türkiye’ye götürmek bana bir servete mal olurdu. 
Cenevre’ye ilk gelirken Yeşilköy Havalimanı’nda ödediğim fazla bagaj 
parası aklıma geldi. Hâlâ unutmamıştım. Bir keresinde de Türkiye’ye tatil 
için giderken, “check-in” kuyruğunda benim önümde şişman mı şişman 
bir hanım vardı. O hanım bavulunu verdi, biniş kartını aldı ve ayrıldı. 
Sıra bana geldiğinde, bavulumun tartıdaki ağırlığı izin verilenden üç kilo 
daha fazla geldi. Görevli hanım fazla bagaj için ödeme yapmam gerektiğini 
söyleyince, ödeme yapmamak için bavulumdaki birkaç kitabı çıkararak 
yanıma aldım. Benden fazla bagaj parası isteyen görevliye de şöyle dedim: 
“La passagère devant moi pèse au moins deux fois plus que moi. Vous ne lui 
avez pas demandé de payer pour les poids excessifs.” (Benden önceki şişman 
yolcu benden en az iki misli daha fazla kiloluydu. Ondan fazla kilo parası 
istemediniz.) Görevli hanım ne yapsın? O da, ben de güldük!

Türkiye’ye dönmenin en zahmetli, fakat en ucuz yolu trenle Cenevre’den 
Venedik’e, oradan da feribotla İzmir’e gitmekti. İzmir’den İskenderun’a 
otobüsle gidebilirim diye düşündüm ve bu planı uygulamayı kararlaştırdım. 
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Venedik’i görmek de bana ayrıca cazip gelmişti. İsviçre’de beş sene 
kalmıştım, ama Venedik’e hiç gitmemiştim. 

Cité’den ayrılırken bir tuhaf oldum. Bir sürü arkadaşım bavullarımı 
taşımak ve beni geçirmek için geldiler. Cornavin Garı’ndan hareket eden 
tren İtalyan sınırına geldiğinde, beni beş sene misafir ettiği ve üniversite 
eğitimi verdiği için İsviçre’ye içimden teşekkür ettim.  

Venedik, tahmin ettiğim gibi, gördüğüm diğer Avrupa şehirlerinden 
farklıydı. Kanalları, gondolları, meydanları ve araba trafiğinin olmadığı 
dar sokaklarıyla ziyaret edilmesi gereken bir şehirdi. Anneme Venedik’te 
olduğumu bildiren 17 Mayıs tarihli bir posta kartı yolladım; “Acaba benden 
evvel gider mi?” diye düşündüm. 

Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait Truva feribotuyla üç gün boyunca 
Venedik’ten İzmir’e seyahat ederek Türkiye’ye döndüm. 

Sometimes you go in search of answers , only to find more questions…, 

and when you think your journey has come to an end,

you’ll be suprised to find that it’s only the beginning.

 --- 

Bazen aradığınız cevapları bulmak için yola koyulursunuz,

ama daha fazla soruyla karşılaşırsınız… ve artık yolun sonuna geldim 

diye düşünürken, yolun daha başında olduğunuzu

fark ederek şaşırırsınız.

Bu söz, CNN International Televizyon kanalının kendi reklamında 

kullandığı bir sözdür. Habercilik mesleği için kaleme alınmıştır.

Hepimiz için geçerli olabilir…
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Fotoğraf 44:
Cenevre’de kaldığım evin bahçesi (1969)

Fotoğraf 45:
Fofo ve Dominique ile beraber (1969)
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Fotoğraf 46:
Karen Bray

Fotoğraf 47:
Karen Bray ve Fofo Dacou ile… (1970)
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Fotoğraf 48:
Cenevre Üniversitesi (1971)

Fotoğraf 49:
Cenevre Üniversitesi (1971)
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Fotoğraf 50:
Üniversite arkadaşlarımla (1971)

Fotoğraf 51:
Kütüphanede… (1970)
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Fotoğraf 52:
Karen Bray ile Londra’da Abbey Road üzerinde - The Beatles Abbey Road

albümündeki yaya geçidi (1971)

Fotoğraf 53:
Karen Bray ve Joyce Stoller ile beraber - Edinburgh (1971)
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Fotoğraf 54:
Leysin’de bayrak seremonisi (1972)

Fotoğraf 55:
İspanya-Barselona civarında kampta…. (1972)
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Fotoğraf 56:
İspanya-Barselona civarında kampta. (1972)

Fotoğraf 57:
Yvonne Leslie 
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BÖLÜM 6 

İSKENDERUN-İSKENDERUN

İzmir’de bindiğim otobüs, 22 Mayıs 1974 tarihinde, bir Çarşamba günü 
öğleye doğru İskenderun’a ulaştı. Eşyalarımı otobüsten indirdikten 

sonra, perona bir taksi çağırdım. Şoföre eşyalarımı göstererek, “Sahil Evler, 
Cengiz Topel Caddesi’ne gideceğim. Eşyam çok; isterseniz ikinci bir taksi 
daha çağıralım,” dedim. Yaşlıca, tonton taksi şoförü, “Merak etme evlat; 
her şeyi sığdırırız,” diyerek ikinci bir taksinin gerekli olmadığını belirtti. 
On-beş dakikalık sürüş sırasında taksi şoförüne Cenevre’den beri yaptığım 
yolculuktan bahsettim. Eve geldiğimizde, eşyalarımı rahat boşaltabilmek 
için arabayı evin garajına sokmasını rica ettim. “Burası rahmetli Eczacı 
Halef Bey’in evi!” dedi. Meğer, yaşlı şoför babamı tanırmış. “Evet, ben 
oğluyum,” dedim. Tam o sırada, geldiğimi evin penceresinden gören annem 
dışarı fırladı. Boynuma sarılırken gözyaşlarını tutamadı. Baktım, tonton 
şoför amcanın da gözleri nemlenmişti. Bana, “Evine hoşgeldin evlat,” 
anneme de “Gözün aydın, Bedia Hanım!” dedi. Annemin ona uzattığı parayı 

YEDİ SOSYAL GÜNAH: 

1) Emeksiz servet

2) Vicdansız zevk

3) Kişiliksiz bilgi

4) Ahlaksız ticaret

5) İnsaniyetsiz bilim

6) Feragatsız ibadet

7) İlkesiz siyaset

 ̶  Mahatma Gandhi

z
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alırken, “Bu çok!” dediyse de, annemin ısrarı üzerine kabul etti. 

İskenderun’a en son babamın 1972 Haziran ayında vefatında gelmiştim. 
Aradan iki yıl geçmişti. Annemi ise 1972 sonunda Cenevre’ye bizi ziyarete 
geldiğinden beri, yani bir-buçuk senedir görmemiştim. Annem, annemin 
yardımcısı Ayşe ve ben, eşyalarımı içeri taşıdık. Bir yorgunluk kahvesinden 
sonra, eve yerleşmeye başladım. Böylece, 1952 senesinde doğumumdan, 
1962 senesinde ortaokul için Talas’a gidişime kadar geçen on senelik birinci 
İskenderun yaşamımdan sonra, ikinci İskenderun yaşamım başladı. Tekrar 
İskenderunlu oldum (Fotoğraf 58, 59 ve 60).

O akşamüstü, evimiz, komşularımız ve geldiğimi haber verdiğim 
arkadaşlarımla doldu. Annem böyle bir misafir akınına hazırlıklıydı. Uzun 
zamandır içemediğim demli çayın yanında, annemin meşhur çikolata 
soslu pastası ve peynirli çörekleri vardı. O akşam birkaç arkadaşım akşam 
yemeğine de kaldılar. Bu sefer leziz oruklar (Hatay’da içli köfteye “oruk” 
denir) ve ıspanaklı börekler yenildi.

Ertesi gün, annem beni babamın mezarını ziyaret etmek için arabasıyla 
kabristana götürdü. Cenevre’ye, üniversiteye gitmek için İskenderun’dan 
ayrıldığım günü hatırladım. Babam o zaman hayattaydı. Bana iyi yolculuklar, 
iyi şanslar dileklerinde bulunmuştu. Üniversiteyi bitirerek dönmüştüm, ama 
babam artık yoktu. Bildiğim duaları okudum. Benim için yarattığı fırsatlar 
için babama teşekkür ettim.  Bunu anneme söylediğimde, “Sen o fırsatları 
iyi değerlendirdin; hakkını verdin!” dedi. Bir evlat olarak, bir ebeveynden 
duyulabilecek en güzel sözlerden biriydi bu…

Annem o hafta sonu, eve dönüşümün şerefine bir yemek verdi. Davetliler 
arasında Abdullah Bilgin-Übeyde Bilgin, Dr. Raif Esmer-Mehçure Esmer, 
Dr. İhsan Semerkant-Nihal Semerkant (Büyük Nihal), İlyas Sayeg-Valantin 
Sayeg, Dr. Mükerrem Gürevin-Berrin Gürevin, Nejat Erdoğuş-Saadet 
Erdoğuş, Hüsamettin Tacettin-Nihal Tacettin (Küçük Nihal), Muzaffer 
Kalaycıoğlu-Eti Kalaycıoğlu, Nafiz Soyer-Güngör Soyer gibi, annemin 
ve rahmetli babamın eski arkadaşları vardı. Hemen hemen hepsi beni 
çocukluğumdan bilirdi; çoğunun çocukları benim çocukluk arkadaşlarımdı. 
Abdullah Amca, babamın vefatından sonra yapılması gereken işler hakkında 
en çok yardım eden, yol gösteren çok muhterem bir büyüğümüzdü. Dr. Raif 
Bey benim ilkokuldan sonra Talas’a gitmemi teşvik etmişti, “Talas’taki eğitim 
başka okulda yoktur!” diyen kişiydi. Dr. İhsan Bey çocukluk doktorumdu, 
ilkokul birinci sınıfta sık sık hastalanmam neticesinde meslektaşlarıyla 
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‘konsültasyon’ yapmış ve benim bademcik ameliyatı olmamı önermişti. İlyas-
Valantin Sayeg çifti, ilkokul sınıf arkadaşım Kayser’in anne-babasıydılar; 
onların Postane Caddesi’ndeki büyük bahçeli evlerine küçükken oynamaya 
giderdim. Bildiğimiz, tanıdığımız birçok ailenin sahil şeridindeki evlere 
taşınmış olmalarına karşın, Sayegler o evde oturmaya devam ediyorlardı 
Dr. Mükerrem Gürevin ‘konsültasyon’ için çağırılan doktorlardan biriydi. 
Muayenehanesi bizim eski evin tam karşısındaydı. Bir gün sokakta oynarken, 
benim dikkatsizliğimden dolayı, bir arabanın bana çarpmasından kıl payı 
kurtulmuştum. Acı fren sesini duyan Mükerrem Bey, olayı penceresinden 
görmüş, dışarı fırlamış, beni muayenehanesine götürerek su vermişti. Nejat-
Saadet Erdoğuş çiftinin büyük kızları Gamze de benim ilkokuldan sınıf 
arkadaşımdı; sahildeki yeni evimizde bize komşuydular. Eti Abla annemin 
halasının kızı, yani kuzeniydi. Kocası Muzaffer Kalaycıoğlu ile üniversitede 
tanışmışlar ve evlenmişlerdi. Her ikisi de diş hekimiydi.  Güngör Soyer 
de annemin akrabasıydı. Kocası Nafiz Bey, 1970’li senelerin başında 
İskenderun yakınlarında inşa edilen demir-çelik fabrikası lojmanlarının 
büyük yüklenicilerinden biriydi.

Yemekten sonra gitar çalmam istendi. Cenevre’ye gittiğimden beri 
İskenderun’da gitar çalmamıştım. The Beatles, Simon & Garfunkel ve Cat 
Stevens’dan şarkılar çaldım, söyledim. İltifatlar aldım. Davetli büyükler 
arasında yaşça en genç olan Eti Abla, “Mehmet, sen bu işi çok ilerletmişsin!” 
dedi. Doğrusu, fena değildim; üniversitedeyken ‘finger picking’ denilen, 
parmaklarla çalış stilini epeyi ilerletmiştim. Sesime uygun şarkılar 
söylemeye gayret ederdim. Beş-altı şarkı çaldıktan sonra gitarımı duvara 
dayayacaktım ki, bu sefer Eti Abla’nın kocası Muzaffer Abi, “Senin bir 
‘Failatün’ şarkın vardı; onu da çalsana!” deyiverdi. Muzaffer Abi’yi tabii ki 
kıramadım; o ortaokul-lise dönemi komik sözlü şarkıyı yıllar sonra tekrar 
çaldım. Sözleri şöyle:

Janet  orağını almış, ot biçmeye gidermiş
Yolda dört genç güzel oğlan Janet’e rast gelmiş.
Birincisi biraz mahsun, failatün failatün
Birincisi biraz mahsun, yanağını okşamış.
İkincisi biraz çapkın, failatün failatün 
İkincisi biraz çapkın, eteğini kaldırmış,
Üçüncüsü anasının gözü, failatün failatün
Üçüncüsü anasının gözü, çimenlere yatırmış.
Dördüncünün yaptıkları failatün, mefailün
Dördüncünün yaptıkları, bu şarkıda söylenmez.
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Bu şarkının ana fikri, failatün failatün
Bu şarkının ana fikri, bütün erkekler domuz.
Ana fikrin baba fikri, failatün, mefailün
Ana fikrin baba fikri, kızlar domuzu sever.
Eğer bilseydiniz kızlar, failatün failatün
Eğer bilseydiniz kızlar, siz de ot biçerdiniz…

Şarkı beğenilmiş olacak ki, davetliler hem alkışladılar, hem de bol bol 
güldüler. Şakacılığıyla tanınan Mehçure Hanım, “Şarkı dediğin işte böyle 
olur; eline, ağzına sağlık Mehmet,” diyerek yanaklarımdan öptü. Neşeli ve 
samimi bir akşam olmuştu. Misafirler gittikten sonra annemin boynuna 
sarıldım; teşekkür ettim.

Ertesi gün annemle Antakya’ya gittik. Teyzemler, dayımlar, amcamlar ve 
halamlar ziyaret edildi. Annemin kullandığı arabayla şehirlerarası yolculuk 
yapmak hoşuma gitmişti. Araba kullanmayı biliyordum, ama ehliyetim 
yoktu. Birkaç gün sonra ehliyet imtihanına girmek için müracaatta 
bulundum.

Bundan sonraki günler sakin, hatta benim için fazlaca sakin bir tempoyla 
geçerken, bir yandan da hayatımı kazanmak için ne işle uğraşabilirim diye 
araştırmalar yapmaya başladım. O senelerde İskenderun Demir-Çelik 
Fabrikası’nın üniteleri üretime geçmişti. Sahil evlerde oturan bir komşumuz, 
“Demir ticaretinde iyi bir gelecek var. Araştırmanda yarar olabilir. Ben 
de sana yardımcı olurum,” demişti.  Doğrusunu söylemek gerekirse, böyle 
bir uğraş hiç ilgimi çekmiyordu. Talas’ta, Tarsus’ta okumuştum, Cenevre 
Üniversitesi’nden mezun olmuştum; İngilizce ve Fransızca lisanlarına 
üst seviyede hâkimdim. İskenderun’da demir ticaretine girenler eminim 
çok para kazandılar, kısa sürelerde zengin oldular, ama ister demir olsun 
ister kereste olsun, bunlar benim yapabileceğim işler değildi. Üniversitede 
aldığım derslerde hep kurumsal örnekler üzerinde çalışmış, kafa yormuş, 
kurumsal işyerlerini ziyaret etmiş, kurumsal yerlerde staj yapmıştım. 
Bunlardan mutlaka etkilenmiş olsam gerek, bireysel olarak çalışmaktan 
ziyade, ben kurumsal bir yapı içinde çalışmak, yukarıya merdivenin 
basamaklarını tırmanarak çıkmak istiyordum. Bildiklerimden, 
niteliklerimden hem kendimi hem de çalıştığım yeri faydalandırabileceğim 
imkânlar İskenderun’da pek yoktu. Bunun farkındaydım, ama 
İskenderun’dan hemen ayrılarak annemi yapılması gereken işlerde yalnız 
bırakmam doğru ve hakkaniyetli olmazdı. “Hele şu yaz geçsin; yaz boyunca 
halletmem gereken işler var,” dedim kendi kendime.
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İki ay sonra Bânu’nun da diplomasıyla Cenevre’den İskenderun’a temelli 
olarak dönmesiyle ev daha da canlandı ve annemin keyfi daha da arttı.

ARSUZ

Annem yaklaşık iki-buçuk sene evvel, yani 1971 yılının sonlarında 
Arsuz’da bir mülk satın almıştı. Hatta almadan önce Bânu’ya ve bana 
yazmış, görüşümüzü sormuştu. Biz de annemin, babamın vefatından sonra 
yalnızlığını düşünerek, “İçine siniyorsa, hiç düşünme, al anne,” diye cevap 
vermiştik Cenevre’den. Arsuz, İskenderun’un güneyinde, 33 km uzaklıkta 
bir sahil kasabasıdır (Fotoğraf 61). Yol zaman zaman sahilden geçse de, 
çoğu yerde iç taraflardadır. Arsuz’un kuruluşu milat öncesine dayanır. 
Bir aralar Arsuz’un isminin Türkçeleştirilmesine kalkışıldı, yollardaki 
tüm isim levhaları değiştirildi, ama halk benimsemedi. Bir zaman sonra 
yol levhalarında tekrar “Arsuz”  ismine dönüldü. Bu dönüşün olmasına 
sevinmiştim. Benimsenmiş tarihi isimlerin bir kalemde değiştirilmesine 
aklım hiç ermemiştir…!

Arsuz son senelerde Soğukoluk’un yerini almaya başlamıştı. Daha önceleri 
yazın yaylaya çıkan aileler, artık deniz kenarını, plajları tercih etmeye 
başlamışlardı. Esasında, biz de, ben Lise 2 öğrencisi iken İskenderun’da 
sahildeki evimize taşındığımızdan beri yazları Soğukoluk’a gitmemiştik. 
İskenderun’da kalarak, sahildeki evimizin önünden denize girmek tercih 
ediliyordu. Durum böyle iken, 1972 yılında annemin iki kuzeni (Güngör 
Soyer ve Eti Kalaycıoğlu) ve en yakın arkadaşlarından bazıları, Arsuz’da 
deniz kenarında yeni yapılacak olan bir bina için topraktan daireler 
almışlar ve anneme de alması için ısrar etmişler. O zamanlar gayrimenkul 
alımları için banka kredileri yoktu. İnşaata topraktan giriş, ödemeleri inşaat 
süresince otomatik olarak taksitlendirdiğinden, annemin idare ettiği aile 
bütçemize çok büyük ilave bir yük getirmiyordu.  İnşaat bir-buçuk senede, 
yani zamanında tamamlanmış; annem ve komşuları 1973 yazının bir 
bölümünü Arsuz’da geçirmişlerdi. 1974 yazı ikinci yaz oldu.

Binanın konumu güzeldi; önü denizdi. Elli metre ileriden Arsuz Çayı 
Akdeniz’e karışıyordu (Fotoğrağ 62). Bina, çekme kat ile birlikte dört katlı 
olarak inşa edilmişti. Arsa sahibi olan inşaat mühendisi Leon Bey aynı 
zamanda binayı da yapmış, çekme katı kendine ayırırken, diğer altı daireyi 
satmıştı.  Bahçe katındaki ilk dairede annemin arkadaşları Hüsamettin-
Nihal çifti oturuyorlardı. Bu çiftin Nazmiye ve Esra ismindeki iki kızı 
eskiden beri tanıdığım kişilerdi. Bahçe katındaki diğer dairenin sakinleri ile 
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bir üstteki ikici katta bulunan iki dairenin sakinleri İskenderun’un tanınmış 
Hıristiyan aileleri idiler. Annemin dairesi üçüncü kattaydı; bu kattaki diğer 
daire annemin kuzeni Güngör ve Nafiz Soyer çiftine aitti. Kızları Eda, Ela 
ve oğulları Süha benden küçüklerdi. Eda o seneler İstanbul’da Üsküdar 
Amerikan Lisesi’nde okuyordu. Görenlerin hemen dikkatini çeken güzel 
bir kızdı. Annemin ve Eda’nın annesi Güngör Abla’nın Eda ile benim 
beraberliğimi arzu ettiklerini hisseder gibiydim, ama ben şahsen evliliğe 
daha çok çok uzak olduğumu düşünüyordum. Eda daha lise öğrencisi bir 
kızdı. Ben ise daha yirmi-iki yaşında, yeni üniversite mezunu, evlilik öncesi 
daha çok şeyler yapılması gerektiğini düşünen bir insandım.

Yakın komşuluk hayatını özlemiştim doğrusu. Apartmanda gündüzleri 
herkesin kapısı ardına kadar açıktı. Komşularımızla neredeyse iç içe 
yaşıyorduk. Denize bazı günler evimizin önünden, bazı günler ise Arsuz 
Oteli’nin plajından giriyorduk. Çok samimi bir arkadaş grubumuz oluştu. 
Leyla ve Habip Diab kardeşler, Lidya Mülhim, teyzemin oğulları Sakıp ve 
Reşit Müftüoğlu, Eda Soyer, Ali Ersoy, Marina ve Edino Levante kardeşler, 
Patricia Azrak, Nazmiye ve Esra Tacettin kardeşler, Muna ve Süheyl Tanzi 
kardeşler, Bânu ve ben o grubun üyeleriydik. Bizim evde Cenevre’den 
getirdiğim güzel bir müzik seti ve bol plak olduğundan, arkadaşlarımız sık 
sık bize gelirlerdi. Öyle ki, annemin dairesinin adı “Kulüp Bediş” olmuştu. 
Müzik setimi haftada bir kere bahçe katındaki bir dairenin balkonuna taşır, 
oradan dans müzikleri yayını yapardım. Dans müziklerini çoğu zaman 
benim gitarımla şarkı söylemem takip ederdi.

KIBRIS ÇIKARMASI

Arsuz günleri böyle geçerken, bir gün radyolarda ve gazetelerde Kıbrıs’la 
ilgili flaş haberler yayınlanmaya başladı. Kıbrıs’ta bir darbe olmuş, Kıbrıs’ı 
Yunanistan’a bağlamak arzusunda olan güçler (EOKA Örgütü), Yunanlı 
subayların yönetimindeki Rum Milli Muhafız Ordusu ile işbirliği içinde 
yönetimi ele geçirmişlerdi. Bu arada, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Papaz Makarios 
darbecilerden kaçmış ve saklanmıştı. Kıbrıs’ın Yunanistan tarafından ilhak 
edilmesi Türkiye’nin asla kabul edemeyeceği bir durumdu. Her şeyden önce, 
adada bir Türk toplumu vardı. Ayrıca, Kıbrıs adası Türkiye için son derece 
stratejik bir konumdaydı. Kıbrıs’ın askeri açıdan önemini Atatürk’ün şöyle 
ifade ettiği anlatılır: Antalya bölgesinde yapılan bir askeri tatbikatta Atatürk 
subaylara, “Türkiye’nin yeniden işgal edildiğini ve Türk kuvvetlerinin sadece 
bu bölgede mukavemet ettiğini farz edelim. İkmal yollarımız ve imkânlarımız 
nelerdir?” sorusunu yöneltmiş. Subayların görüş ve düşüncelerini dinleyen 
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Atatürk, haritada Kıbrıs adasını işaret ederek, “Efendiler, Kıbrıs düşman elinde 
bulunduğu sürece, bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz. 
Bu ada bizim için mühimdir!” demek suretiyle Kıbrıs adasının Türkiye için 
taşıdığı stratejik önemi tüm açıklığıyla ortaya koymuştur.

Kıbrıs 9.300 kilometre kare yüzölçümü ile, Sicilya ve Sardunya adalarından 
sonra, Akdeniz’in üçüncü en büyük adasıdır. Türkiye’ye 65 km, Yunanistan’a 
965 km uzaklıktadır. Ada 300 sene Osmanlı toprakları içinde yer almış, 1877-
78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Osmanlıları destekleme karşılığında 1878 
yılında geçici olarak İngiltere idaresine bırakılmıştır.  İngiltere, I. Dünya 
Savaşı başında Kıbrıs’ı ilhak ettiğini açıklamıştır. 

Kıbrıs’taki darbe üzerine, zamanın başbakanı Bülent Ecevit, Türkiye 
ve Yunanistan’la beraber Kıbrıs’ta üçüncü garantör ülke olan İngiltere’ye 
giderek, Türkiye ve İngiltere’nin adadaki duruma beraber müdahale 
etmelerinin yollarını araştırdı. İngiltere’den somut bir cevap almamış olacak 
ki, Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs’a çıkarma 
yaptı. Bu harekâtı 14 Ağustos’ta yapılan ikinci harekât takip etti. Türkiye 
Muharip Gaziler Derneği kayıtlarına göre bu iki harekâtta 498 Türk askeri 
şehit olmuş, 1.200 civarında asker yaralanmıştı. Bu harekâtlar Bülent Ecevit 
tarafından “barış harekâtları” olarak isimlendirildi. Bu, tabii ki politik bir 
isimlendirmeydi; ben hiç mi hiç benimsemedim. Türkiye, bir kısmını da 
olsa, Kıbrıs’ı kontrol etmelidir. Türkiye Kıbrıs’a bir daha çıkmamak üzere 
girmiştir.

Türkiye’nin Kıbrıs’a asker çıkarmasından yaklaşık altı ay sonra, ABD 
Türkiye’ye silah satışı ambargosu uygulamaya başladı. O ambargo, belki 
de Türkiye için geleceğe dönük olarak olumlu neticeler verecek bir olaydı. 
Türkiye, silah temini hususunda kimseye güvenmemek gerektiğini anladı ve 
milli silah sanayimizin geliştirilmesi için adımlar atıldı.

13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Rauf Denktaş 
devlet başkanı oldu. Bu yapı daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) adını aldı.  Rauf Denktaş’ın Kıbrıs’ın kuzeyinin Türk kalabilmesi 
için verdiği uğraşlar unutulmazdır. Aksi takdirde, aynı Girit Adası gibi, 
Kıbrıs’ın tamamının da Yunanistan’a, yani Batı’ya bağlanması kaçınılmaz 
olabilirdi. Kıbrıs olayına zamanında müdahale ederek, Türk ordusunun 
adaya çıkmasına ön ayak olan Bülent Ecevit’i de unutmamak gerekir.
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İskenderun’da Kore Savaşı şehitleri ve gazileri için 1950’lerde bir 
anıt yapılmıştı (Fotoğraf 63). Küp şeklindeki o anıtın bir yüzü Kıbrıs 
şehit ve gazileri anısına yeniden düzenlendi (Fotoğraf 64). Bu olayı 
anlayamamışımdır: Kıbrıs şehitleri ve gazileri için ayrı bir anıt yapılamaz 
mıydı?

EHLİYET ALIYORUM

1974 yazında yaptığım diğer bir şey araba ehliyeti almak oldu. Araba 
kullanmayı Tarsus’ta okuduğum senelerde öğrenmiştim, ama on-sekiz 
yaşımı doldurmadan Cenevre’ye gittiğimden dolayı ehliyet sınavına 
girememiştim. Cenevre’de ise, ehliyet sınavına girmek aklıma bile 
gelmemişti. 9 Ağustos günü Arsuz’dan Antakya’ya giderek sınava girdim ve 
ehliyetimi aldım. O günlerde, Cenevre’den arkadaşımız Jean-Paul Legrand, 
misafirimiz olarak Arsuz’a gelmişti. Annemin arabasını Antakya’ya Jean-
Paul sürdü. Ehliyet imtihanından geçtiğim için, Arsuz’a dönüşte arabayı ben 
kullandım. 

Esasında, araba kullanmak pek ilgimi çeken bir şey değildi; benim 
merakım daha çok motosikletler üzerine yoğunlaşmıştı. Anneler 
çocuklarının motosiklet kullanmalarını haklı olarak istemezler. Doğal 
olarak, annem de bu merakımdan pek hoşnut olmadı. “Anneciğim, 
biliyorsun ben Cenevre’de üç sene motosiklet kullandım. Burada da çok 
dikkatli kullanacağıma söz veriyorum,” dedim. Tamamen ikna olmamasına 
rağmen, motosiklet kullanmadaki tecrübem ve verdiğim güvence 
karşısında “Peki al, hayırlı olsun. Verdiğin sözü unutma sakın!” dedi. Yaz 
sonunda aile dostumuz Hüsamettin Tacettin Bey’in mağazasına giderek, 
kendime 600cc kapasiteli, bordo renkli bir Honda motosiklet aldım.

Arsuz’daki arkadaş grubumuz haricinde tabii ki İskenderun’da da 
arkadaşlarım vardı. Bunların başında ilkokul arkadaşlarımdan Gamze 
Erdoğuş, Cevdet Uygun, Nebil Barbur, Erol Makzume, Osman Yeral, 
Asuman Süar, Halûk Arzık ve Kayser Sayeg geliyordu. Onlarla da tekrar 
bir araya gelmek bana büyük keyif verdi. İlkokulda sınıfımızın yıldızı 
Cevdet Uygun Ankara’da Siyasi Bilgiler Fakültesi’nden yüksek bir not 
ortalamasıyla mezun olmuştu. Daha sonra hariciye imtihanına girmiş, 
ama kazanamamıştı; belki de, ya alevi olduğundan ve/veya üniversite 
döneminde öğrenci olaylarına katıldığından dolayı elimine edilmişti. 
Benim bildiğim, bilgi ve mantık küpü Cevdet’in böyle bir imtihanı 
kazanamaması neredeyse imkânsızdı. Nebil Barbur ve Erol Makzume, aile 
işleri olan gemi acenteliğini babalarının yanında devam ettirmeye karar 
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vermişler ve çalışmaya başlamışlardı. Kayser Sayeg ise diş tabibi olmuş ve 
İskenderun’da muayenehane açmıştı. Gamze lisan öğrenmekle meşguldü. 
Belçika’ya giderek Fransızca öğrenmişti, İngilizcesini geliştirmek için 
İngiltere’ye gitmek istiyordu. Gamze Bânu’yu, daha doğrusu annemi ikna 
etti ve bu ikili 1974 yazı sonunda bir seneliğine İngiltere’de Bournemouth 
kentine bir lisan okuluna gittiler. Şu İngilizlerin İngilizceden dolayı bir 
senede kazandıkları gelir, bizim bir yıllık ihracatımızdan sanırım fazladır.

ARABA KAZASI

Bir gün askerlik şubesindeki işlerimi halletmek için annemin arabasıyla 
Arsuz’dan İskenderun’a gittim. Akşamüstü tekrar Arsuz’a dönerken, 
hayatımın ilk trafik kazasını geçirdim: Yol tamiratı için karayolları 
ekipleri tarafından kum dökülmüştü. Banket çok dar olduğundan, kumun 
büyük bir kısmı tümsek oluşturacak şekilde zaten dar olan yolda kalmıştı. 
Karanlık bastırmıştı. Kumun döküldüğü yere yaklaşırken, hem karşıdan 
gelen arabanın sürücüsü hem de ben uzun huzmeli farlarımızı kapattık. 
Birbirimizi geçtikten sonra farları tekrar yaktığımda, birkaç metre ötemde 
bir kum yığını gördüm. Arabayı ani olarak sola kıramazdım, çünkü karşıdan 
yine bir araba geliyordu. Direksiyon kırsam, çarpışmamız kaçınılmaz 
olurdu. Yavaşlamama rağmen hızla kum tümseğine girdim. Arabanın önü 
havalandı; tümseğin öteki tarafına indim. Neyse ki, yoldan çıkmamış, yolun 
her iki tarafındaki tarlalara yuvarlanmamıştım. Oturduğum koltuktan 
havalanmış, kafamı arabanın tavanına çarpmıştım. Bende bir hasar yoktu, 
ama arabanın rotu kırılmış, sağ ön lastik çarpılmıştı. 

Seneler boyunca o kadar oku, çalış, uğraş ver… Küçük bir trafik kazası 
bile insanı sakat bırakabilir, hatta hayatından edebilirdi. Yola kum yığını 
bırakmak... Düşüncesiz insanlar maalesef her yerde var! Şüphesiz, eğitimle 
bire bir ilişkili bir gerçek...

GÜR PASAJI

Arsuz’da güneşin batışını seyretmek bir başka keyiftir. Güneş turuncu 
renge bürünür ve ufukta sanki denizin içine girerek kaybolur. Yaydığı 
turuncu ışık, ufku birkaç dakika daha canlı tutar. 

Yazın ortasına doğru bir akşamüzeri annemle balkonumuzda güneşin 
batışını seyretmeye hazırlanırken, yan balkondan Güngör Abla’nın kocası 
Nafiz Soyer el salladı:

“Bir kahveye gelebilir miyim? Sizin bina işini de konuşmuş oluruz.”
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“Tabii, buyurun Nafiz Bey! Memnun oluruz,” diyerek cevap verdi annem.

Nafiz Soyer orta boyda, yuvarlak yüzlü, hafif göbekli, otoriter bir 
görünümü olan, elli yaşlarında bir insandı. İskenderun’un tanınmış 
iş adamlarından biriydi. İnşaat yükleniciliği yapıyordu ve o seneler 
kurulmakta olan İskenderun Demir Çelik Fabrikası lojmanlarının 
büyük bir bölümünün inşaatını üstlenmişti. Ayrıca, Hatay’da ve komşu 
vilayetlerde üretilen meyvelerin ve domatesin değerlendirilmesine yönelik 
olarak, Dörtyol civarında bir meyve suyu ve domates salçası fabrikasının 
kurulmasına öncülük ediyordu.    

Ayşe kahve servisini yaptıktan sonra, Nafiz Bey konuya girdi: “Mehmet’cim, 
senin İskenderun’a dönüşünden evvel annenle bu konuyu konuşmuştuk. 
İskenderun’daki binanızın yeri güzel. Ana cadde üzerinde ve köşe yapıyor. 
Bu iki katlı eski binayı tamamen yıkıp, yeniden değerlendirme zamanı geldi. 
Binanın eskiliğinden ve bakımsızlığından dolayı, binadaki kiracılardan 
alınan kiralar rayiç bedellerin altında kalıyor. Gerçi, yeni bina yaparken 
arsanın bir kısmını yola terk etmek gerekiyor, ama mevcut imar plânına göre 
oraya altı kat inşaat yapabiliriz. Bir çekme kat için de ruhsat alabileceğimizi 
sanıyorum.”

“İlginiz için çok teşekkürler Nafiz Abi. Benim de aklımda olan konu bu 
idi,” dedim ve devam ettim:

“Herhalde önce bir proje çizilecek ve bu belediyeye onaylatılacak, değil 
mi?”

“Tabii ki.”
Annem söze girerek, “Nafiz Bey altı katlı böyle bir binada alt katın yine 

dükkânların olacağı bir pasaj şeklinde, üst katların ise değişik ölçülerde ofis 
birimleri olarak projelendirilmesini tercih ediyor.”

Nafiz Bey devam etti: “Doğru, şundan dolayı: İskenderun’da ofis ihtiyacı 
her geçen gün artıyor. Liman ve taşımacılık işleri arttıkça, İskenderun’a 
gelen nakliyat firmaları artıyor ve onlar burada ofis yerleri arıyorlar. Ayrıca, 
İskenderun Demir Çelik tesislerinin faaliyetleri arttıkça, buraya demir 
çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların irtibat büroları açmaları 
beklenebilir.”

“Üst katlarda ev yapmak yerine ofisler yapmak bana da daha mantıklı 
geliyor,” dedim. “İskenderun’da sokaklarda gezerken görüyorsunuz;  
avukatlar, terziler, mühendisler, hatta doktorlar işyerlerini binaların üst 
katlarında açmışlar.”

“Öyle, sanayi ve ticaret geliştikçe, diğer meslek dallarındaki insanlar 
da İskenderun’a geliyorlar ve işyerleri açıyorlar,” dedi Nafiz Bey ve ekledi. 
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“Tabii ki, bir müteahhit için işyeri yapmak, ev veya daire yapmaktan hem çok 
daha az zahmetli hem de maliyeti daha düşük. Evin mutfağı, banyosu, yatak 
odası ile uğraşacağınıza, dört duvar ofisler yapıyorsunuz. Arsa sahibinin 
binadan alacağı pay da böylece artıyor.”

“Sizce hareket planımız nasıl olmalı Nafiz Abi?”
“Bir mimarla anlaşarak bir plan çizdirelim. İnşaatla ilgili izinlerin, 

ruhsatların alınmasını ben üstlenirim. Sizin yapmanız gereken önemli iş, 
mevcut kiracılarınızla konuşarak, anlaşarak binanın tahliye edilmesini 
sağlamaktır.”

“Tahliyelerle ilgili olarak bu sene sonu için anlaşmalar yapmaya çalışsak 
nasıl olur Nafiz Bey?” dedi annem.

“Bence en uygunu bu olur Bedia Hanım! Sene sonundan önce ruhsat 
işlerini de halledebileceğimizi sanıyorum. Ocak, Şubat aylarında mevcut 
binanın yıkımını yaparız; baharla birlikte de inşaata başlarız.”

İskenderun’daki o binanın inşaatı ve hatta sonrası, beni hayatımda en 
çok meşgul eden konulardan biri oldu. Ben bir ara, “Acaba binayı bir 
müteahhide vermeden kendimiz yapabilir miyiz?” diye kendi kendime 
sormuştum. Kendi kafamda alt kata mağazalar, dükkânlar,  hatta bir 
diskotek yapmayı düşünmüş, üst katlarda ise ofisler ve bir sinema salonu 
plânlamıştım. Sinema salonunun yanına güzel bir kafe ve kafenin içinde 
okuma ve çalışma mekânları şık olabilirdi. 1.000 metrekareden büyük bir 
arsa üzerine altı-yedi katlı böyle bir inşaat yapmak için yeterli hazır paramız 
tabii ki yoktu. “İlk seferde ilk iki katı yapıp, bu katların geliriyle diğer 
katları birer ikişer daha sonra yapsak…” diye düşündüm ve inşaat işinden 
anlayanlara danıştım. Böyle bir girişimin zor, zahmetli ve tepki uyandıracak 
bir girişim olabileceğini anlayınca, önce parçalı inşaattan, sonra da inşaatı 
“kendimizin yapması” fikrinden vazgeçtim. İnşaatın arsa karşılığı bir 
müteahhide verilmesinin en doğru hareket tarzı olacağını anladım. Annem 
ve Bânu da zaten bu fikirdelerdi. İnşaatı kendimizin yapması fikrinden 
vazgeçmemde etkili olan bir diğer unsur ise, benim İskenderun’da çok daha 
uzun süreli yaşama mecburiyetimdi. Yaptığım tahsili ve bildiğim lisanları 
değerlendirmem için, benim büyük şehirlere yerleşmem gerekliydi.            

Sonunda, Nafiz Soyer ile %50-%50 oranında anlaştık. Nafiz Bey, mimari 
çizimdeki birimlerin parasal olarak teker teker değerlendirmesini yaptı. O 
değerler üzerinden bizim alacağımız %50’ye isabet eden birimlerin seçimini 
arsa sahipleri olarak biz yaptık. Gerek Nafiz Bey ve bizim aramızdaki 
paylaşım, gerekse bize kalan %50’nin annem, Bânu ve benim aramızdaki 
paylaşımı son derece âdil oldu.
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Yeni binanın inşaatı iki sene kadar sürdü. Güzel bir bina olmuştu, ama 
eskisinin güzelliğini aratıyordu. Babamın 1940’larda yaptırdığı iki katlı, 
bir kervansaray görünümündeki balkonlu taş bina gitmiş, yerine altı 
katlı betonarme bir bina yükselmişti. İşin acı tarafı, elimizde eski binaya 
ait hiçbir fotoğraf yoktu. Orada koskoca çocukluğum geçmişti… Artık 
eski binanın güzelliğini ve içinde yaşadığımız hayatın anılarını sadece 
zihnimde canlandırabiliyordum. Nafiz bey, binanın açılışından evvel 
anneme, “Binaya Halef Bey’in hatırasına “Gür Pasajı” adını verelim…” 
teklifini yapmış. Memnuniyetle kabul ettik. Binanın dolması uzun sürmedi. 
Alt katta kuyumcular, kırtasiye, kozmetik, müzik dükkânları yer aldı. Üst 
katlara avukatlar, mâli müşavirler, terziler, kuaförler yerleşti. En üst iki 
katta bir dershane açıldı. İlkokuldan sınıf arkadaşım Kayser Sayeg bile, 
diş hekimliği muayenehanesini yeni binaya taşıdı.

OFSET MATBAASI

Arsuz’da geçen 1974 yazı esnasında Birol Balkan’la tanıştım. Kendisi 
Ankaralıydı. İskenderun’dan arkadaşım, benden sonra ortaokul için Talas’a 
da gitmiş olan Burak Aslan’ın ablası Ayşim ile evlenmiş ve İskenderun’a 
yerleşmişti. Evlilikleri, benim Cenevre’ye gitmemden sonra olmuştu. 
Çocukları yoktu. Birol benden yedi-sekiz yaş büyüktü, ama arkadaşlığımız 
çabuk gelişti. Kafadar, fikirleri ve görüşleri bana uyan bir insandı. Daha 
tanıştığımız ilk günden itibaren, yaptığım tahsili ve bildiğim lisanları iyi 
değerlendirmem gerektiğini bana söyleyen bir ağabey rolünü üslendi. 
Ben de ona, “Benim de hedefim bu, ama anneme yardımcı olmak için bir 
müddet İskenderun’da kalmam gerekli,” dedim.

Birol bir mobilya mağazasının iki ortağından biriydi. Ortak olan şahıs 
Birol’un eski bir arkadaşıydı; Ankara’da oturuyor, İskenderun’a ara sıra 
geliyordu. Birol mobilya işine girişini bana şöyle anlatmıştı: “Ayşim ve ben 
İskenderun’a yerleşmeye karar verdikten sonra, ‘Bu şehirde ne yapılır, hangi 
işle uğraşılır?’ diye düşünmeye başladım. Caddeleri, sokakları gezerek 
esnafın ne işlerle uğraştığını araştırdım. Dikkatimi çeken husus, hazır 
ev mobilyası satan bir mağazanın olmayışıydı. İnsanlar ev mobilyalarını 
ya marangozhanelerde yaptırıyor, ya da büyük şehirlerden kendileri 
getiriyorlardı. Bu boşluğu doldurmak için mobilya mağazası açmaya karar 
verdim.”

Birol eski bir ambarı mobilya mağazası haline getirmişti. Zevkli bir 
insandı. Mobilya mağazasını gayet hoş dekore etmişti. Dekoratif amaçla 
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kullanılan eşyaların üzerine “Bu eşya satılık değildir” ibaresi taşıyan 
etiketler yerleştirmişti. Çoğunlukla Ankara’dan sipariş edilen mobilyaların 
albenisi vardı. Haftada bir-iki gün Birol’un mağazasına giderek, onunla 
sohbet etmek hoşuma giderdi. Hatta bir defasında Türkçe bilmeyen yabancı 
bir müşterisine bir oturma takımı satmasında ona yardımcı olmuştum.

Daha sonraları, aramızda şöyle bir konuşma geçti: “Mehmet, ben artık 
yavaş yavaş mobilya işinden çıkmaya karar verdim.”

“Hayrola, ben işlerinin iyi gittiğine dair bir izlenim edinmiştim.”
“Doğru, kötü sayılmaz, ama bu işten çıkma kararını Ankara’daki ortağımla 

beraber aldık.”
Birol, ortağıyla beraber verdikleri kararın detaylarına girmedi; ben de 

sormadım.
“Peki, bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun Birol?”
“Feyruz Bardakçı’yı tanırsın. Matbaasına ortak arıyor. İskenderun’da ofset 

baskı yapan bir matbaa yok. Demir-çelik tesislerinin devreye girmesiyle 
beraber ofset baskı işlerine talep arttı. Bu aşamada ofset baskı işleri 
İskenderun dışında, bilhassa Adana’da yapılıyor. Dolayısıyla, Feyruz’un 
matbaasına ofset baskı yapan bir makine almak için yatırım yapmak 
gerekiyor. Ayrıca, Cevdet Uygun da bu işle ilgileniyor. Biliyorsun, o da yerel 
bir gazete çıkarmak arzusunda; dolayısıyla, Feyruz’un matbaasına ortak 
olmak istiyor.”

“Bu güzel bir girişim olabilir!” dedim Birol’a.
“Sen bana bir müddet daha İskenderun’da kalma niyetinin olduğundan 

bahsetmiştin. Bahsettiğim matbaa yatırımı ve gazete çıkarma işi ilgini çeker 
mi? Yani, böyle bir girişime ortak olmak ister misin?”

Ne matbaacılık ne de yerel bir gazete çıkarma işi benim ilgi duyduğum 
konulardı. Konuyu Feyruz ve Cevdet ile de konuştum. Cevdet çok yakın 
arkadaşımdı; ortaklığa girmem için çok ısrar etti. Feyruz İskenderunluydu, 
ama geçmişten gelen bir tanışıklığımız yoktu. Birol’u ise son bir senedir 
tanıyordum. Sonuç olarak, bu arkadaşlarıma destek olmak amacıyla %25 
oranında ortak olmaya karar verdim. Ben sadece ortak olacaktım; yani günlük 
işlerle bir alâkam olmayacaktı. Bir de, şayet İskenderun’dan ayrılırsam, 
hissemi diğer ortaklara devredebilecektim. İlk iş olarak Feyruz’un mevcut 
matbaasına “Multilith” marka ikinci el bir ofset baskı makinesi aldık. 
Senelerce okuyup, üniversitede öğrendiğim konular, yani yatırım öncesi 
fizibilite çalışması, nakit akışı, pazar araştırması gibi hususlar bir kenara 
itilerek(!), makineyi matbaaya yerleştirdik. Makine ilk günden itibaren tam 
kapasite iş yapmaya başladı…
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PATLAYICI MADDELER KANUNU

Ortaklarım matbaa işleriyle uğraşırken, ben de uzun ve külfetli bir tercüme 
işi aldım. Birol’un karısı Ayşim’in babası Cehdi Aslan, İskenderun’da 
noterlik yapıyordu. Cenevre’den Türkiye’ye döndükten sonra üniversite 
diplomamın Fransızca’dan Türkçe’ye noter tasdikli tercümesini Cehdi 
Bey’in noterliği aracılığıyla yaptırmıştım. Beni tanıyan yeminli Fransızca 
tercüman, “Mehmet, kendi diplomanın tercümesini sen benden daha iyi 
yaparsın. Sen tercümeyi yap, getir; ben altına imza atarım…” demişti.  Cehdi 
Aslan da bana, “Mehmet, İskenderun’da Fransızca tercüme yapabilen insan 
çok. İngilizce tercüme yapan insan ise neredeyse yok. Sen benim yeminli 
İngilizce tercümanım olur musun?” dedi.  Memnuniyetle kabul ettim, ama 
uzun süre hiç iş gelmedi. 

Cehdi Bey’in tercüme etmem için önüme koyduğu belge “Patlayıcı 
Maddeler Kanunu” idi. Söz konusu kanun, barut, dinamit gibi çeşitli patlayıcı 
maddelerin ticareti, depolanması, taşınması ve kullanılması konularını 
kapsıyordu. 1950’lerde Adnan Menderes Hükümeti döneminde yasalaşmış 
olan metin epeyi uzundu. Kanun metni içinde anlamadığım bir sürü Eski 
Türkçe kelime vardı. Yasayı İngilizce’ye layıkıyla tercüme edebilmek için 
neredeyse önce Osmanlıca’dan Türkçe’ye, daha sonra Türkçe’den İngilizce’ye 
tercüme etmek gerekiyordu. Cehdi Bey beni bir de şöyle uyarmaz mı: “Bak 
Mehmet oğlum, bu sıradan bir tercümeye benzemez. Ne de olsa, Patlayıcı 
Maddeler Kanunu. Hatalı bir tercüme dolayısıyla bir kaza filan olursa, senin 
de, benim de başımız belaya girer…” 

Tercümeyi yaptıktan sonra İngilizce metni noterin başlıklı kâğıtlarına 
yazmak işi de bana düşüyordu. İşe, kendime “Erika” marka bir daktilo 
almakla başladım. Tercümenin tamamlanması yaklaşık üç hafta kadar 
sürdü, ama sonunda tercüman olarak iyi bir para aldım.

 
GÜNEYSU

Nafiz Soyer bir yandan binamızın inşaatı ile meşgul olurken, diğer 
yandan da bir meyve suyu fabrikasının kuruluş çalışmaları ile uğraşıyordu. 
Güneysu Meyve Suyu Gıda Sanayii ve Zirai Maddeler A.Ş.’nin İskenderun’a 
yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Dörtyol’da inşa edilen fabrika binasının 
inşaatı tamamlanmış, makinelerin montajına başlanmıştı. Fabrikanın 
kuruluş yeri güzeldi; hammadde kaynaklarına, bilhassa narenciye üretim 
bölgelerine yakındı. Üretime geçildiği zaman yakın vilayetlerde pazar 
liderliğine oturması mümkündü, ama Türkiye genelinde büyük bir başarı 
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şüpheliydi.  Meysu markası meyve suyu piyasasının lideriydi ve yaygın 
bir dağıtım şebekesi kurmuşlardı. “Güneysu” ismiyle “Meysu” ismi 
karşılaştırıldığında, meyve suyuna doğrudan çağrışım yapan “Meysu” 
ismi çok avantajlıydı. Öte yandan, Güneysu tesisleri Arap ülkelerine 
yakınlığı açısından, yurtiçindeki diğer rakiplere göre ihracat alanında daha 
avantajlıydı. 

Şirketin 1975 yılındaki genel kurul toplantısında Nafiz Bey, Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak hissedarlara kuruluş çalışmalarının son durumunu 
anlattıktan sonra, yatırımların tamamlanabilmesi ve hammadde alımları 
için nakit paraya ihtiyaç duyulduğunu, bunu için de bir sermaye artışının 
kaçınılmaz olduğunu söyledi. Annem küçük bir hisseyle şirketin ilk 
hissedarları arasındaydı. Genel Kurul sermaye artışına karar verdi. Annem 
yeni sermaye tezyidine girmedi; onun kullanmadığı rüçhan hakkını 
ben kullandım. Bu biraz da Nafiz Bey’in hatırı için yapılan bir jest oldu. 
Makinelerin montajı döneminde, İsveç’teki Alfa Laval firmasından gelen 
montaj ekibine lisan açısından yardımcı olabilmek için, bir müddet her gün 
Dörtyol’daki fabrikaya gittim.

İLK İŞİM: IRAK-TÜRKİYE BORU HATTI

Nafiz Soyer bir gün telefon ederek benimle görüşmek istediğini söyledi ve 
beni ofisine davet etti. İlk olarak, görüşme konusunun inşaatı süren ortak 
binamız ile ilgili olabileceğini düşündüm. Yoksa, bana Güneysu’da daimi 
bir iş mi teklif edecekti? Güneysu’da çalışmak istemiyordum; böyle bir iş 
teklifinin yapılması olasılığı doğrusu beni endişelendirdi. Nafiz Bey beni 
seven ve kollayan bir insandı. Ona “hayır” demek, benim için sıkıntılı bir 
durum yaratacaktı. Nafiz Bey toplantıda bambaşka bir konuyu gündeme 
getirdi: Türkiye ve Irak, 1973 yılında bir Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması 
imzalamışlardı. Bu anlaşma çerçevesinde Irak’ın Kerkük ve çevresindeki 
diğer üretim sahalarında üretilen ham petrolün İskenderun Körfezi’nde 
Yumurtalık-Ceyhan bölgesine ulaştırılması hedefleniyordu. Hattın 
uzunluğu 986 kilometre idi ve büyük bölümü Türkiye topraklarındaydı. 
Hattın döşenmesi işi için uluslararası ihale açılmış ve ihaleyi Almanya’dan 
Mannesmann Rohrbau A.G. firması kazanmıştı. 

Nafiz Bey, “Bugünkü konu bina ile ilgili değil Mehmet,” diyerek söze 
başladı ve benim Güneysu hususundaki rahatsızlığımın öne çıkmasına 
gerek kalmadan devam etti:
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“Irak-Türkiye petrol boru hattı olayını biliyorsun…”
“Evet, biliyorum.”
“Hattı döşeme işinin ana yüklenicisi olan Alman Mannesmann şirketi 

İskenderun’da bir irtibat bürosu açma kararı almış. Benim kiralık 
yerlerimden birine talip oldular. Açılacak ofis için lisan bilen bir elemana 
ihtiyaçları olduğunu söylediler. Ben de senden bahsettim. Görüşmek 
istiyorlar.”

“Benimle mi? Teşekkürler Nafiz Abi, ama ben Almanca bilmem ki…”
“Biliyorum, bunu onlara söyledim. İngilizce bilmenin yeterli olduğunu 

söylediler.”

Ertesi gün, Nafiz Bey benim Mannesmann’ın iki Alman elemanıyla 
tanışmamı ve görüşmemi sağladı. Onlara da Almanca bilmediğimi 
söyledim. “That’s even better!” (Bu daha da iyi!) dediler. “Herhalde kendi 
aralarında konuştuklarını başka birinin anlamamasını tercih ediyorlar…” 
diye düşündüm.  

Almanlara Haziran 1976’da askere gideceğimi beyan ettim. O tarihe daha 
bir seneden biraz fazla zaman vardı. Bu hususun problem olmayacağını, 
irtibat ofisi işlerinin o zamana kadar oturacağını söylediler. Profesyonel 
çalışma hayatımın ilk işi böylece başlamış oldu.

İş tanımımda irtibat ofisinin günlük idari işlerinin takibi, boru 
hattında iş makinaları şoförü ve boru kaynakçısı olarak çalışmak üzere 
başvuran insanlarla ilk görüşmelerin yapılması, taşeron firmalarla ve Türk 
makamlarıyla olan yazışmaların takibi gibi işler vardı. Bir de ofisin küçük 
kasasını ben tutacaktım. İşin garibi, Türk makamlarının irtibat bürosuna 
gönderdikleri tüm yazılar Almanlar tarafından noter tasdikli olarak 
Türkçeden İngilizceye tercüme ettiriliyor; noterin yeminli tercümanı olarak 
o işi de ben yapıyordum. Diğer bir ifadeyle, gelen yazıyı ben tercüme ediyor, 
noterin başlıklı kâğıdına daktiloyla yazıyor ve noter Cehdi Aslan’a tasdik 
etmesi için gönderiyordum. Beni bekleyen hoş bir sürpriz, bir müddet evvel 
uğraşarak yaptığım “Patlayıcı Maddeler Kanunu” tercümesini ofisteki Alman 
müdürün masasında görmek oldu. Esasında, Cehdi Bey bana tercümenin 
petrol boru hattı ihalesini kazanan Mannesmann şirketi için yapıldığını 
söylemişti. Hoş olan husus, yaptığım tercümenin fiilen kullanılıyor olmasını 
görmekti.

Ofiste dikkatimi en çok çeken husus İngilizce lisanının kullanımı oldu: 
Almanya’daki Mannesmann Rohrbau A.G. ile, bu şirketin İskenderun’daki 
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irtibat bürosu arasında yapılan yazışmaların Almanca değil, İngilizce 
yapılıyor olmasıydı. Gelen giden mektuplar, gönderilen ve alınan tüm 
teleksler İngilizce yazılıyordu. Alman personelden biri, “Mannesmann’ın 
bir kaidesi olarak, yapılan iş Batı Almanya’da ise, o işin lisanı Almancadır. 
Şayet uluslararası bir iş üzerinde çalışıyorsak, kullanılan lisan İngilizce 
olur,” diyerek izah etmişti.  İngilizce lisanının iş hayatındaki önemini 
daha da iyi anladım. Bu izlenimimi anneme de anlattım ve beni Talas’a ve 
Tarsus’a gönderdikleri için teşekkür ettim. 

Annem,“Daha on-bir yaşında bile değildin! Talas’a gittiğinde ben çok 
üzülmüş, seni Talas’a bıraktıktan sonra İskenderun’a dönerken bütün yol 
boyunca ağlamıştım,” dedi ve ilave etti.  “Talas’ta öğrenim görmeni esas 
baban çok arzulardı. Amerika’nın, İngiltere’nin ve İngilizcenin dünya 
üzerindeki önemi zaten malûmdu. Baban, Amerika’nın dünya üzerindeki 
öneminin giderek arttığını ve onların konuştukları lisanın, yani İngilizcenin 
daha da önem kazanacağını hep söylerdi.”

Babamı bir kez daha rahmetle andım.

CENEVRE ÖZLEMİ

Cenevre için söylenen bir söz vardır: “Tout le monde retourne à Genève.” 
(Herkes Cenevre’ye tekrar gelir.) Cenevre’de yaşayan ve çalışan bazı 
kimseler Cenevre’yi sıkıcı bulur, akşamları sokakların boş olduğundan, 
her yerin kapalı olduğundan, canlı bir atmosferin olmadığından şikâyet 
ederler. Cenevre’deki öğrencilik hayatı ise bambaşkadır; öğrencilerin orada 
bambaşka bir dünyası vardır. Benim Cenevre ile ilgili çok hoş anılarım 
mevcuttur. 

Ben Cenevre’yi özlemiştim. Oradan ayrılalı bir-buçuk sene olmuştu. 1975 
senesi Ekim ayının ikinci haftasındaki Ramazan Bayramı tatilini fırsat 
bilerek, Cenevre’ye gitmek çok hoş olurdu. Üç günlük bayram hafta içine 
geliyordu. Hafta sonunu da birleştirince, benim için beş-altı günlük bir tatil 
fırsatı ortaya çıktı. Haftalar öncesinden Yvonne’a yazarak bu planımdan 
bahsettim ve kendisinin de Cenevre’ye gelip gelemeyeceğini sordum. 
Yvonne ilk yazısında gelebilmek için birçok şeyi halletmek zorunda 
olduğunu bildirdi. “Herhalde gelemeyecek” diye düşünürken, ikinci 
yazısında “gelebileceği” müjdesini verdi.
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Cenevre’de Cité’de ara sıra boş odalar olurdu. Cité yönetimi bu odaları 
daha önce orada öğrenci olarak yaşamış olanlara düşük fiyatlardan 
kiralardı. Fakat Cité’de o günlerde hiç boş yer yoktu. Bunun üzerine, Yvonne 
ve ben Cité’ye yakın küçük bir otele yerleştik.  Yvonne’u, onu Heidelberg’de 
ziyaret ettiğimden beri görmemiştim. O ziyaretin üzerinden de neredeyse 
iki sene geçmişti. Birbirimizi özlemiştik… Yvonne saçlarına yeni bir stil 
vermiş, daha da alımlı ve çok güzel bir kız olmuştu. 

“How is your mother doing Yvonne?” (Annen neler yapıyor Yvonne?)
“Mom is fine. She still carries on doing her business with her crazy machines. 

She has sent her greetings to you.” (Annem iyi. O çılgın makineleriyle işini 
sürdürmeye halen devam ediyor. Sana selâm söyledi.)

Yvonne iki elini havaya kaldırarak, “By the way, she invites you to Cardiff,” 
(Unutmadan söyleyeyim, seni Cardiff ’e davet ediyor,) dedi.

Yvonne’a sarılarak, “This hug is for your mom. Please pass on my sincere 
thanks to her!” (Sana bu sarılışım annen için. Ona candan teşekkürlerimi ilet 
lütfen!) dedim ve devam ettim: 

“You know, I first thought of going to Cardiff during this week, but then I 
felt I also miss Geneva a lot…” (Biliyor musun? Bu hafta için önce Cardiff ’e 
gideyim diye düşündüm, fakat daha sonra Cenevre’yi de bir hayli özlediğimi 
farkettim…) dedimse de, söylediğimin bir gaf olarak anlaşabileceğini 
anladım. Yvonne, Cenevre’yi kendisine tercih ettiğimi sanmasın diye hemen 
ilave ettim: “I would have gone to Cardiff if you had not been able to come to 
Geneva.” (Sen Cenevre’ye gelemeseydin, ben Cardiff ’e giderdim.)

“It’s great to be with you here, in Geneva!” (Burada, Cenevre’de seninle 
beraber olmak çok güzel!).

Beraberce 200 metre ilerideki Cité’ye yürüdük. Daha kapıdan içeri girer 
girmez sınıf arkadaşım Vietnamlı Hong Ming Luyen’i görmek büyük sürpriz 
oldu. Luyen mezuniyetimizden sonra ülkesine dönmemiş, Cenevre’de 
kalabilmek için üniversitede bu kez tıp tahsiline başlamıştı.  Cité’deki nüfus 
doğal olarak bir hayli değişmişti. Üniversiteden son iki senede mezun olanlar 
artık yoktu. Yine de bazı tanıdık simaları görmek ikimizin de hoşuna gitti. 
Hatta “Salut” (Merhaba) diyerek yanımıza gelenler bile oldu. Kafeteryayı 
işleten aile tam kadro hâlâ işlerinin başındaydı. Cité’nin her zamanki 
canlılığı devam ediyordu. Ne de olsa, o gün bir Cumartesi akşamıydı ve o gece 
Barbar, yani diskotek vardı. Barbar’da tanıdık birkaç kişiyle beraber aynı 
masayı paylaştık. Birbirimize son iki senedir başımızdan geçen olayları 
anlattık. Mum alevinin isiyle Barbar’ın tavanına beş sene evvel yazdığım 
“M. GÜR ’70 ” yazısı orada duruyordu. Sangrianın, yani meyve taneli 
sıcak şarabın tadı aynıydı; bu içeceğin nasıl yapıldığını herhalde nesiller 



287

Mehmet Gür

birbirlerine öğretiyorlardı. Barbar saat 02:00’de kapanıncaya kadar 
Yvonne’la uzun uzun dans ettik; Yvonne bana Türkçe “Seni seviyorum!” 
dedi. Ben de ona aynı şekilde karşılık verdim. 

Ertesi gün hayatımda ilk kez olarak bir araba kiraladım. Bu aynı zamanda, 
annemin arabası dışında kullandığım ilk arabaydı. Yvonne beni ilk defa 
direksiyonda görüyordu. Onun ehliyeti birkaç senelikti. Bana takılmaktan 
kendini alamadı: “You seem to have grown up during the last two years or 
so…” (Son bir-iki sene içinde büyümüş bir halin var…)

İngilizcede “right” kelimesinin hem “sağ (taraf)”, hem de “doğru” anlamına 
gelmesinden faydalanarak, “Well, at least I drive on the right side of the road, 
whereas you drive on the left side, I mean on the wrong side of the road in the 
UK.” (Ben en azından yolun sağ (doğru) tarafında sürüyorum, halbuki, sen 
İngiltere’de yolun sol, yani yanlış tarafında araba kullanıyorsun.)

Yvonne cevap vermeye hazırlanırken hemen ekledim: “If we’d told the-
rent-a car company that you would be the driver, I am sure that the insurance 
money that we paid would have been much higher.” (Araba kiralama 
şirketine arabayı senin kullanacağını söyleseydik, ödediğimiz sigorta bedeli 
eminim daha fazla olurdu.)

Yvonne kahkahalarla gülerek, “Okay, okay! You win… I do not like to drive 
left-hand-drive cars anyway.” (Tamam, tamam! Sen kazandın… Ben  zaten 
soldan direksiyonlu araba kullanmayı sevmiyorum.)

Sürüş güzergâhımız olarak Leman Gölü’nü çepeçevre dolaşmayı 
planladık. Gölün güney kıyılarının bir bölümü Fransa topraklarında 
kalmaktaydı. Fransa’ya geçmek için Cenevre’den ayrılırken Route de 
Malagnou’dan, yani Cenevre’de öğrenciyken üç-buçuk sene boyunca 
oturduğum evin önünden geçtik. Günlerden Pazar olduğundan, Madame 
Gérard, Philippe ve Dominique herhalde evdeydiler. “Yvonne ile beraber 
bir Pazar günü sabahı uğrayıp, ‘Merhaba’ demek pek doğru olmaz; belki 
daha sonra uğrayabilirim…” diye düşünerek, biraz ilerideki Fransa 
sınırına doğru sürdüm.

Evian-les-Bains kentine geldiğimizde mola verdik. Bir kafede 
kahvelerimizi yudumlarken, bol bol su içtik. Evian-les-Bains, Fransa’da ve 
dünyada “Evian” markasıyla satılan meşhur suyun çıktığı yerdir. O suyun 
neden o kadar meşhur ve pahalı olduğunu anlamamışımdır, çünkü bana 
göre tadı güzel değildir. Bunu Yvonne’a söylediğimde, o da “I can not say that 
I like it much,” (Ben de pek sevdiğimi söyleyemem,) dedi. Tahmin ederim, 
suyun şöhreti laboratuvar değerlerinden gelmektedir.
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Fransa topraklarında yaklaşık 100 kilometre kadar yol aldıktan 
sonra tekrar İsviçre topraklarına geçtik. Artık, Leman Gölü’nün kuzey 
tarafındaydık. Montreux kentinin göl kıyısında hafif bir öğle yemeği 
ile kendimizi ödüllendirdik. Montreux, konumu, şatosu ve güzelliği ile 
benim İsviçre’de en beğendiğim yerlerden biridir. Ceneve’deki öğrencilik 
yıllarımda, Montreux’ye, burada her sene düzenlenen caz festivaline 
katılmak üzere gitmiştim. Festival ilk kez 1967 senesinde düzenlenmiş ve 
kısa zamanda dünyanın en prestijli müzik organizasyonlarından biri haline 
gelmişti. Festival, caz ile birlikte soul, rock ve blues müziğinin önemli 
sanatçılarını ağırlıyordu. 

“You know Yvonne! I came here to Montreux twice to attend the jazz festival.” 
(Yvonne, biliyor musun? Ben Montreux’ye caz festivaline katılmak üzere iki 
defa geldim.)

“Well, I’ve heard a lot about this festival, but I haven’t had a chance to attend. 
What gigs did you watch?” (Evet, bu festival hakkında çok şey duydum, fakat 
katılmak için bugüne kadar fırsatım olmadı. Sen hangi konserleri izledin?)

“I watched the performences of Cliff Richard and Donovan. I vividly 
remember that I really enjoyed the athmosphere and the music.” (Cliff 
Richard’ın ve Donovan’ın konserlerini izledim. Konserlerdeki atmosferden 
ve müzikten son derece zevk aldığımı hatırlıyorum.)

“I’m sure you didn’t come here alone. Who was your girlfriend at that 
time?” (Buralara yalnız gelmediğinden eminim… O zamanlar kız arkadaşın 
kimdi?) 

Kadınların her zaman böyle geçmişi deşme merakları vardır…
“I was with this Canadian girlfriend, Karen. You remember, I told you 

all about her when we first met two and a half years ago. In fact she knew 
about Cliff Richard and Donovan much more than I did.” (Kanadalı kız 
arkadaşım Karen ile beraberdim. Hatırlarsın, iki buçuk sene evvel ilk kez 
tanıştığımızda, sana Karen’dan uzun uzun bahsetmiştim. Cliff Richard ve 
Donovan hakkında benden çok daha fazla bilgiye sahipti Karen.)

Kadınların kıskançlık yönleri de az değildir…
“Well, it’s probable that I know a bit more about them. They are my 

countrymen. Cliff Richard is English, and if I’m not wrong, Donovan is of 
Scottish origine. Although I haven’t watched Donovan on stage, I went to see 
Cliff Richard gigs twice, the first time in Cardiff and the second time in London. 
My mom is also a big fan of him. She told me that she watched Cliff Richard 
and The Shadows playing together in the early sixties.” (Benim onlar hakkında 
biraz daha fazla bilgiye sahip olmam çok mümkün. Ne de olsa, onlar benim 
vatandaşlarım. Cliff Richard İngiliz; Donovan ise, yanılmıyorsam İskoç 
kökenli. Donovan’ı bugüne kadar sahnede seyretmedim, ama Cliff Richard’ı 
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iki defa seyrettim; ilk kez Cardiff ’te, ikinci kez Londra’da. Annem de onun 
büyük hayranlarından biridir. Bana Cliff Richard ve The Shadows’u beraber 
çalarken seyrettiğinden bahsetmişti.)

“You mean Cliff Richard and The Shadows used to play together? I 
didn’t know that. I’ve got separate records of them, but not together.” (Cliff 
Richard ve The Shadows’un beraber çaldığını mı söylüyorsun? Bak, bunu 
bilmiyordum. Bende ayrı ayrı plakları var, ama beraber çaldıkları bir 
şarkının plağı yok.)

“Well yes, they used to play together. The Shadows used to be Cliff Richards’s 
backing band from late fifties to late sixties.” (Evet doğru, The Shadows Cliff 
Richard’a 1950’lerin sonundan 1960’ların sonuna kadar şarkılarında refakat 
etti.) Sonra gülerek devam etti: “I told you that it’s probable that I know more 
about my country’s musicians.” (Sana vatandaşım müzisyenlerle ilgili biraz 
daha fazla bilgim olabileceğini söylemiştim.)

Bu sefer ben Yvonne’a, “Okay, okay! You win… (Tamam, tamam! Sen 
kazandın...) dedim.

“And you know that Tom Jones is Welsh. The best music is made by the 
British; isn’t that true?” (Tom Jones’un Galli olduğunu da bilirsin. En güzel 
müzik Britanyalılar tarafından yapılır, doğru değil mi?)

“Yes,I wouldn’t debate on that!” (Tartışmasız evet!)

Yvonne haklıydı… Hafif batı müziği tarzında ve bilhassa “popular” veya 
kısaca “pop music” denilen dalda, Büyük Britanya kökenli sanatçıların 
müziği bütün dünyada yıllar boyu “en beğenilen şarkılar” listelerinin ilk 
sıralarında yer almıştı. 1960’lı senelerin ilk yarısından itibaren Britanya 
kökenli şarkılar Amerika kökenli şarkıların çok önüne geçmeye başladı. 
Bunda en büyük rolü The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, Pink 
Floyd, The Yardbirds gibi gruplar oynuyordu. Bu işe, yani gerilerde 
kalmalarına en çok Amerikalılar şaşırmıştı. Daha önceleri Louis Armstrong, 
Ray Charles, Chuck Berry, Frank Sinatra, Elvis Presley gibi Amerikalı 
sanatçıların eserleri hep liste başlarında yer alırdı. Kötü giden bu duruma 
bir çare bulmak üzere, Amerika’nın Los Angeles kentinde bir bilgisayarın 
yardımıyla yeni bir grup kuruldu. Bilgisayar tarafından seçilen dört kişi 
“The Monkees” adı verilen bir grup kurdular. The Monkees, aynı adı taşıyan 
bir eğlence programında yer almaya başladılar. Esasında, grup elemanları ne 
doğru dürüst enstrüman çalmayı biliyorlardı, ne de beste yapma becerileri 
vardı. Dışarıdan yardım aldılar.  Neil Diamond’ın eseri “I’m a Believer” 
şarkısı The Monkees grubunu bütün dünyada üne kavuşturdu. “Daydream 
Believer”, “Steppin’ Stone” adlı diğer şarkılar, Amerika’nın meşhur reklam 
gücü ile birleşince bu ünü pekiştirdi. Öyle ki, 1967 senesinde The Monkees 
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grubunun satılan plak sayısı The Beatles ve The Rolling Stones gruplarının 
satılan toplam plak sayısını geçti. Tabii olarak, böyle toplama bir grubun 
ömrü pek uzun olmadı. Ben de bazı The Monkees şarkılarını hâlâ severek 
çalar ve söylerim. 

Leman Gölü turumuz devam etti. Güzergâh bizi Montreux’den sonra 
Lozan’a götürdü. Şehir içinde dolaşırken, araba bizi otomatik olarak 
anılarımın olduğu bir binanın önüne getirdi. Üç katlı binayı işaret ederek:

“Yvonne, this is the building of the school where I used to come in 1970 to 
take lessons in preparation for the Fribourg exams.” (Yvonne, bak bu bina 
benim Fribourg imtihanlarına hazırlık için 1970 yılında kurslara geldiğim 
okulun binası.)

“I remember you telling me that. How long did you come here for?” (Bundan 
bana bahsettiğini hatırlıyorum. Buraya ne sıklıkla geldin?)

“Three days a week for a two-and-a-half month period.” (İki-buçuk ay 
boyunca haftada üç gün.)

“What do you remember from those days?” (O günlerden neler 
hatırlıyorsun?)

Yvonne’u bir şaka ile biraz kızdırmak geçti içimden: “I remember that the 
French teacher in this school was a very beautiful woman and…” (Bu okuldaki 
Fransızca hocasının çok güzel bir kadın olduğunu hatırlıyorum ve…)

Yvonne arabada kafasını bana doğru döndürürken eklemede gecikmedim: 
“Not as beautiful as you are, of course!” (Tabii ki, senin kadar güzel değildi!)

“And, what?” (Peki, devamı nedir?)
“One day she asked if anybody knew what the verb “se flâner” means.” (Bir 

gün “se flâner” fiilinin ne anlama geldiğini bilen var mı diye sordu.)
Yvonne mesleği icabı, yani simültane tercüman hızıyla, “To stroll” 

(Gezinmek) diye yapıştırdı hemen.
“I was the only one who knew the answer.” (Cevabı bir tek ben bildim.)
“Well, how did you explain in French what “se flâner” means?” (Peki, “se 

flâner” fiilinin ne anlama geldiğini Fransızca nasıl açıkladın?)
“I said, ‘Marcher sans but’.” (‘Hedef saptamadan yürümek’ dedim.)
Yvonne saçlarımı okşayarak, “Excellent, smart boy!” (Aferin, akıllı çocuk!) 

dedi.

Lozan’ın göl kenarında kahve içtik ve son bir saatlik yolu gitmek 
üzere kiralık arabamıza bindik.   Cenevre’ye doğru yol alırken bir ara 
sessizlik oldu. Yvonne yan camdan dışarıyı seyretmeye dalmıştı. Elimi 
dizinin üzerine koydum. O da başını çevirmeden, elini benim elimin üzerine 
yerleştirdi. Durup dururken, aklımdan bazı düşünceler geçmeye başladı: 
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“Evleneceğim kız Yvonne muydu? Onu seviyordum, onun da beni sevdiğini 
biliyordum, ama evlilik teklifime “Evet” der miydi? Annelerimizin tutumu ne 
olurdu? Annemin her zamanki endişesi benim veya Bânu’nun yabancılarla 
evlenip, yurt dışına yerleşmemizdi. Evlensek nerede oturur, nerede 
yaşardık, nerelerde çalışırdık?” Kendimi toparladım. Kendi kendime böyle 
sorular sormak için daha çok erkendi. Daha 23 yaşındaydım. Askerliğimi 
bile yapmamıştım… Yvonne başını bana doğru çevirdi; ona baktığımı 
görünce, uzanıp yanağıma bir öpücük kondurdu.

Ertesi gün zamanımızın büyük bir kısmını odamızda geçirdik. Yvonne 
geç bir uçakla İngiltere’ye döndü.  1976 senesinin Mayıs ayında, yani yedi ay 
sonra İstanbul’da buluşmak üzere vedalaştık.

Buluşmak için Mayıs ayını seçmemizin nedeni, 1976 Haziran ayında 
askerlik hizmetine başlama durumumun olmasıydı; fakat planlarımızı 
gerçekleştirme imkânı olmadı. Yvonne, simültane tercüman olarak, yine 
Mayıs ayında Hollanda’da yapılacak bir seri uluslararası toplantılarda görev 
almak üzere anlaşma yapmıştı.

Simültane tercümanların bilhassa uluslararası toplantılarda görev 
alabilmeleri onlara prestij sağlayan bir durumdur. Her meslekte olduğu gibi, 
tercümanlık mesleğinde de belli bir rekabet ve kendini kabul ettirebilme 
durumu vardı.  Yvonne da Hollanda işi çıkınca müracaat etmiş ve işi almıştı.

“Yvonne, you really do not need to apologise. This is an excellent opportunity 
for you. I am sad that I will not see you in May, but I am extremely happy that 
you’ve got such a  big international job.” (Yvonne, özür dilemen için hiçbir 
neden yok. Bu senin için şahane bir fırsat. Seni Mayıs’ta göremeyeceğim 
için üzgünüm, ama böylesine büyük uluslararası bir işi aldığın için de son 
derece sevinçliyim.)

VATANİ GÖREV: ASKERLİK

Askerlik, çalışma hayatına atılmak için iş arayan veya kendi işini kurmaya 
teşebbüs eden bir genç için engelleyici bir unsur olabiliyordu. Bu husus 
üniversite mezunu gençler için daha da belirgindi. Üniversiteden mezun 
olanların sayısı her sene artıyor, fakat yeni yedek subay adayları için ordu 
bünyesinde yeteri kadar kadro bulunmuyordu. Dolayısıyla, askerlik için 
bekleme süreleri gitgide uzuyordu. İşverenler ise, iş ilanları verdiklerinde, 
askerlik görevinin yapılmış olmasını çoğu zaman şart koşuyorlardı. Bu 
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olumsuzlukları gören devlet yöneticileri ve kanun yapanlar, yedek subay 
adayları için geçici bir dönemde uygulanmak üzere “kısa dönem askerlik” 
adı verilen bir sistem geliştirdiler. Buna göre, belli bir tarihe kadar 
üniversitelerden mezun olanlar, dört aylık temel eğitimlerinden sonra, 
yedek subay olarak terhis edileceklerdi. Böylece, on-sekiz aylık askerlik dört 
aya iniyordu. Buna rağmen, askere alınma sıram, üniversite mezuniyetimden 
iki yılı aşan bir süre sonra geldi.

1976 yılının Haziran ayı başında kuzenim Sakıp Müftüoğlu ve ben 
asker tıraşlarımızı olduktan sonra İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nın 
nizamiye kapısından içeri girdik. Eski tabiriyle “bahriyeli” olmuştuk. 141. 
Dönem Deniz Piyade Yedek Subay adaylarıydık.  Üç  bölükte 1.869 kişi 
vardı. Ben 1627 numarayla 3. Bölük’teydim (Fotoğraf 65). Alay, isminde 
de yazılı olduğu gibi, esas olarak erler için bir eğitim merkeziydi, ama kısa 
dönem askerlik yapacak yedek subay adaylarının eğitimi için Türkiye’de 
seçilen birkaç merkezden biri olmuştu. İskenderun’dan askere alınanların 
tümü İskenderun’da askerlik yapacaklardı; yani ben evimden dört kilometre 
uzakta askerlik yapacaktım. Sakıp ve ben ayrı bölüklere düştük; dolayısıyla 
koğuşlarımız ayrıydı, ama sık sık görüşme imkânımız vardı. 

Zorunlu askerlik 1970’lerin Türkiye şartlarında gerekli bir şeydi. Bilhassa 
kırsal kesimde doğmuş büyümüş gençlerin bir kısmı okuma yazma bile 
bilmezlerdi. Bu kitleye askerlikleri süresince okuma yazma öğretilir, erlere 
marangozluk, şoförlük gibi beceriler kazandırılırdı. Yedek subaylar ise, 
eğitimlerinden sonra gönderildikleri birliklerde idari işleri üstlenirlerdi. 
Ben, bizim yaptığımız askerliği askerlikten ziyade “izcilik” olarak gördüm. 
Sabahları yapılan toplu idman ve koşudan sonra, neredeyse bütün gün, tabiri 
caizse, yan gelip yatıyorduk. Sabah idmanlarına ilave olarak bir gün herkese 
beşer adet mermi dağıtıldı; bunlarla atış yaptık. Tüfeklerimizin üstündeki 
numaralar Eski Türkçe rakamlarla yazılmıştı. “Bu, Kıbrıs Harekâtı’ndan 
sonra, Amerikan’ın Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosunun sonucu mu?” 
diye düşünmekten kendimi alamadım.     

Devlet, üniversite mezunu insanlar olarak, bizden yararlanmayı gözden 
çıkarmıştı. Komutanların tutumu ise, “Şu dört ay bitse de, şunlar geldikleri 
yerlere gitseler!” tutumuydu.

Bölüğümüzün, hatta tüm bölüklerin en dikkat çekici kişisi eski 
başbakanlardan Adnan Menderes’in oğlu Aydın Menderes idi. İri yarı, kilolu, 
fevkalade kibar ve alçak gönüllü bir insandı. Kendisini her gördüğümde, 
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babasının başına gelenlerden dolayı üzüldüğümü hâlâ hatırlarım. Aydın 
Menderes ilk birkaç gün sabah idmanlarına katıldı, fakat fazla kilolarından 
dolayı çabuk yoruluyor, idmanı tamamlayamıyordu. Çözüm olarak, 
bölüğümüzün yazıcısı yapıldı; idmanlardan böylece muaf tutuldu.

Yemin törenine kadar alay dışına çıkmak için (çarşı izni) izin verilmiyordu. 
Üç-dört hafta sonra asker yeminimizi yapmamızın ardından alayın 
nizamiye kapısı açıldı ve 1.869 kişi İskenderun’un sahil kısmını boydan 
boya, tıka basa doldurdu. Ben İskenderun’u bu kadar canlı, bu kadar cıvıl 
cıvıl görmemiştim. Evci kâğıdı çıkarttım ve böylece hafta sonları evde kalma 
imkânım oldu. İskenderunlu olmamalarına rağmen, bir sürü insan da bir 
şekilde evci kâğıdı çıkartmışlardı. Aralarında hafta sonu için İstanbul’a, 
Ankara’ya giden gelen bile vardı. Askerlik sonuna kadar Sakıp ve ben 
onlarca askerlik arkadaşımızı Arsuz’daki evlerimizde ağırladık. Alayın 
tekdüze hayatından sonra Arsuz’un denizi, müzik, dans ve leziz yemekler 
arkadaşlarımıza güzel askerlik dönemi hatıraları oldu. Yıllar sonra bile, 
kendileriyle tekrar görüşmek fırsatı bulduğum arkadaşlarım, Arsuz’da 
geçirdikleri günleri anlata anlata bitiremezler.

Kısa dönem askerlik dört ay sonra bitti. Terhis belgelerimizi, yani 
tezkerelerimizi Alay komutanımız Albay Mustafa Öncü’nün elinden aldık. 
Esasında, 1.869 kişi alaydan çıkıp kendi şehirlerine döndüklerinde, içimde 
bir boşluk hissettim. Büyük bir olasılıkla hayatım boyunca bir daha böyle 
bir ortamda bulunmayacaktım. Esasında, bizim askerlik yaşamımız Talas 
ve Tarsus’ta geçirdiğim yıllardan pek farklı değildi, hatta daha da iyisi, 
ders çalışma ve imtihan heyecanı yoktu.  Öte yandan, bir alayın duvarları 
içinde sabahları beden hareketleri yapmak, Osmanlı döneminden kalmış, 
numarası Arap rakamlarıyla yazılmış, zaman zaman tutukluk yapan 
tüfeklerle beş el atış yapmak askerlik sayılmazdı. Boş boş oturmuş, bir de 
üstüne maaş almıştık… “Devlet bu 1.869 kişiden dört ay boyunca daha iyi 
yararlanabilirdi!” diye düşündüm. Örneğin:  

• Köylere giderek, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretebilirdik. 
• Savaş dönemlerinde sivil savunma faaliyetleri hususunda uzman olarak
   yetiştirilebilirdik. 
• Memleketimizde sık sık depremler oluyordu. Daha bir sene evvel
   (6 Eylül 1975) Diyarbakır-Lice’de bir deprem olmuş ve 3.000 kişiden fazla
   insan hayatını kaybetmişti. Bizler, Türkiye’nin her tarafından gelen
   insanlar olarak, deprem olaylarında arama-kurtarma faaliyetlerine
   katılabilecek bireyler olarak kurs görebilirdik.
Memleket için yapılabilecek şeyler saymakla bitmez…
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İŞ ARAMA ZAMANI

Tezkerelerimizi aldıktan bir müddet sonra Sakıp ve ben İstanbul’a gittik 
ve Sakıp’ın Nişantaşı, Şakayık Sokak’taki dairesine yerleştik. İskenderun’da 
iş olarak beni ilgilendiren iki şey vardı: Nafiz Soyer’in yaptığı iş hanı ve %25 
oranında ortak olduğum matbaa. Bu işlerin ikisine de doğrudan katkım 
yoktu. Binanın inşaatı son safhalarına geldiğinden, kendi çalışma hayatımı 
düzenlemek için artık İstanbul’a taşınmayı düşünmek ve planlamak zamanı 
gelmişti. Sakıp’la İstanbul’a gidişimin nedeni de iş olanaklarını araştırmaktı. 

İlk önceleri gönlüm turizm sektöründe çalışmayı arzuluyordu. Hatta 
iki sene evvel, yani üniversiteden mezun olarak Türkiye’ye döndüğüm 
sene bu konuda bazı girişimlerim olmuştu: Bunlardan ilki Antalya 
yöresini  motosikletle dolaşmak olmuştu. Amacım güzel bir otel arsası 
bulmaktı; buldum da…, ama öyle bir yatırımın benim gücümü çok 
aşacağını çok geçmeden anladım. “Profesyonel olarak çalışmak belki daha 
doğru olur!” diye düşündüm. 1974 yazında İzmir-Çeşme’de Altın Yunus 
oteli açılmıştı. Otelin sahibi şirkete mektup yazarak böylesine güzel bir 
yatırımdan dolayı onları tebrik ettim ve cılız özgeçmişimi göndererek iş 
olanaklarını sordum. Özgeçmişimde, üniversite öğrencisi olarak yaptığım 
stajlar haricinde, iş tecrübem sıfırdı. Kuvvetli yönlerim ise, Cenevre 
Üniversitesi’nden mezun olmuş olmak ve İngilizce ve Fransızca lisanlarını 
iyi bilmemdi. Gelen cevapta, “Başvurunuz için teşekkür ederiz. Adınıza bir 
dosya açmış bulunuyoruz. Askerliğinizi yaptıktan sonra bize mutlaka tekrar 
başvuruda bulunun,” yazıyordu. Cevap almış olmaktan ve “tekrar başvurun” 
ifadesinden dolayı sevinmiştim. Demek ki, yaptığım eğitim beğenilmişti. 
Askerlik yükümlülüğüm olmasaydı, belki de işe hemen alınacaktım.

Turizm sektörüne olan ilgim daha sonraları biraz azaldı. Kendimi bu 
sektör ile sınırlandırmamam ve kısıtlamamam düşüncesi ağır bastı. Holding 
şirketlerine girerek, iştigal konuları açısından daha geniş bir yelpazede 
çalışmak ve tecrübe sahibi olmak ağırlık kazanmaya başladı. O günlerde 
mevcut olan bazı holdinglerin merkezlerine giderek hem iştigal konuları 
hakkında bilgi aldım, hem de iş başvurularının ne zaman yapılması 
gerektiğini öğrendim. Hatta, Transtürk Holding’e gittiğimde beni hemen 
orada lisan testine tabi tuttular. Holding yöneticilerinden birinin sekreteri 
olduğunu tahmin ettiğim altmış yaşlarındaki hanım bana Türkçe bir metin 
verdi:

“Bu metni lütfen İngilizceye ve Fransızcaya çevirin,” dedi ve masanın 
yanındaki rafı işaret ederek ilave etti. “Oradaki Türkçe-İngilizce ve Türkçe-
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Fransızca sözlükleri kullanabilirsiniz.”
“Sözlük kullanmam bana kopya çekmek gibi gelir…” dedim ve tercümeleri 

sözlüklerden faydalanmadan yaptım. Sekreter hanımın hem İngilizceyi, 
hem de Fransızcayı iyi bilen bir insan olduğu belliydi. Yaptığım tercümeleri 
gözden geçirdikten sonra, “Fransızcaya yaptığınız tercüme çok başarılı. 
İngilizceye yaptığınız tercüme de başarılı, ama Britanya İngilizcesi ile 
Amerikan İngilizcesini birbirine karıştırıyorsunuz.” Sekreter hanım 
İngilizceye tercüme kâğıdımdaki “color” ve “honour” kelimelerini kırmızı 
tükenmez kalemiyle daireler içine almıştı. Renk anlamına gelen “color” 
kelimesini Amerikalılar gibi yazmıştım. İngilizler bunu “colour” olarak 
yazarlardı. Onur anlamına gelen “honour” kelimesini ise İngilizler gibi 
yazmıştım. Amerikalılar bunu “honor” olarak yazarlardı. Sekreter hanım 
haklıydı ve şöyle dedi: “Mademki ilk önce color kelimesini Amerikan 
usulünde, yani “u” harfini kullanmadan yazdınız, onur kelimesini de “u” 
harfini kullanmadan “honor” şekinde yazmanız gerekirdi.” Bunun haricinde 
bir şey yok… Tebrik ederim!” Tercüme kâğıtlarının üzerine ismimi ve 
“Sözlük kullanılmamıştır”  ibaresini yazdı. Tercümeleri bir dosyada 
saklayacağını belirtti. Daha sonra beni patronlardan birinin odasına aldı 
ve ona, “Mehmet Bey bu tercümeleri sözlük kullanmadan yaptı,” dedi. 
Yaptığım kısa görüşmenin ardından sekreter hanımdan başvurumu yazılı 
olarak yapmam için bir form aldım ve ayrıldım.

İstanbul’da bir gün Talas ve Tarsus’tan sınıf arkadaşım Ali İpek’le 
buluştum. Bu buluşma benim hayatımdaki mihenk taşlarından biri oldu. 
Ali, Arthur Andersen & Co. (AA&Co.) ünvanlı Amerikan şirketinin İstanbul 
ofisinde çalışıyordu. Boğaziçi Üniversitesi-Ekonomi Bölümü’nden mezun 
olur olmaz, orada işe başlamıştı; dolayısıyla, üç senedir bağımsız denetim 
(audit) elemanı olarak çalışıyordu. 

Bağımsız denetim şirketlerini Cenevre’den biliyordum. Şirket 
bilançolarının konu olarak işlendiği bir dersimize bir bağımsız 
denetim şirketinden bir yönetici gelmiş ve bağımsız denetimi bize 
anlatmış, sorularımızı cevaplamıştı. Ayrıca, Cenevre Üniversitesi’nin 
tertiplediği “kariyer günlerinde” bu tip şirketler kendilerini tanıtmışlar 
ve  iş müracaatında bulunan yeni mezun adaylarından işe kabul ettikleri 
olmuştu. Ben, o zamanlar bağımsız denetim şirketlerine değil, İsviçre’nin 
Nestlé ve Rolex firmalarına müracaat etmiştim. 

“Nasıl gidiyor denetim işleri?” diye sordum Ali’ye.
“Fena sayılmaz; iş yükü çok ağır! İnsan kendine vakit ayıramıyor.”
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Ali’ye İskenderun’da yaptıklarımdan bahsettim. Yakında İstanbul’a 
taşınmayı planladığımı, son birkaç gündür iş olanaklarını araştırdığımı 
söyledim. Ali bana yaptığı işlerden bahsetti. Müşterileri arasında 
hangi şirketler olduğunu söyledi. Çok geniş bir müşteri yelpazesinde 
çalışıyorlardı. Doğrusu, bu hoşuma gitti. 

“Yeni iş başvuruları ne zaman yapılıyor?” diye sordum.
“Nisan ayında gazetelerde ilanlar çıkar. Alınacak elemanların nitelikleri 

belirtilir. Mayıs ayında mülakatlar yapılır, Ağustos ayında da işe başlanır.”
“Başvurmayı düşünebilirim Ali.”
“İlanları gazetelerde göreceksin, ama ben yine de sana haber veririm.”

İstanbul’dan tekrar İskenderun’a dönerken Ankara’ya uğradım. Annemin 
hemşerisi ve hukuk fakültesinden arkadaşı Mustafa Deliveli o sıralar 
milletvekiliydi.  Mustafa Bey’i yıllar önce İskenderun-İstanbul arası bir 
gemi yolculuğumuz sırasında Marmaris’teki otelinde ziyaret etmiştik. 
Annem Mustafa Bey’le görüşmemi ve iş konusunda ondan tavsiyeler almamı 
istemişti.

“Sevgili yeğenim, iyi bir eğitimin var. Askerliğini de bitirmişsin. Benim 
sana tavsiyem Devlet Planlama Teşkilatı’nda çalışmandır. Orada çok şey 
öğrenir, memleketin nereden nereye gittiğini yakından izleyebilirsin,” 
demişti Mustafa Bey.

Devlet Planlama Teşkilatı, çalışmaya başlamak için cidden iyi bir yerdi. 
Mustafa Deliveli’nin dediği gibi, insan orada çok şeyi yakından izleyebilirdi. 
Daha sonraları devlet kademelerinde iyi bir yere gelebilirdi, ama ben özel 
sektörde çalışmayı yeğliyordum. Kamu sektörü benim için ayrı ve uzak 
bir dünya idi. Yetişme tarzım ve daha önce içinde bulunduğum ortamlar 
itibariyle kamudaki protokol, ast-üst ilişkileri, siyasetin yapılan işin içinde 
olması gibi hususlar benim için değildi. Özel sektörde hem daha başarılı, 
hem de ülkeme daha yararlı olacağıma inanıyordum. Devlet Planlama 
Teşkilatı’nda işe girme teşebbüsünden, daha Ankara-İskenderun arasında 
yaptığım otobüs yolculuğu esnasında vazgeçtim.

Arkadaşlarımla sohbet etmek için matbaaya gitmiştim. AA&Co.’nun  iş 
ilanı, oradaki bir gazetede yer alıyordu. Ali de beni İstanbul’dan arayarak, 
ilanın gazetelerde çıkacağı günü bildirmişti. 

Gazeteyi Birol’a uzattım: “İşte bu iş ilanıyla ilgili olarak başvuruda 
bulunacağım Birol.”

“Bu senin bahsettiğin denetim şirketi mi?”
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“Evet.”
“Haydi hayırlısı!” dedi Birol.

İş ilanına başvurum üzerine AA&Co. beni görüşmeye çağırdı. İki kişi 
ile ayrı ayrı görüştüm. İlk görüştüğüm şahıs denetim bölümü müdürü 
Cevdet Suner oldu. Biraz kilolu, sempatik bir insandı. Gönderdiğim 
özgeçmişimi sanki ezberlemişti. İsviçre’de Nestlé ve Rolex firmalarından 
aldığım “işe kabul mektupları” Cevdet Suner’i çok etkiledi.  O işlerden birine 
neden girmediğimi sordu. Üç sene evvel üniversite hocama anlattıklarımı 
anlattım. Görüşmenin geri kalan kısmında da, daha çok benim konuşarak 
kendimi anlatmam gerekirken, konuşmanın çoğunu Cevdet Suner yaptı. 
Anlattıklarından işini bilen ve sorunlara pratik çözümler getiren bir insan 
intibaını veriyordu. 

İkinci görüşmemi şirketin genel müdürü Jeremy Roberts ile yaptım. Yarım 
saate yakın süren bir görüşmeden sonra şöyle dedim:

“Mr. Roberts, could you do me a favour Sir? As I told you, I came here all 
the way from Iskenderun. Could you please let me know about your decision 
relating to my application by tomorrow, the latest? If I am hired, I would like 
to rent a flat here in Istanbul before I go back to Iskenderun.” (Mr. Roberts, 
sizden bana bir iyilik yapmanızı isteyebilir miyim? Demin söylediğim gibi, 
buraya ta İskenderun’dan geldim. Müracaatım ile ilgili kararınızı bana en 
geç yarın bildirebilir misiniz lütfen? İşe kabul edileceksem, İskenderun’a 
dönmeden önce İstanbul’da bir daire tutmak isterim.) 

Jeremy Roberts ayağa kalktı ve kapıya doğru yöneldi.
“I will go and talk to Cevdet Suner. I’ll be back in a few minutes.” (Cevdet 

Suner ile konuşmaya gidiyorum. Birkaç dakika sonra dönerim.)
Aradan beş dakika kadar geçmişti ki, Mr. Roberts odaya döndü.
“Congratulations Mehmet! We offer you a position in our firm as an audit 

assistant.” (Tebrikler Mehmet! Size şirketimizde denetim asistanı olarak işe 
başlamanızı teklif ediyoruz.)

İSKENDERUN’A VEDA

“Artık gidiyorsun! Şu son üç seneyi o kadar güzel geçirdim ki… Hem sen 
hem Bânu yanımda oldunuz. Çok teşekkür ederim!” dedi annem. Gözleri 
biraz nemlendi.

Oturduğum yerden kalktım; annemin önce elini öptüm, sonra boynuna 
sarıldım.
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“Teşekkür edecek bir şey yok anneciğim. Bana göre de çok güzel bir üç 
sene geçti. Hep beraber yapılması gereken işleri yaptık. Gür Pasajı bitti; 
yeni kiracılarımız oldu. Ben askerliğimi yaptım. Petrol boru hattında 
Almanlarla çalıştım. Güneysu’da danışmanlık yaptım. Noterin yeminli 
tercümanı oldum. Bir matbaada %25 oranında hissem bile oldu. Bütün 
bunları yaparken, uzun seneler sonra tekrar aynı çatı altında yaşıyor olmak 
çok hoş bir duygu idi. Asıl ben teşekkür ederim.”
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Fotoğraf 58a: İskendurun’da balıkçılar.

Fotoğraf 58b: İskendurun’da balıkçılar.
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Fotoğraf 59: İskendurun’da yağmur sonrası.
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Fotoğraf 60: İskendurun’dan Yarıkkaya ve Amanos Dağları’nın görünüşü.

Fotoğraf 61: Arsuz
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Fotoğraf 62: Arsuz Çayı

Fotoğraf 63: İskenderun’da Şehitler Anıtı (Kore Şehitleri)
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Fotoğraf 64: İskendurun’da Şehitler Anıtı (Kıbrıs Şehitleri)

Fotoğraf 65: Askerlik Hatırası (1976)
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ARTHUR ANDERSEN & Co.
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BÖLÜM 7

ARTHUR ANDERSEN & Co.

Ben direksiyonda, Birol ön yolcu koltuğunda olmak üzere, sıcak bir 
Ağustos sabahı İskenderun’dan İstanbul’a doğru yola çıktık. “Elveda 

İskenderun!” dedim içimden. Doğduğum, büyüdüğüm şehre bundan sonra 
herhalde annemi, Bânu’yu, arkadaşlarımı görmek için dönebilecektim. 
Arabanın arka koltuğu, bagajı hınca hınç doluydu. Dikiz aynasından arkamı 
görebilmem için arabanın arkasında bir görüş koridoru bıraktım. Yer 
kalmadığı için arabanın üstüne de bir bagaj demiri taktım; iki büyük bavulu 
oraya yerleştirdim.

Annemin Opel-Record marka emektar arabasını bir müddet evvel elden 
çıkarmış, yerine bir Murat 124 almıştık. İstanbul’a taşınmam ortaya çıkınca,  
annem, “Mehmet, ben arabayı İskenderun’da pek kullanmıyorum; hele 
yazları Arsuz’da dört-beş ay boyunca hiç kullanmıyorum. Arabayı sen al, 
İstanbul’a götür!” dedi. Doğrusu, hiç itiraz etmedim.

İstanbul’a gidişim, arabayla uzun yola ikinci çıkışımdı. İskenderun-
Antakya arası 65 kilometrelik kısa sürüşleri saymazsak, İstanbul 
seyahatinden evvel yaptığım ilk ve tek uzun yol sürüşü İskenderun-Beyrut 
arasındaki 400 kilometrelik sürüştü. İskenderunlu arkadaşlarımdan Lüsyen 

“Seni beğeniyorum” ile “Seni seviyorum” arasındaki fark nedir?

Buda bunu çok güzel açıklamış: Bir çiçeği beğendiğinizde onu dalından 

koparırsınız. Bir çiçeği sevdiğinizde ise, onu her gün sularsınız…

Bunu anlayan, yaşamı da anlayabilir… 

 ̶  Buda

z
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Küçükbutros’un Lübnan-Beyrut’ta oturan teyzesi, İskenderun’a Lüsyen’in 
annesi olan kız kardeşini ziyarete gelmişti. Lüsyen ve ben, teyzeyi 23 
Nisan 1975 tarihinde arabayla Beyrut’a götürmüş ve bir hafta onun evinde 
kalmıştık. Beyrut’ta yaşayan birkaç arkadaşım vardı. Onlarla 1974 yazında 
Arsuz’da tanışmıştım. Bir hafta boyunca onlarla beraber olduk. İskenderun’a 
dönüşümüzden birkaç gün sonra Lübnan İç Savaşı patlak verdi ve senelerce 
sürdü. O savaşta Beyrutlu arkadaşım George da hayatını kaybetti…

İstanbul yolculuğunun ilk etabı İskenderun-Ankara etabıydı. Birol, bir 
hafta evvel bana, “Ben de seninle gelebilir miyim? Ankara’da annemlerde 
kalırız. İstanbul’da da hem senin yerleşmene yardımcı olurum, hem de 
matbaa için bazı makineleri araştırma fırsatım olur,” demişti. Birol’ün 
teklifini memnuniyetle kabul ettim. Uzun yolda bir yol arkadaşıyla beraber 
olmak güzel olurdu. İskenderun-Ankara arasındaki yaklaşık 600 km 
mesafeyi problemsiz kat ettik. 

Ertesi gün de İstanbul’a ulaştık. İlk kez kendi sürdüğüm bir arabayla 
Boğaziçi Köprüsü’nü geçtim ve her zamanki gibi, Boğaz manzarası 
karşısında büyülendim. İlk işimiz, Nişantaşı-Topağacı’nda daha önce 
kiraladığım apartman dairesine giderek, eşyalarımı yerleştirmek oldu. 
Daire sahibi de aynı apartmanda oturuyordu ve bana kullanmam için 
döşeğiyle beraber bir pirinç karyola ve bir oturma takımı vermişti. Doğrusu, 
o mobilyalar can kurtarıcı oldu. Dairedeki gömme dolaplar sayesinde de 
yerleşmem nispeten kolay ve çabuk gerçekleşti.

AA&Co.’nun Büyükdere Caddesi, Nilüfer Han, Gayrettepe adresindeki 
ofisine geldiğimde saat 8:30 civarıydı. AA&Co.’nun simgesi olan giriş 
kapısını itince açıldı. İlk gördüğüm insan, girişteki masasının başında duran 
ve ilk gelişimden de hatırladığım sekreter hanım oldu:

“Merhaba, günaydın! Benim adım Mehmet Gür. Bugün, burada işe 
başlıyorum.”

Sekreter hanım masanın üzerindeki bir kâğıda göz attı, eline bir kalem 
alarak kâğıdın üzerinde bir şeyler işaretledi.

“Pardon Mehmet Bey! Hoş geldiniz. Benim adım da Hicran. Bugün 
işe başlayacaklardan ilk gelen siz oldunuz. Buyurun, sizi toplantınızın 
yapılacağı salona alayım.”

Yarım saat içinde toplantı salonuna o gün işe başlayanların hepsi geldi. 
Toplam sekiz kişiydik (Murat Ece, Ari Bağdasarian, Ceyda Aydede, Mehmet 
İnal, Erol Karacaoğlu, Selma Çavuşoğlu, Rüksan İdemen ve ben).  Salona 
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en son kıdemli denetim müdürü Cevdet Suner girdi ve ilk günkü mesaimiz 
başladı.

İşe yeni başlayanlar arasında ben Cenevre Üniversitesi, Murat Ece ise 
Strasbourg Üniversitesi mezunuyduk. Diğer altı kişi Boğaziçi Üniversitesi 
mezunu idi. AA&Co.-İstanbul Ofisi’nde daha önceki seneler işe 
başlayanların çoğu da Boğaziçi Üniversitesi mezunu kişlerdi. Onlar, aynı 
sınıf veya aynı dönemden olmalarından dolayı, birbirlerini zaten az çok 
tanıyorlardı. Murat Ece ve ben ilgi odağı olduk. Biz kendimizi diğer yedi 
kişiye, onlar da kendilerini Murat ve bana tanıttılar.

İstanbul Ofisi iki sene evvel, yani 1975’te açılmıştı. Bir Avrupa ofisi 
olarak, Avrupa’daki tüm ofislerin idari açıdan bağlı olduğu AA&Co. 
-Londra Ofisi’ne bağlıydı. Londra Ofisi, İstanbul Ofisi’nin açılışından dört-
beş sene evvelinden Türkiye’den yeni üniversite mezunlarını işe almış ve 
onları Londra ofisinde istihdam ederek yetiştirmişti. Talas ve Tarsus’tan 
sınıf arkadaşım Ali İpek de ilk iki sene Londra’da çalışmıştı. İstanbul 
Ofisi 1975 senesinde faaliyete geçince, Londra’daki Türk kadro İstanbul’a 
dönmüştü. Arthur Andersen İstanbul Ofisi’nde Ali İpek’ten başka, Talas’ta 
okul ağabeyim Erhan Dumanlı ile, yine Talas ve Tarsus’tan okul arkadaşım 
Cemil Köksal çalışıyorlardı. Burhan Karaçam da Tarsus mezunu idi, ama 
Tarsus’un sadece orta bölümünden mezun olup, lise bölümüne devam 
etmediği için, Burhan’la daha önce tanışmamıştık. Talas-Tarsus mezunları 
olarak AA&Co. İstanbul Ofisi’nde beş kişiydik.  

O seneler, dünya üzerinde uluslararası düzeyde sekiz büyük muhasebe ve 
murakabe (denetim) şirketi vardı:

1-Arthur Andersen
2-Arthur Young 
3-Price Waterhouse
4-Ernst & Whinney
5-Peat, Marwick, Mitchell
6-Deloitte Haskins & Sells
7-Touche Ross
8-Coopers & Lybrand
Bu sekiz şirkete “The Big Eight” (Sekiz Büyükler) denirdi. 1970’li senelerde, 

AA&Co. en büyük olmuştu.

Cevdet Suner anlatımına devam etti:
“Sekiz büyük firmanın yapıları birbirine çok benzer. Üniversite mezunları 
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bu şirketlere “assistant” (asistan) olarak girerler. Başarılı olanlar iki-üç 
senelik bir asistanlık döneminden sonra “senior” (ekip başı) ünvanıyla, 
müşterilerin iş yerlerinde denetim yapan ekibin başı olurlar. Ekip başı 
olarak tecrübeniz arttıkça daha büyük şirketlerin denetimlerine katılırsınız. 
Bu seviyede başarılı olanlar dört-beş senelik bir dönemden sonra “manager” 
(müdür) seviyesine terfi ederler. Müdür seviyesinde beş-altı senelik bir 
tecrübeden sonra da “partner” (şirket ortağı) olma şansınız vardır. Şirket 
ortaklığı AA&Co.’nun dünya teşkilatına ortaklık anlamına gelir. Bir şirket 
ortağı, kıdemine göre, AA&Co.’nun tüm dünyadaki kârından pay almaya 
hak kazanır. Halihazırda, bu ofisteki Türklerden AA&Co.’da şirket ortağı 
olan yok. Müdür seviyesinde olanlar ben, Mehmet Önkal, Reha Uz ve 
Burhan Karaçam’dır. Vergi bölümünde Turhan Yetkin ve Şaban Erdikler, 
geçmiş tecrübelerinden dolayı, AA&Co’ya müdür olarak katıldılar.”

Sekiz büyük denetim firmasının her birinin müşteri portföyünde 
uluslararası düzeyle iş yapan her sektörden şirketler mevcuttu. Bu şirketler 
yeni memleketlerde yatırım yaptıkça, çalıştıkları denetim ve danışmanlık 
firmalarının da yeni yatırım yaptıkları memleketlerde ofis açarak, 
kendilerine yerel olarak denetim, vergi ve diğer hizmetlerin verilmesini arzu 
ederlerdi. AA&Co. da Türkiye’deki müşterilerine önce Londra üzerinden 
hizmet vermiş, müşteri sayısı artınca İstanbul Ofisi’ni faaliyete geçirme 
kararını almıştı.

Belli sayıda ve büyüklükte müşteri sayısına ulaşmış bir AA&Co. ofisinde 
tipik olarak üç ayrı bölüm mevcuttu:

1) Denetim (Audit) Bölümü
2) Vergi (Tax) Bölümü
3) Danışmanlık (Consultancy) Bölümü

İstanbul Ofisi açılınca, Londra’dan gelen yaklaşık on kişilik kadro denetim 
bölümünü oluşturmuştu. Vergi bölümüne ise, daha önceleri kamuda vergi 
müfettişleri olarak çalışmış olan Turhan Yetkin ve Şaban Erdikler alınmıştı. 
Turhan Yetkin vergi bölümü başkanı olmuştu. Bu ikiliye daha sonra Sedat 
Eratalar katıldı.

Danışmanlık (Consultancy) bölümü İstanbul Ofisi’nde daha 
kurulmamıştı. AA&Co. ve benzeri kuruluşların verdikleri danışmanlık 
hizmetleri müşteriler için bilgi-işlem, muhasebe, raporlama, iş akışı ve 
iç denetim sistemleri kurmaktı. Bilgi birikimi olan büyük ofislerde şirket 
değerlendirmeleri, şirket satınalma ve birleşmeleri (mergers & acquisitions) 
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işleri de yapılıyordu. Danışmanlık işlerinin bir bölümü İstanbul Ofisi’nde 
denetim bölümü tarafından yapıyordu. İstanbul Ofisi’ne işe girerken 
yaptığım görüşmelerde, o tip işlerde de çalışabileceğimi söylemiştim.

Cevdet Suner’den AA&Co. teşkilâtı hakkında muhtelif  bilgiler 
dinledikten sonra, işe yeni başlayanlar için programlanmış olan muhasebe 
kursuna geçildi.

İstanbul Ofisi tarafından işe alınanlarda aranan en önemli iki şarttan 
biri iyi İngilizce bilgisi, diğeri iyi muhasebe bilgisi idi. Ben her ikisinde de 
çıtanın  epeyi üstünden geçebiliyordum. Öte yandan, muhasebe derslerini 
üniversitede Fransızca lisanında görmüş olmamdan dolayı, o birkaç günlük 
muhasebe kursunda bazı İngilizce muhasebe terimlerini pekiştirmek 
yararlı oldu.

İstanbul’da işe başladıktan iki hafta sonra Birmingham-İngiltere’ye gittik. 
AA&Co.’nun Avrupa ofislerinde yeni işe girenler Birmingham’da ikinci bir 
kurs dönemi için toplanmışlardı. Bu kursa İngilizce “FAST” deniliyordu. 
Açılımı “Firmwide Audit Staff Training” idi.

Bu eğitimin konusu “denetimin ilkeleri ve pratiği” idi; mâli tabloların 
(bilanço, gelir-gider tablosu, nakit akışı tablosu) nasıl denetleneceği 
hususlarına bir giriş yapılmaktaydı. Orada yaklaşık 200 kişi vardı. 
Doğrusu, iyi para harcanmıştı. Yüzlerce uçak bileti, otel ve yemek masrafı… 
Kurs yerel ofislerde de verilebilirdi, ama bu AA&Co.’nun bir şovu idi. 
AA&Co.’nun büyüklüğünün ve muhtelif ofislerde yeni işe girenlere 
uluslararası bir firmada işe girdiklerinin gösterilmesinin pahalı, fakat bir o 
kadar da etkili bir yoluydu.

İstanbul’a döner dönmez, ilk işim olarak, bir ilaç firması olan Wythe 
Laboratuvarları şirketinin 1977 yılı ön denetimine (interim audit) katıldım. 
Ekip başımız Selçuk Altun idi. Topkapı’da bir fabrikası olan Wythe 
şirketinin bütün dünyada en tanınan ürünü “SMA” marka çocuk mamasıydı. 
Ön denetim çalışmamız üç kişilik bir ekiple bir hafta sürdü. Şirketin yılsonu 
bilançosu hazırlandıktan sonra iki haftalık bir çalışma (final audit) için 
tekrar gidecektik. 

AA&Co. kaidelerinden biri her çalışma dönemi sonunda üstlerin 
astları değerlendirmesiydi. Diğer bir ifadeyle, belli bir işi üstlenen 
AA&Co. ortağı o işin müdürünü, işin müdürü ekip başını, ekip başı da 



310

Yol -  The Path - Le Chemin

ekibindeki asistanları değerlendirirdi. Bu iş İngilizce bir değerlendirme 
formu doldurularak yapılırdı. İki sayfalık değerlendirme formunun 
sonunda “Overall Evaluation” (Genel Değerlendirme) bölümü vardı. Genel 
değerlendirme bölümünde şu dereceler yer alırdı:

• Requires Improvement (Gelişmesi Gerekir)
• Average (Orta)
• Good (İyi)
• Outstanding (Mükemmel)

Ekip başımız Selçuk Altun, Wythe ön denetiminde yaptığım işi beğenmiş 
olacak ki, beni “outstanding” olarak değerlendirdi. Esasında uzun süren, zor 
ve zahmetli bir iş yapmamıştık…! Benim yaptığım iş, maaş bordrolarının 
tetkiki ile, şirketin satış prosedürlerinin gözden geçirilmesi idi. 

YVONNE İSTANBUL’DA

Birmingham’dan İstanbul’a döndükten beş gün sonra bir Cuma akşamı 
Yvonne geldi.  İstanbul’a gelmek için daha önce yakalayamadığı fırsatı 
bu kez yakalamıştı. Benimle beraber, hafta sonunu da içine alan dört 
gün geçirecekti. Havalimanında bavulunu elinden bırakarak bana doğru 
koşmasını ve boynuma sarılmasını hiç unutamam. Aşk filmlerinde görülen 
bir sahne gibiydi. İnsanın sevdiği ve onun tarafından da sevildiğini bildiği 
biriyle beraber olması kadar güzel bir şey çok nadirdir.

Ertesi gün Yvonne’a, “Yvonne, you are now a tourist in Istanbul. So, 
we should do what tourists usually do when they come here,” (Yvonne, sen 
şimdi İstanbul’da bir turistsin. Bizim de turistlerin buraya geldiklerinde 
yaptıklarını yapmamız gerekir,) dedim.

“It’s such a beautiful day today. I’d rather be out in the sun. I could go to 
indoor places such as mosques and museums on my own during the week when 
you are at work.” (Bugün hava şahane. Dışarıda gezinmeyi tercih ederim 
doğrusu. Cami ve müze gibi kapalı yerlere sen hafta içinde işteyken, tek 
başıma da gidebilirim.)

Aklıma bu güzel havada yapabileceğimiz bir şey geldi. 
“Great, let’s go!” (Şahane, haydi gidiyoruz!)
Eylül ayının sonuna yaklaşıyorduk ve o gün cidden pırıl pırıl bir güneş 

vardı. Evimden aşağı doğru Fulya’ya, oradan da Beşiktaş Meydanı’na 
yürüdük. Yürüyüşümüz esnasında Yvonne’un en çok dikkatini çeken şey yol 
üzerinde kurulmuş olan pazardaki bol meyve ve sebzeler oldu. Yvonne bir 
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tezgâhı işaret ederek:
“These red grapes look gorgeous,” (Şu üzümler şahane görünüyor,) dedi.
Elimize birer sap kırmızı üzüm aldık ve yıkamaya bile lüzum görmeyerek, 

yürüyüşümüze üzümleri yiyerek devam ettik. 

Beşiktaş’tan Sirkeci istikametine dolmuşla giderken, Yvonne’a 
İstanbul’daki dolmuş sistemini anlattım. Bu onun için ilginçti, çünkü başka 
bir şehirde veya ülkede “ücreti paylaşılan taksi” sistemine rastlamamıştı. 

Boğaz turu yapan vapurun önüne gelinceye kadar Yvonne’a tam ne 
yapacağımızı söylememiştim.

“I planned this trip on the Bosphorus as soon as you said that you’d rather be 
outdoors today.” (Sen bugün dışarıda olmayı tercih ettiğini söyler söylemez, 
bu Boğaz gezisini yapmayı planladım.)

“This is absolutely what I had in mind. I read about this Bosphorus boat 
trip in my Istanbul guide. It is on my ‘to do’ list,” (Benim aklımda olan şey 
de tam buydu zaten. Boğaziçi vapur turlarını İstanbul rehberi kitabımda 
okumuştum. “Yapılması gerekenler” listemde yer alıyor,) dedi ve sevincini 
ifade etmek için yine boynuma sarıldı. 

Boğaz turu yapmak benim de uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. 
O güne kadar fırsat bulamamıştım. İstanbul’a daha önceki gelişlerimde de 
bu etkinliği hep atlamıştım.

Boğaziçi’nin inanılmaz güzellikleri gözlerimizin önünden teker teker 
geçmeye başladı. Yvonne bir tarafında Avrupa kıtasını, diğer tarafında Asya 
kıtasını görmekten şaşırmıştı. Ben de daha yeni İstanbullu sayılırdım, ama 
bildiğim yerleri Yvonne’a teker teker göstermeye ve anlatmaya başladım. 

“The long building over there is the Dolmabahçe Palace. This is where Mustafa 
Kemal Atatürk spent his last days and died in 1938.” (Karşıdaki uzun bina 
Dolmabahçe Sarayı. Mustafa Kemal Atatürk son günlerini orada geçirmiş 
ve 1938 yılında orada vefat etmiş.) Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya 
Savaşı’nı kaybetmesini takip eden günlerde Büyük Britanya donanmasının 
Dolmabahçe Sarayı önünde demirleyerek, donanmaya ait gemilerin toplarını 
saraya çevirdiklerini anlatmadım. İşte o günlerden birinde Mustafa Kemal, 
yaveri Salih Bozok’a “Geldikleri gibi giderler!” demiş. Gitmişler de…

Boğaziçi Köprüsü bütün ihtişamıyla karşımızda duruyordu…
“The Bosphorus Bridge was inaugurated some four years ago on 29th 

October 1973, marking the 50th anniversary of the declaration of the Turkish 
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Republic.” (Boğaziçi Köprüsü dört yıl kadar önce 29 Ekim 1973 tarihinde, 
Cumhuriyet’in ilanının 50. yılı münasebetiyle hizmete girmiş.)

“Very impressive, indeed! Do you know how long it is?” (Doğrusu, çok 
etkileyici! Ne kadar uzun olduğunu biliyor musun?) diye sordu Yvonne.

“I’ve done my homework. It is 1,560 meters long.” (Ben dersime çalıştım. 
Uzunluğu 1.560 metre.)

Bana göre Boğaziçi’ndeki yapıların en muhteşemi Rumeli Hisarı’dır. Bu 
taş yapıdaki estetik çok az yapıda karşımıza çıkar. Dik yamaçlı bir arazi bu 
kadar mı güzel kullanılır?  Yvonne da solumuzda kalan hisar birdenbire 
karşımıza çıkınca, “Wow, incredible!” (Vay canına, inanılmaz!) demekten 
kendini alamadı. Ben Yvonne’a Anadolu Hisarı’nı işaret ederek:

“Do you see the little fortress on the Asian side?” (Asya tarafındaki küçük 
hisarı görüyor musun?)

“Oh, yes.” (Ah, evet.)
“Well, that structure is called the Anadolu Fortress, Anadolu is Anatolia in 

Latin and it’s the name of the Asian lands of today’s Turkey. It was built in 1395 
during the reign of the Ottoman Sultan Yıldırım Beyazıt. The fortress that you 
see on the European side is called the Rumeli Fortress, Rumeli meaning the 
lands of Byzantium or in other words, the lands of the Romans.” (O yapının adı 
Anadolu Hisarı’dır. Latincesi Anatolia olan Anadolu, günümüz Türkiye’sinin 
Asya’da kalan topraklarına verilen isimdir. Hisar 1395 yılında, Osmanlı 
padişahı Yıldırım Beyazıt zamanında yapılmış. Avrupa yakasındaki hisarın 
adı ise Rumeli Hisarı’dır. Rumeli kelimesi Bizans topraklarını veya diğer bir 
ifadeyle Romalıların topraklarını ifade eder).

“These are nice and meaningful names…” (Bunlar hoş ve anlamlı isimler…)
“Want to learn more?” (Daha fazla öğrenmek ister misin?)
“Definitely!” (Tabii ki!)
“I will start charging from now on.” (Bundan sonrası ücrete tâbi).
Tam bunu demiştim ki, yanımızda oturan iki erkekten biri İtalyan 

aksanıyla, “We will also make a contribution,” (Biz de payımıza düşeni 
veririz,) dedi. Yvonne lafa karıştı: 

“Well, here’s my payment in advance!” (Pekâlâ, işte benim peşin ödemem!) 
dedi ve yanağıma bir öpücük kondurdu.

“I accept my girlfriend’s payment as your payment as well,” (Ben kız 
arkadaşımın ödemesini sizin ödemeniz olarak da kabul ediyorum,” dedim. 
Hep beraber gülüştük.

“Well, lady and gentlemen!” (Pekâlâ bayan ve baylar!) diyerek tekrar 
lafa başladım. Rumeli Hisarı’nın yapılış nedeninin İstanbul’un Türkler 
tarafından kuşatılması sırasında Tuna Nehri yoluyla Karadeniz üzerinden 
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Avrupalıların Bizans’a gönderebilecekleri düşünülen yardımın önüne 
geçmek olduğunu, inşaatın 1452 senesinin Nisan-Ağustos ayları döneminde  
dört-buçuk ayda tamamlandığını, Fatih Sultan Mehmet’in surları birbirine 
bağlayan üç büyük kulenin yapımından üç vezirini sorumlu tuttuğunu, 
kendisinin de surların yapımını üstlendiğini anlattım. 

Büyükdere Koyu’na geldiğimizde, ağ atmış rengârenk balıkçı takaları 
Boğaziçi’nin güzelliğine yeni bir güzellik kattı. Boğaz’ın 30 kilometrelik 
uzunluğunu kat edip Anadolu Feneri’ne geldiğimizde acıktığımızı hissettik. 
Vapurdan inerek kendimize güzel bir balık ziyafeti çektik. Eve tekrar 
döndüğümüzde hava kararmaya başlamıştı.

Ertesi günkü istikametimiz Bayramoğlu oldu. Ankara’da oturan Macit 
dayımlar yaz dönemini geçirmek için Bayramoğlu’na giderlerdi. Annemin 
kuzenleri Faik Melek ve Erdem Melek kardeşler de (annemin amcası eski 
Hatay Cumhuriyeti Başbakanı Abdurrahman Melek’in oğlu ve kızı) 
Bayramoğlu’nun eski müdavimlerindendiler. Amacım Yvonne’u onlara 
tanıştırmak ve denize girmekti. “Acaba bu Pazar sabahı hâlâ uyuyorlar 
mıdır?” diye endişe ederek saat 11:00’e doğru dayımların kapısını çaldık. 
Dayımı geleceğimizden haberdar edememiştim, çünkü Bayramoğlu ev 
telefon numarası bende yoktu. Kapıyı Sayra yengem açtı. Bir Pazar sabahı 
ve bir sayfiye yeri için pek şık giyinmişti. Bizi görünce bir hayret ve sevinç 
çığlığı attı. Bunun üzerine Macit dayım da kapıya geldi. Yvonne’u 
tanıştırdım. Lisan problemi yoktu; dayım, eski Hataylı olarak hatırladığı 
Fransızcasıyla merhabalaştı, yengem ise İngilizce biliyordu.

“Haydi gelin; balkonda da misafirlerimiz var,” dedi dayım. Şık giyinmiş 
olmalarının nedenini anladım. 

Dayımın bizi tanıştırdığı insanlar bir hanım ve ondan epeyi genç olan 
erkek kardeşiydi. Ben erkek misafirle tanışırken, “Siz ikiniz adaşsınız,” dedi, 
Sayra yengem. Adaşım Mehmet benden sanırım dört-beş yaş büyüktü. 

Yengem, biz gelmeden önce misafirlerine çay ikram etmişti. Bana dönerek, 
“Size çay servisi yapmam için yeterli vakit yok. Şimdi hep beraber Metin 
Beylere gidiyoruz. Ama isterseniz, Yvonne ve sen burada kalıp, denize de 
girebilirsiniz,” dedi.

Yvonne ve ben ne olduğunu pek anlamamıştık. Metin Beyler de kimdi? 
Belli olan tek şey habersiz olarak yanlış bir zamanda Bayramoğlu’na gelmiş 
olmamızdı. Macit dayım lafa girdi:

“Olur mu canım! Çocuklar burada tek başlarına ne yapacaklar? Denize 
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öğleden sonra hep beraber gireriz. Gideceğimiz yer yabancı değil; çok yakın 
dostlarımız.”

Beş-on dakika önce oturduğumuz balkon koltuklarından kalkarak tekrar 
arabamıza bindik. Dayım da bizim arabaya geldi.

“Gideceğimiz yer biraz ileride, Metin Başkut’un evi. Ankara’dan samimi 
dostlarımızdır. Gitmemizin nedeni, demin tanıştığınız Mehmet ile 
Metin Bey’in kızı Füsun’u tanıştırmaktır.  Mehmet’in ablası Sayra’dan bu 
tanışmayı organize etmesini rica etmiş.”

Ben nereye ve neden gittiğimizi alelacele Yvonne’a aktardım. 

Metin Beylerin evine gelir gelmez nereye geldiğimizi anladım. Ben o eve 
iki sene evvel de gitmiştim. 1975 yazı idi. Bayramoğlu’nda altlı üstlü oturan 
annemin kuzenleri Erdem ve Faik Melek kardeşleri ziyaret etmiştim. Yine 
habersiz bir ziyaretti. Erdem Abla ağabeyinin birkaç ev ilerdeki Metin 
Beylerin evinde olduğunu, telefon edip çağıracağını söyleyince, “Hayır, 
hayır! Faik Abi’yi rahatsız etmeyelim. Ben gidene kadar gelmemiş olursa, 
ben gittiği eve uğrar, merhaba derim,” demiştim.  Nitekim, ben Metin 
Beylerin evine uğramış, Faik Abi’yi orada görmüştüm. Bana kahve 
ikram etmişler, evin kızı Füsun’la sohbet etmiştim. Ankara’da üniversite 
öğrencisiydi; arkeoloji bölümündeydi. Bunu hatırlıyordum. Aradan iki 
seneden fazla geçmişti.

Başkutların evi bizim gelişimizle epeyi kalabalık oldu. Biz zaten altı kişi 
gelmiştik. Metin Bey ve eşi Ülker Hanım, oğulları Fehmi ve kızları Füsun’dan 
başka, Füsun’un yengesi Gülmen Öztrak (Prof. Dr. İlhan Öztrak’ın eşi), 
dayısı Adnan Öztrak (TRT’nin ilk genel müdürü), teyzesi Handan İnan 
(Eski bakanlardan Şefik İnan’ın dul eşi) ve teyzesinin kızı Gülen Tigrel 
oradaydılar. “Bir erkekle bir kızın tanışmaları için pek uygun bir ortam 
değil!” diye düşündüm.

Evin denize bakan terası genişti. Herkes kendine oturacak bir yer buldu. 
Büyükler bir grup oluşturdular. Yvonne, Füsun, Mehmet, Fehmi ve ben 
cam bir masanın etrafındaki sandalyelere oturduk. Ben, “Yvonne’u neden 
buralara getirdim!” diye kendi kendime kızarken, Yvonne orada olmaktan 
mutlu görünüyordu. Füsun da onunla epey sohbet etti. Enteresan olan 
Füsun’un mavi gözlü, sarı saçlı, Yvonne’un Kuzey Avrupalı olmasına 
rağmen, koyu renk saçlı olmasıydı. İkisi de çok hoş ve güzel kızlardı. Füsun 
daha sonra çay-kahve-pasta servisi yapmak için masadan bir müddet için 
ayrıldı.  Füsun’un yengesi Gülmen Hanım bizim yanımıza gelerek bizlerle 
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sohbete başladı, hepimizle ayrı ayrı ilgilendi. İngilizcesi akıcıydı, ama 
benim dikkatimi çeken esas husus, Türkçeyi çok düzgün ve zengin bir 
kelime haznesiyle konuşuyor olmasıydı. Akıllı, bilgili, dünyadan haberdar 
bir hanımefendi olduğu her halinden belliydi.

 
Ekim ayına girilmesiyle beraber Arthur Andersen’da işler çok 

yoğunlaşmaya başladı. Ofiste birilerini bulmak neredeyse imkânsızdı, 
çünkü herkes müşterilerin işyerlerindeydi. Denetim işlerinin yanı sıra bazı 
müşterilerimiz için muhasebe ve raporlama sistemleri kurma işlerine de 
gitmeye başladım. Bilhassa denetim işlerinde yaptığım işlerin bir kısmı 
basit ve sıkıcı gelmesine rağmen, değişik insanlarla ve müşterilerle çalışmak 
zevkliydi. Esas problemim akşamlarıydı. Akşam yemeklerini çoğu zaman 
tost veya sandviçlerle geçiştiriyordum. Evde tek başına televizyon seyretmek 
hoşuma gitmiyordu. Bazen Şişli tarafına yürüyor, vitrinlere bakıyor, güzel 
bir film varsa sinemaya gidiyordum. İnsanın yaptığı güzel bir şey de olsa, 
onu başkasıyla paylaşamayınca değeri azalıyor.

FÜSUN

Bir gün, bir müşterimizin işyerindeyken Sayra yengem beni telefonla 
aradı. Arthur Andersen Ofisi’ni aramış, “Mehmet Gür ile acil görüşmem 
gerek,” deyince, kendisine müşterimizin telefonunu vermişler. 

“Mehmet’cim, biz artık Ankara’ya dönüyoruz. Yarın Erdem Melek ve ben 
Bayramoğlu’ndan İstanbul’a gideceğiz. Seni de görmek isteriz. Öğleden 
sonra 5:00-5:30 arası Hilton Oteli’nde bir çay içmeye gelebilir misin?”

Kafamdan, “Saat 5:00’te nasıl Hilton Oteli’nde olabilirim?” diye 
hesapladım. İşten en az bir saat erken çıkmam gerekecekti, ama yengemin 
bu davetini “Hayır, gelemem!” diyerek reddetmek nezaketsizlik olurdu. 

“Tamam Sayra yenge; memnuniyetle gelirim. Saat 5:00-5:30 arası orada 
olurum,” dedim.

Hilton Oteli de AA&Co. müşterilerinden biriydi. Ben de Hilton Oteli 
denetim ekibindeydim, ama çalışmalarımız orada daha başlamamıştı. 
Otelin giriş katındaki büyük salona girdiğimde Sayra yengemi ve Erdem 
Abla’yı çaylarını yudumlarken buldum.

Standart konuşmalardan sonra, Sayra yengem yeni bir konuya girdi:
“Erdem ve Faik beni azarladılar… ‘Bizim yeğenimiz Mehmet dururken, 

sen Füsun’u neden başkalarıyla tanıştırıyorsun?’ dediler.”
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“Canım azarlamadık, ama doğrusu sitem ettik. Gerek Faik gerek ben, 
Mehmet ve Füsun’u uzun zamandır birbirlerine yakıştırmışızdır. Hatta bu 
konuyu ilk dile getiren Gökçen olmuştur,” dedi, Erdem Abla. Gökçen Erner, 
Erdem Melek ve Faik Melek’in kız kardeşiydi. Büyükelçi Erdem Erner ile 
evliydi. Benim Ankara’da oturan akrabalarım ile Füsun’un annesi, babası ve 
yine Ankara’da oturan dayıları ve teyzesi yakın dost idiler; hatta her hafta 
birinin evinde iskambil oyunları bile tertiplerlermiş; nasıl oynandığını 
bilmediğim “frap” isimli bir oyun oynarlarmış. 

Sayra yengem bana döndü:
“Senin Yvonne’la ciddi bir durumun var mı?”
“Evlenmek gibi mi?
“Evet.”

Yvonne’la evlenmek konusunu konuşmuştuk. Beni sevdiğini biliyordum. 
Ben de onu seviyordum. Öte yandan, üniversite yıllarından sonra biraz 
ayrı dünyaların insanları olmuştuk. Yvonne’un annesi bir müddet evvel 
rahatsızlanmıştı. Yvonne, bir tercüman olarak sık sık başka memleketlere ve 
şehirlere gidiyor,  üç-dört gün sonra hemen Cardiff ’teki evine dönüyordu. 
Annesini uzun süre yalnız bırakamadığını söylüyordu. Bu durumda 
evlenerek Türkiye’ye gelmesi pek olası değildi. Ben ise evlenip Cardiff ’e 
taşınmayı, orada iş bulup, yaşamayı hiç mi hiç düşünmüyordum. Türkiye’de 
yaşayıp çalışmak şartıyla, yabancı bir kızla evlenebilirdim. 

“Yvonne İstanbul’a gelebilseydi, onunla evlenirdim…” dedim. “Ama 
gelemiyor. Annesi rahatsız; onu bırakamıyor. Ben de buradan başka bir yere 
gitmeyi pek düşünmüyorum.”

Garip tesadüftür! Cenevre’de tanışıp,  uzun süre beraber olduğum iki kız 
vardı: Karen ve Yvonne. Karen annesinin rahatsızlığı nedeniyle Cenevre’den 
ayrılıp, Kanada’ya dönmüştü. Yvonne ise, yine annesinin rahatsızlığından 
dolayı Cardiff ’ten uzun süreli ayrılamıyordu.  

Erdem Abla Ankara Koleji’nde İngilizce öğretmeniydi. Füsun’a da hocalık 
yaptığını söyledi. Sonra, her zamanki neşeli tavrıyla, “Hayırlısı!” dedi ve 
devam etti: 

“Dinle Mehmet’cim. Bayramoğlu’nda tanıştığın Mehmet Bey ve ablasının, 
Füsun ve ailesiyle tanışmak üzere Bayramoğlu’na gittiklerinden Macit 
dayın vasıtasıyla haberimiz oldu. Tesadüfen siz de oradaymışsınız. Ama 
böyle bir tesadüfün bu kadarı da fazla… Üç-dört gün evvel Füsun’un 
dayısının eşi Gülmen Öztrak’la beraberdim. İntibalarını sordum. Füsun, 
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adaşın Mehmet için, ‘Aramızda on yaş fark var; bu fark çok fazla’ diyormuş.” 
“Mehmet Bey’le o kalabalık içinde pek konuşmak fırsatımız olmadı. Kibar, 

ciddi bir insan intibaını veriyor. Aynı zamanda, çok güzel bir işi var,” dedim.
Erdem Abla daha fazla bir şey söylememe fırsat vermeden: “Gülmen bana 

bir de şunu söyledi: ‘Erdem, laf aramızda kalsın, Ülker’in söylediğine göre, 
Füsun sizin Mehmet’e daha çok ısınmış!’ ”  dedi ve devam etti:

“Ama gördüğün gibi, laf insanların arasında kalmıyor…”

Yaklaşık on ay sonra, 1 Eylül 1978 tarihinde, Fisun ve ben Hilton Oteli’nde 
evlendik.

HER ŞEY GÜL PEMBE OLMUYOR: ARABAM ÇALINDI

İlk işim olarak ön denetimine gittiğim Wythe Laboratuvarları şirketinin 
muhasebe açısından yılsonu 31 Ekim’di, yani mâli tablolar 31 Aralık değil, 
31 Ekim itibariyle hazırlanırdı. Dolayısıyla, AA&Co. İstanbul Ofisi’nin 
her sene ilk çıkardığı denetim raporu Wythe Laboratuvarları’nın denetim 
raporu olurdu. Rapor, Wythe Laboratuvarları’nın ABD’deki ana şirketine  ve  
yerel AA&Co. ofisine konsolide edilmek üzere gönderilirdi.

Bir sabah işe arabamla  gitmek üzere evden çıktım. Şişli Camisi’nin 
önünden ekip başı Selçuk Altun’u alacak, oradan Topkapı’daki Wythe 
fabrikasına gidecektik. Arabamı genellikle park ettiğim yere doğru 
yürüdüm. Arabam yerinde yoktu… “Başka bir yere mi park ettim?” diye 
düşündüm, ama hayır, araba çalınmıştı. Elimde arabaya ait bir anahtar 
ve bir de buji kablosu kalmıştı. Kablo, bujileri distribütöre bağlayan 
kabloydu. İskenderun’dan İstanbul’a beraber geldiğim arkadaşım Birol 
Balkan, “İstanbul’da çok araba hırsızlığı oluyormuş. Arabayı sokağa park 
ettiğinde, kabloyu çıkarıp yanına alırsan, araba çalışmaz…” demişti. Kablo 
çıkarıldığında araba çalışmıyordu, ama aldığım o tedbir işe yaramamıştı. 
Arabayı hırsızlar ya bir çekiciyle götürmüşlerdi, ya da yanlarında benzer 
bir kablo vardı. Önce Teşvikiye Karakolu’na girerek hırsızlık ihbarında 
bulundum, sonra bir taksiye binerek, elinde simitlerle beni bekleyen Selçuk 
Altun’u yoldan aldım.

Araba bir daha bulunmadı…

FÜSUN…..FİSUN

Annem, “Her şerde bir hayır vardır!” dedi. “Arabanın çalınması kötü bir 
olay, ama dünyanın sonu değil. Bak! Sayra ve Erdem, biz Ankara’dayken 
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güzel şeyler anlattılar. Hayırlısı olsun evladım!

Annem ve Bânu, Kasım ayı sonuna doğru başlayacak Kurban Bayramı 
tatilinde İstanbul’a gelmeyi planlamışlardı. Araba hadisesi çıkınca 
gelişlerini iki hafta öne aldılar. Maksatları beni yalnız bırakmamak, teselli 
etmekti. Doğrusu, ben de gelişlerine çok sevindim. 

“Ankara’da Macitlerde iki gece kaldık. Dün de Erdem Melek bizi görmeye 
geldi. Hem dayınlar hem Erdem Füsun’u ve ailesini çok methettiler. 
Erdem bana Füsun’un şu fotoğrafını verdi. Çok hoş bir kız.”

Annem Füsun’un uzun bir elbise içinde çekilmiş bir fotoğrafını uzattı.
“Evet, güzel bir kız. Eylül ayında Macit dayımlarla birlikte onların 

Bayramoğlu’ndaki evlerine “tanışmaya” gittik. Ama tanışmanın benimle 
ilgisi yoktu…”

“Sayra ve Erdem olanları anlattılar. Daha sonra sen onlarla Hilton 
Oteli’nde buluşmuşsun.”

“Evet, bana Füsun’la ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordular. 
İlgilenebileceğimi söyledim.”

“Füsun iki hafta sonra Kurban Bayramı tatilinde burada İstanbul’da bir 
akrabalarının yanına gelecekmiş. Beraber olmanız, birbirinizi tanımanız 
için iyi bir fırsat olur.”

“İyi de…. araba da tam zamanında çalındı yani. Şimdi kızcağızı taksiyle 
gezdirmek zorundayım…”

“Arabanın olması tabii ki iyi olurdu, ama olmaması da, dediğim gibi, 
dünyanın sonu değil. Her şey hal yoluna girer.”

Annemlerin gelmesi cidden iyi olmuştu. Hem moralim yerine geldi, 
hem de evde eksik olan birçok eşya tamamlandı. Bânu ile elele vererek, yer 
parkelerini bile olduğu kadar cilaladık. Annemler birkaç gün sonra Ankara 
üzerinden İskenderun’a döndüler. Ankara’da Füsun ve ailesiyle tanıştılar. 
Annem aynı akşam bana telefon etti:

“Bânu da, ben de Füsun’u çok sevdik…” dedi.

Bir hafta sonra da Füsun İstanbul’a geldi.

Füsun’un fotoğrafını çantamda taşıdım ve sık sık çıkarıp baktım. Galiba 
Füsun’u kendime alıştırmaya çalışıyordum. Cidden güzel bir kızdı. Masmavi 
gözleri insanın hemen dikkatini çekiyordu. Sarı saçları omuzlarının hemen 
üzerindeydi. Bayramoğlu’nda gördüğümde saçları biraz daha uzundu 
galiba. Elimdeki fotoğraf birkaç ay evvel çekilmiş olabilirdi. 
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Bayramın birinci günü önce telefon ettim. Akşama doğru elimde bir 
buket çiçekle Esentepe, Gazeteciler Sitesi, Keskin Kalem Sokak adresindeki 
Füsun’un kaldığı eve gittim. Gittiğim ev gazeteci, yazar Cevat Fehmi 
Başkut’un eviydi. Cevat Fehmi Bey, Füsun’un babasının amcasıymış.  
Yazarın “Harput’ta bir Amerikalı” ve “Buzlar Çözülmeden” adlı eserlerini 
okumuştum. Cevat Fehmi Başkut yıllar önce vefat etmiş olmasına 
rağmen, daha önce eserlerini okuduğum bir yazarın evine girmek beni 
heyecanlandırmıştı. Üç katlı, bahçeli, müstakil evde yazarın dul eşi Vedide 
Hanım’dan başka, sahne dekoratörü ve ressam olan oğlu Acar Başkut, 
eşi Gül Başkut ve kızları yaşıyordu. Telefon ettiğimde Füsun’a akşam yemeği 
için dışarı çıkmayı teklif etmiştim. Füsun ise, “Vedide yengem bayram 
yemeğini beraber yememizde çok ısrarlı. Onun için seni de yemeğe davet 
ediyor. Onu kırmayalım. Biz başka bir akşam çıkarız,” dedi.   

Akşam yemeği gayet neşeli,  hoş sohbet bir ortamda başladı ve sürdü. 
Vedide yenge herhalde yetmiş-beş yaşlarında, yuvarlak yüzlü, pembe 
yanaklı, hafif tombul bir hanımdı. Onun da masmavi gözleri vardı. Otoriter 
görünümünün yanı sıra, evin neşesi o idi.  Sık sık şakalar yapıyor, herkese 
ayrı ayrı takılıyordu. Tabii, Füsun ve ben de nasibimizi aldık… 

“Mehmet’cim, getirdiğin çiçeklere bayıldım. Öte yandan, bu çiçekler 
Füsun’a mı geldi, bana mı geldi, pek anlayamadım!”

Füsun’un yüzü kızardı. Ben kendimi çabuk toparladım:
“Bugün bayram olduğundan, hiçbir ayırım yapmadım. Bu bayram 

çiçekleri tüm ev halkı için…” dedim.
“Sağol yavrum. Füsun bize gitar çaldığını söyledi. İnsan bu bayram günü 

gitarını da getirip, şu güzel kız için çalmaz mı?”
Ben Füsun’a gitar çaldığımı söylememiştim; zaten böyle bir şeyden 

bahsedecek ortam da olmamıştı. Anlaşılan, Sayra yenge veya Erdem Abla 
hakkımda Ankara’da epeyi dedikodu yapmışlardı.

“Gitarımın kılıfı arızalandı. Kapağı kapanmıyor. Gitarı kılıfsız bir yerden 
bir yere taşımak istemiyorum; zedelenebilir. Başka bir gün hepiniz için 
memnuniyetle çalarım.”

Acar Başkut lafa karıştı:
“Anne, misafirimize takılmayı bırak!”
“Bunda ne var canım! Mehmet de artık bizim oğlumuz sayılır.”
Füsun’un yüzü yine kızardı. Vedide yenge, Füsun’la beni  daha o anda 

evlendirmişti…

Ertesi gün Füsun’la Taksim’de buluştuk. İstiklal Caddesi’nin kalabalığı 
içinde biraz dolaştıktan sonra, Füsun’un çok sevdiği profiterol yemek üzere 
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bir pastaneye girdik. 
“Dün akşamki yemek çok hoşuma gitti,” dedim. “Vedide yenge çok hoş bir 

insan.”
“Evet, ben de onu çok severim.”
“Dikkatimi çekti, Vedide yenge sana “Fisun” diyor ve “i” harfini uzatarak 

söylüyor.”
“Doğru. Çoğu kimse bana “Füsun” der, ama nüfus cüzdanımda “Fisun” 

olarak yazılmış. İsmimin kökeni Arapça ve Arapça’da “i” olarak söylenirmiş. 
Herhalde Türkçeleşirken “ü” oldu.

“Peki, sen ismini yazarken veya söylerken nasıl diyorsun?”
“Ben de “Fisun” olarak yazıyor ve söylüyorum. Yoksa, bilhassa resmi 

işlerde, resmi belgelerde problem çıkabilir.”
“O zaman ben de bundan böyle kendimi “Fisun” demeye alıştıracağım.”
Ben bunu söylerken, laflarıma herhangi bir gizli mana yüklemeden 

söylemiştim. Fisun, “bundan böyle” dememi belki de “ilişkimizin uzun 
vadeli olacağı” anlamında söylemiş olduğumu düşünmüş olacak ki, 
gülümseyerek başını öne eğdi. Söylediğim şeyin Fisun’da yarattığı etki 
hoşuma gitmişti. Elini tuttum…  

Bir sonraki akşam Fisun’u Elmadağ’da Hilton Oteli yakınlarındaki 
Kervansaray adlı bir kulübe götürdüm. Kervansaray yemekli, müzikli, dans 
edilebilecek bir yerdi. Fisun, annemin bana verdiği fotoğrafta giymiş olduğu 
uzun gece elbisesini giymiş, mavi gözlerini daha da ortaya çıkaran güzel, 
sade bir makyaj yapmıştı. 

Çok yıllar sonra Eric Clapton. “Wonderful Tonight” adlı bir şarkı 
besteleyecekti. Şarkının bir dörtlüğünde şöyle der:

We go to a party and everyone turns to see 
This beautiful lady that’s walking around with me
And then she asks me, ‘Do you feel all right?’
And I say, ‘Yes, I feel wonderful tonight’. 

Türkçeye tercümesi
Bir partiye gidiyoruz ve herkes yanımda yürüyen 
O güzel kadını görmek için dönüp bakıyor ve bana
‘Kendini iyi hissediyor musun?’ diye soruyor ve ben ona,
‘Bu akşam kendimi şahane hissediyorum,’ diyorum.

İnanılmaz güzellikte bir şarkıdır Wonderful Tonight… Gitarımla da 
çaldığım ve söylediğim bir şarkıdır. Nedense, şarkıyı ne zaman dinlesem 
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Âşık olduğunuzu sizi uyku tutmadığı zaman anlarsınız,

çünkü gerçek, sonunda rüyalarınızdan daha iyi olur.

 ̶  Theodor Seuss Geisel

veya kendim çalsam, Kervansaray aklıma gelir: İlk iki mısra, bana o gece 
herkesin dönüp baktığı Fisun’u, takip eden iki mısra da kendi halimi 
anımsatır.

Fisun’u dansa kaldırdım. Müzik olarak Grace Jones’un söylediği 
“La vie en rose” (Pembe hayat) adlı şarkı çalıyordu. Şarkının canlı ritmine 
rağmen biz “slow” dans etmeyi tercih ettik. Ben Fisun’un belini ve elini 
tuttum. O elimi bırakarak, iki koluyla boynuma sarılarak dans etmeye 
devam etti.

Derin bir nefes aldım. Doğru ismini daha bir gün önce öğrendiğim bir 
kıza evlilik teklif ettim.   

 “Fisun, benimle evlenir misin?”
Başını göğsüme dayadı. Daha sonra başını kulağıma yaklaştırdı ve 

fısıldadı:
“Evet!”

O gece yatağımda uzun süre sağa sola dönüp durdum; uyuyamadım. 
Hayatımda yeni bir dönem başlayacaktı; yeni bir YOL çizilecekti. Yirmi-altı 
yaşındaydım; Fisun ise yirmi-iki. Değişik duygularla uykuya daldım.

Ertesi sabah kalkar kalkmaz annemi aradım; Fisun’a evlenme teklifinde 
bulunduğumu anlattım. Annemin telefondaki heyecanına ve keyfine 
diyecek yoktu. Fisun’la birlikteliğim onu son derece sevindirmişti.

“Bayramdan sonra tekrar Ankara’ya gider, Fisun’u ailesinden resmen 
isteriz.”

“Benim Ankara’ya gelmem sanırım imkânsız olacak. Bayram’dan sonra 
Adana’ya gideceğim. Aralık başından, gelecek senenin Mart ayının sonuna 
kadar başımı kaşıyacak vaktim olmayacak. Kız istemek zaten törensel bir 
olay. Bunu Macit dayımlarla halledersiniz.”

Söylediklerimde hiç abartı yoktu. Şirkette daha önce işe başlayanlar 
hafta sonları için şahsi planlar yapmamamızı, çoğu hafta sonları çalışmak 
durumunda kalındığını söylüyorlardı. 

Bir saat kadar sonra, bu sefer annem Ankara’dan aradı.
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“Fisun ne zarif ve düşünceli bir kız… Demin telefon etti ve dün akşamı bir 
de o anlattı. Çok sevinçliyim. Her ikinizi de tekrar tebrik ederim. ”

“Teşekkürler anneciğim.”

Tahmin ettiğim gibi, kız isteme ziyaretine katılamadım, ama başka bir 
şey yaptım: Annemlerin Fisunlara gideceği günün akşamüstü, o günlerde 
iş için gittiğim Adana’dan Fisun’un babasının eczanesine telefon ettim ve 
annemlerden önce işi kotardım.

Başka bir girişimde daha bulundum: Ankara’da The Shell Company of 
Turkey, NV Turkse Shell, Halliburton gibi müşterilerimiz vardı, ama iş 
programıma göre, ben bu şirketlere gidecek ekiplerin hiçbirinde yoktum. 
Biraz rica, biraz minnet, tüm Ankara müşterilerimizin denetim ekiplerine 
girdim.

NİŞAN

Nişan için üç değişik tarih teklifi geldi. Ben nişanın aileler içinde sade bir 
kutlamayla yapılması taraftarıydım, ama kız tarafı nişanın Ankara Anadolu 
Kulübü’nde yapılmasını arzu edince, ısrarcı olmadım. Teklif edilen nişan 
tarihlerinden birisi çok uygun bir tarihti: 28 Ocak 1978, Cumartesi. Shell 
şirketlerinin denetim çalışması 30 Ocak, Pazartesi başlayacaktı. Nişan 
sonrası İstanbul’a geri dönmeden Shell çalışmasına katılabilir, iki hafta 
boyunca Ankara’da kalabilirdim.

Nişan hoş ve samimi bir kutlama oldu (Fotoğraf 66). 28 Ocak, aynı 
zamanda müstakbel kayınpederim Metin Başkut’un doğum günü idi. Nişan 
pastasının üstüne birkaç tane doğum günü mumu konması ve müstakbel 
kayınpederim tarafından üflenip söndürülmesi bence gece içinde renkli bir 
olay olurdu, ama kabul ettiremedim. Müstakbel kayınpederim, “Bu sizin 
geceniz, beni düşünmeyin,” dedi. Fisun, nişan pastasının salona getirilirken 
çalınacak müzik olarak Grace Jones’un “La vie en rose” parçasını seçmişti. 
Bu, benim için de bir sürprizdi. İki ay önce Fisun’a evlenme teklifimi o şarkı 
çalarken yapmıştım… 

Davet yaklaşık 75-80 kişiyle sınırlı tutulmuştu. Her iki tarafın da birinci 
derece akrabaları oradaydı. Macit dayım, eşi Sayra yenge ve annemin 
kuzeni Erdem Melek, Fisun ile evliliğe giden yolun zaten baş 
aktörlerindendiler. Onlara ilaveten, anne tarafımdan Antakya’dan Meliha 
teyzemler ve Hamit dayımlar, baba tarafımdan İstanbul’dan Hatice 
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halamlar gelmişlerdi. Nebil Barbur, Erol Makzume ve Seyhun Güral gibi 
çocukluk ve okul arkadaşlarım da beni yalnız bırakmamışlardı.

Fisun’un akrabaları sayıca üstündü. Fisun’un babasının kardeşi yoktu; 
ailenin tek çocuğuydu. Fisun’un babaannesi Mişkât Hanım gecedeki en yaşlı 
insandı. Torunu nişanlanıyordu. Müstakbel kayınvalidem Ülker Başkut’un 
kardeşleri:

• Orhan Öztrak, eşi Ayten Öztrak ve oğulları Faik ve Halûk,
• Adnan Öztrak,
• Handan İnan, oğlu Yüksel İnan ve eşi Nurdan, kızı Gülen Tigrel ve eşi
   Ali Tigrel,
• Prof. Dr. İlhan Öztrak, eşi Gülmen Öztrak ve oğulları Kemal 

tam kadro oradaydılar. Nişan yüzüklerini güzel bir konuşmadan sonra 
Orhan Öztrak taktı.

Öztrakların olduğu meclislerde konuşulan konu çoğu zaman 
politika olurdu. Öztrak kardeşlerin babası M. Faik Öztrak eski İçişleri 
Bakanlarındandı. Orhan, Adnan ve İlhan Öztrak’ın üçü de annemin mezun 
olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuşlardı. 
Kardeşlerin en büyüğü olan Orhan Öztrak, Ecevit Hükümeti döneminde 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı yapmıştı. Adnan Öztrak kaymakamlık ve 
Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü nezdindeki çalışma yıllarından 
sonra, TRT’nin ilk genel müdürü olarak görev yapmıştı. Bir tarafı 
felçliydi. TRT’nin genel müdürlüğünü yaptığı dönemde çok stresli günler 
geçirdiğinden bahsederdi.  İlhan Öztrak akademisyenliği seçmiş ve 1971 
yılında hukuk profesörü olmuştu. 1971-1974 döneminde TBMM dışından 
Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı. İlhan Öztrak’ın, benim daha ilk 
tanıştığım günden itibaren çok takdir ettiğim eşi Gülmen Öztrak, Ankara 
Üniversitesi eski rektörlerinden Ord. Prof. Dr. Kemal Yetkin’in kızı idi.

Öztrak kardeşler donanımlı insanlardı. Devletteki hizmetleri tartışmasız 
büyüktü. Şahsen, devlet sektörü, içine hiç girmek istemediğim bir alandı.

Müstakbel kayınpederimin de babam gibi eczacı olması güzel bir 
tesadüftü. Eczanesi Atatürk Bulvarı üzerindeki “Bulvar Eczanesi” idi. Çok 
işlek bir bulvarda, güzel bir konuma sahipti.  Eczanedeki papağandan 
dolayı, bazı kimseler orayı “papağanlı eczane” olarak biliyorlardı. Metin 
Başkut’a kendi babamın meslek hayatından bahsettim, önce diş hekimi, 
sonra eczacı olduğunu, İskenderun’daki eczanesine neden “Kurtuluş 
Eczanesi” adını koyduğunu anlattım.   
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Ülker ve Metin Başkut çifti yaklaşık yirmi-beş yıldır evli idiler. Her 
hallerinden çok iyi anlaştıkları, birbirlerini saydıkları ve sevdikleri belli 
olurdu. Yirmi-beş yıllık beraberlik, huylarının ve beğenilerinin birbirine 
benzemesine yol açmıştı. Olaylara yaklaşımları her zaman yumuşak bir 
tarzda idi. Fikirlerini beyan ederler, ama hiçbir şey için ısrarcı olmazlardı. 
Ülker Başkut zarif, her giydiğini kendine yakıştıran, güzel bir kadındı. Fisun 
bir seferinde bana, “Annem ve Handan teyzem, gençliklerinde Ankara’da 
parmakla gösterilen güzel kızlarmış,” demişti.

Nişan gününü takip eden iki hafta boyunca Ankara’da kalabilmem çok 
güzel bir olay olmuştu. Arthur Andersen ekibindeki diğer arkadaşlarımla 
beraber Bulvar Palas Oteli’nde kalıyorduk. Fisun gündüzleri son sınıfta 
olduğu üniversiteye gidiyor, bazı akşamlar bizimle beraber otelde yemek 
yiyordu. Çoğu akşamlar ise Fisunlarda yemek yedik. Müstakbel kayınvalidem 
hakikaten çok iyi bir aşçıydı; sofrada her seferinde leziz yemekler servis 
edilirdi. Zeytinyağlı yemekler bana biraz fazla şekerli geliyordu; Fisun’un 
babası öyle seviyordu. Sıra zeytinyağlı yemeklere geldiğinde, ben çok 
doyduğumu bahane ederek, yatılı okullarda uzun seneler kaldığımdan 
dolayı sıcak yemekleri daha çok tercih ettiğimi söyleyerek, zeytinyağlılardan 
kibarca kaçınıyordum.

Mart-Haziran 1978 dönemindeki dört ay boyunca iki-üç haftada bir 
Ankara’ya gittim. Bu gidişlerimde artık Fisunlarda kalıyordum. Fisun’un 
abisi Fehmi askerliğini yapmaya başladığından, onun odası bana tahsis 
edilmişti. Fisun’un ailesi modern görüşlü insanlardı. “Damat adayı 
nişanlılık döneminde kızın evinde kalamaz!” diye bir tutumları yoktu. Bu 
gidiş gelişlerimde Fisun’a hayatımın her dönemini teferruatlı olarak, hatta 
bir öpüşme yarışmasında birincilik aldığıma kadar anlattım. Fisun en çok 
bu olaya şaşırmıştı:

“Nasıl yani? Bir kızı saatlerce öptün mü?”
“Evet, ama o bir yarışmaydı…” dedimse de, Fisun’un bu hareketimi, 

geçmişte kalmış bile olsa, onaylamamış olduğu belli oldu. Fisun kıskanç biri 
miydi? Kendi kendime, “Keşke anlatmasaydım!” dedim. Beni daha da zor 
durumda bırakan olay, bir hafta sonu Ankara’da kaldıktan sonra İstanbul’a 
dönüşümde meydana geldi: Fisun bir gün ders çalışırken, ben de senelerdir 
görmediğim eski kız arkadaşım Karen’a bir mektup yazarak nişanlandığımı 
bildirmek istedim. Hatta Fisun hakkında güzel şeyler yazmıştım, ama 
mektubu bitiremedim ve Fisun’un odasında unutarak istanbul’a döndüm. 
Karen’a mektup yazmam bana göre son derece normal bir olaydı, ama Fisun 
için değildi. Fisun’un kıskanç biri olduğunu o zaman daha iyi anladım. 
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İstanbul’a döndüğümün ertesi günü beni telefonla aradı. Çok kızmıştı 
ve kırılmıştı. Eski bir kız arkadaşıma nasıl mektup yazdığımı sorgulayıp 
durdu. Bana göre masum bir mektup, kâbusa dönmüştü. Fisun’u yarım saati 
aşan bir telefon konuşmasından sonra, ancak biraz yatıştırabildim.

Esasında, Fisun yaşamımdaki olayları çok enteresan buluyor, ben 
anlattıkça o şaşırıyordu. 

“Bu yirmi-altı yıllık yaşamına ne kadar çok ve bir o kadar da değişik olay 
sığdırmışsın…” diyordu.

Fisun kendi yirmi-iki yıllık yaşamını anlattığında, benimkine göre çok 
daha sade bir hayatın içinden geldiği anlaşılıyordu.  

“İlkokul birinci sınıftan lise sona kadar Ankara Koleji’nde okudum. 
Liseden sonra İstanbul’a Güzel Sanatlar Akademisi’ne gitmek istedim. Resim 
yapmaya ve çizime kabiliyetim vardı. Annemler pek taraftar olmadılar.”

“Neden?”
“Abim Fehmi liseden benden bir sene önce mezun oldu ve üniversite 

için İstanbul’a gitti. Babamın yengesi Vedide yengede kalıyordu. Benim de 
yengelere gidip dört-beş sene kalmam fazla olur diye düşündüler. Belki, ben 
de gidersem, evde tamamen yalnız kalmak istemediler.”

“Ankara’da Güzel Sanatlar Akademisi yok, değil mi?”
“Hayır, yok. Ben de bunun üzerine güzel sanatlara en yakın branş olan 

arkeolojiyi seçtim.”

Fisun’un o güne kadarki hayatı aile içinde geçmişti. Kızlı erkekli tüm 
Öztrak kardeşler ve onların aileleri kışın Ankara’da, yazın Bayramoğlu’nda 
oturuyorlar, neredeyse bir klan gibi yaşıyorlardı. Metin Başkut’un kardeşleri 
olmadığından, müstakbel kayınpederim eşinin ailesi Öztraklarla beraber 
olmak durumunda kalmıştı. Bu durumdan son derece hoşnuttu.

Benim babam seyahat etmeyi, yeni yerler görmeyi seven bir insandı. 
Metin Başkut’un seyahat etme canlısı olan bir insan olduğu söylenemezdi. 
Ankara’da evi, eczanesi ve Bayramoğlu’ndaki evi arasında yaşamayı tercih 
ediyordu.  

“Ben bugüne kadar yurtiçinde bir kere İzmir’e, bir kere de Alanya’ya 
gittim. Bir de babamın kuzeni, yani Vedide yengenin küçük oğlu Yaman 
Başkut Paris’te diplomat iken, birkaç günlüğüne onların yanına gittim,” 
dedi Fisun. Söz Yaman Başkut’tan açılmışken devam ederek, “Faik Melek’in 
Cezayir’de büyükelçi olduğu zamanı hatırlarsın, değil mi?”

“Evet, hatırlarım,” dedim.
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“Yaman Abi de Faik Melek’in kadrosundaymış; bir dönem aynı elçilikte 
beraber çalışmışlar.”

“Bunu bilmiyordum.”
Dünya cidden küçük… Metin Başkut’un amcasının oğlu Yaman Başkut 

ile annemin amcasının oğlu Faik Melek, Cezayir’de diplomat olarak 
beraber çalışmışlardı.

OLAYLARLA DOLU 1978

Mart-Haziran 1978 dönemindeki dört ay boyunca beni, Türkiye’yi ve 
dünyayı ilgilendiren başka olaylar da oldu:

 EV: Evlilik gibi ciddi bir olayın içine girince, İstanbul’da bir ev satın alma 
arayışı başladı. Fikir daha çok anneme aitti. “Ben kendi babamın evindeyken 
ve  daha sonra babanızla evli iken, hep kendimize ait evlerde oturduk. Bence 
İskenderun’dan emlâk satalım, size İstanbul’da bir daire alalım,” dedi.

Emlâk alımı konusunda İstanbul’da danışabileceğim kişiler annemim 
halasının kızı Eti Kalaycıoğlu ve eşi Muzaffer Kalaycıoğlu idi. Onlar benden 
bir sene evvel ailece İskenderun’dan İstanbul’a taşınmışlar ve İstanbul’da 
emlâk piyasasını incelemişler, Arnavutköy’de bir yalının üst katını satın 
almışlardı. Beni Bebek semtinde Arifi Paşa Korusu’nda, kendilerinin de daha 
önce ilgilendikleri bir daireye götürdüler. Daire, Yamaç Apartmanı isimli bir 
binanın ikinci katındaydı. Deniz manzarası yoktu, ama kot farkından dolayı 
sadece o daireye mahsus geniş bir terası vardı. İskenderun’da satabileceğimiz 
bir arsadan elimize geçecek parayla ancak o daire satın alınabilirdi. Aynı 
apartmanda biraz deniz gören daireler neredeyse iki katına satılmıştı. 
Fisun’la beraber yaşayacağım daireyi böylece satın aldık. 

Nişantaşı Ihlamur Yokuşu’nda kirada olduğum yerden ayrıldım ve 
Bebek’te kendi evime taşındım. Fisun’un İstanbul’a geldiği bir hafta sonu 
bütün vaktimiz ev için alışverişte geçti. Mobilyalar, mutfak gereçleri, 
perdeler, halılar evi yavaş yavaş doldurmaya başladı.

 
GERİCİLİK: Ankara’daki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde 

kız öğrencilerin kıyafetleri protesto edildi; İstanbul’da tribünlerin önünde 
bomba patladı; Antakya’da kız öğrencilere saldırıldı ve elbiseleri yırtıldı. 
Milli Selamet Partisi Başkanı Necmettin Erbakan, Anıtkabir’deki törenlere 
gitmedi. Hayırlı şeyler değildi bu olaylar… Türkiye’de gericilik su yüzüne 
çıkmaya başladı ve Atatürk devrimleri tehdit edilmeye başlandı.
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FİSUN’UN MEZUNİYETİ: Fisun arkeoloji lisansını aldı ve böylece 
üniversiteyi bitirdi. Hocalarından biri ona asistanlık teklif etmiş. Fisun, 
“Hocam, ben yakında evleneceğim ve İstanbul’a yerleşeceğim,” diyerek 
teklifi nezaketle geri çevirmiş ve teklifi yapan hocasını düğüne davet etmiş. 
Dolayısıyla, benim Cenevre Üniversitesi’ndeyken yapmış olduğum gibi, 
Fisun da akademik kariyeri tepmiş oldu. 

ARABA: İstanbul’a getirdiğim annemin arabasının çalınmasının 
üstünden epeyi geçmişti. Evlenme durumum olmasaydı, arabasız olarak 
daha uzun zaman idare edebilirdim, ama evlenecek olmam bir arabaya sahip 
olma baskısını birçok yönden arttırdı. Arabalı olmak, bilhassa İstanbul’da, 
bir lüks değil, bir ihtiyaçtı. “Damadın arabası yokmuş!” denmesi beni hiç 
rahatsız etmezdi, ama “Fisun’u da düşünmem gerekir…” diye düşündüm. 
İstanbul’da toplu taşımacılık zayıftı; metro yoktu; otobüs duraklarında uzun 
zaman bekleniyordu; yağmurda, karda taksi bulmak neredeyse imkânsızdı. 
Hele bir de çocuk olursa, arabanın olmaması daha da zor bir durum 
yaratacaktı. 

Bir Tofaş-Murat için müracaat ettim. Bir sene sonraya teslim günü 
verdiler. Müstakbel kayınvalidem Ülker Başkut, “Olur mu öyle şey!” diyerek, 
devreye girdi; ağabeyi Senatör Orhan Öztrak’a ilgilenmesi için rica etti. Beş 
ay sonra, sipariş ettiğim “station wagon” yerine bir “sedan”, yeşil renk yerine 
ise, turuncu renkte bir araba düğün tarihimizden on gün evvel teslim edildi.

 
İŞ HAYATI: Arthur Andersen’da “busy season” (yoğun iş dönemi) denilen 

dönem sona erdi ve yıllık değerlendirme zamanı geldi çattı. Yoğun dönemde 
katıldığım işlerden on-iki kadar değerlendirme formu almıştım. Tüm 
formların genel değerlendirme bölümünde çalışmalarım “Outstanding” 
(Mükemmel) olarak değerlendirilmişti. Ofis Müdürü Jeremy Roberts ile 
yaptığım yıllık değerlendirme toplantısında Mr. Roberts beni tebrik etti.

“It normally takes two to three years for an assistant to get promoted to 
seniorship. You had had some working experience before you joined last year 
and I see that you have performed remarkably well this year.  I believe that 
you can be the senior on some of our small-size audit engagements like those 
of  Pepsi Cola and Halliburton starting with the current year audits.” (Bir 
asistanın ekip başı olabilmesi için normal olarak iki-üç yıl gereklidir. Geçen 
sene bize katılmadan evvel bazı iş tecrübelerin olmuş ve görüyorum ki bu 
sene de dikkat çekici bir başarı sağlamışsın. Pepsi Cola ve Halliburton gibi 
firmaların cari sene için yapılacak küçük ölçekli denetim çalışmalarına ekip 
başı olarak katılabileceğine inanıyorum).
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DÖVİZ YOKLUĞU: Türkiye’deki döviz sıkıntısı nedeniyle, yurt dışına 
turistik gezilerin ancak iki yılda bir yapılabileceği sınırlaması getirildi. 
İnsan turistik bir gezi için yurt dışına çıkmasa da olurdu, ama kısıtlama 
Türkiye’nin ne denli sıkıntılar yaşadığının bir göstergesiydi.

1978 senesinin ilk yarısı benim için gayet verimli geçmişti. Öte yandan, 
Türkiye’nin içine girdiği bazı sıkıntılara çok üzülüyordum. Gereksiz bir sağ-
sol çatışması kanlı bir şekilde devam ediyor, gencecik insanlar hayatlarını 
kaybediyorlardı. Bir de şimdi memlekette döviz sıkıntısından kaynaklanan 
benzin kıtlığı gibi yokluklar başlamıştı. Bütün bunlar olurken, biz Hilton 
Oteli’nde düğün yapacaktık. Bu bana biraz tuhaf geliyordu. 

Annemle bir telefon konuşmamızda, “Anneciğim, memleketteki olaylar 
mâlum. Fisunlarla konuşsak… Onlar her gün politikanın içindeler, 
memleketteki sıkıntıları bizden daha iyi bilirler. Hilton’da düğün yerine 
daha basit bir kutlama yapsak…” dedim.

“Hassasiyetin güzel, ama bence biraz aşırı. Her şeyin yeri başka… 
Memleketimizde üzücü olaylar oluyor, lâkin yas tutacak bir durum yok. 
Allah esirgesin; memlekette çok kötü bir şey olur, o zaman düğün bir yana, en 
küçük bir kutlama bile yapılmaz. Böyle bir durum yok. Hem İskenderun’da 
dostlar, akrabalar, herkes bu düğünü bekliyor sabırsızlıkla…!”

DÜĞÜN
1 Eylül 1978: Evlendiğim gün. Düğünler güzeldir; hele insanın kendi 

düğünü olursa, ama benim için o gün neredeyse bir kâbusa dönüşüyordu!

1 Eylül sabahı uyandığımda, “Bugün bekârlığımın son, evliliğimin ilk 
günü olacak!” diye düşündüm. İnsanların “aşk evliliği” mi, “mantık evliliği” 
mi tartışmalarına zaman zaman şahit olmuştum. Benim Fisun’la olan 
ilişkim neredeyse “görücü” usulüyle başlamış, bir mantık çerçevesi içinde 
gelişmiş ve Fisun’a âşık olmamla neticelenmişti.

Geceyi Bayramoğlu’nda geçirmiştim. Sabaha karşı gök gürültüsü ve 
şimşekler eşliğinde sağanak şeklinde bir yağmur yağdı. Lodos tüm hızıyla 
esiyordu; evin alt terası sahile vuran dalgaların getirdiği yosunlarla 
dolmuştu. Sağanak yağmur yoğunluğunu kaybetmşti, ama yağış devam 
ediyordu.  
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O gün kayınpederim olacak Metin Başkut, “Hay Allah! Meteorolojinin 
tahmini tuttu. Düğün iç mekânda olacak galiba,” dedi.

Hilton Oteli idaresiyle yağmur olasılığını konuşmuştuk. “Cocktail 
prolongé” (Uzun süreli kokteyl) tarzında havuz başında yapılacak olan 
düğün, yağmur durumunda kolayca iç mekâna, yani havuz başına açılan 
salona alınabilecekti.  

Fisun’un babaannesi Mişkat Hanım, “Yağmur berekettir!” diyerek 
lafa karıştı. Fisun ve beni kastederek, “Bu yağmur sizin için çocuklar. 
Göreceksiniz, öğleden sonraya bir şey kalmayacak. Hava günlük güneşlik 
olacak…”

Fisun’un büyük bir kutuya itinayla yerleştirilmiş gelinliğini arabamın 
bagajına yerleştirdik. Ben de smokinimi arabanın arkasına astım. Arabama 
binerek İstanbul-Hilton Oteli’ne doğru yol almaya başladım. Günün 
programı tabiatıyla oldukça yüklüydü:

Saat 10:00 - Hilton Oteli’nde görüşme
Saat 14:00 - Beşiktaş Belediyesi Nikah Salonu’nda nikah
Saat 19:00 - Düğün Kokteyli
Aralarda da yapacak bir sürü iş vardı.

Otel idaresi bize bir oda tahsis etmişti. Kokteyl için giyinme 
hazırlıklarımızı orada yapabilecek, geceyi de orada geçirebilecektik.

Saat 10:00’da Hilton Oteli’nde olmamın iki sebebi vardı: Birincisi 
Fisun’un gelinliğini ve benim smokinimi bize tahsis edilen odaya bırakmak. 
İkinci ve asıl neden ise, kokteyl hazırlıklarının son durumuna bakmak ve 
canlı müzik yapacak olan orkestranın şefi ile çalınacak müzik türü üzerinde 
hemfikir kalmak. Fisun düğün dansı müziği için dokuz ay önce ona evlenme 
teklif ettiğim zaman çalan “La vie en rose” adlı parçanın enstrümantal 
olarak çalınmasını arzu etmişti. Ben bu şarkının notalarını Cenevre’deki 
arkadaşlarım vasıtasıyla daha önceden tedarik etmiştim. Toplantımızda 
notaları orkestra şefine verdim.

“Doğrusu bu notalar çok makbule geçti…” dedi orkestra şefi. “Bu şarkı 
bizim repertuvarımızda olan bir parça değil. Ben de nota olmadan şarkıyı 
akşama kadar nasıl çıkarırız endişesi içindeydim. Şimdi işimiz kolaylaştı, 
hiç merak etmeyin!” 



330

Yol -  The Path - Le Chemin

Orkestra sahnesinin yağmur ihtimaline karşı iç mekânda, yani salonda 
kurulmasına karar verildi. Böylece, aynı zamanda, otel müşterilerini 
rahatsız etmeden daha uzun saatler müzik yapılabilecekti. Kokteyl masaları 
ile oturma ihtiyacı duyacaklar için oturma grupları hem salona hem de 
havuz başına yerleştirilecekti.

Küçük şeyler bir organizasyonu ya başarılı kılar, ya da bir takım 
aksiliklere sebebiyet verir. Düğün öncesi koskoca Hilton Oteli’nde 
kaybolmamak için, Fisun’u otel odasından alıp, havuz başına götürünceye 
kadar kat edeceğimiz koridorları, asansör sahasını, lobiyi, salonu, terası 
ve havuz başına inen merdivenleri adımlayarak, kendi kendime bir prova 
yaptım.

Eve gidip, saat 14:00’teki nikâhıma gitmeden önce yapacak işlerim 
vardı. Ertesi hafta balayına gideceğimizden, İstanbul’da olmayacaktım. 
Dolayısıyla, bir müşterimizin denetimiyle ilgili bende olan bazı çalışma 
kâğıtlarını ofise bırakmam gerekiyordu. İşte, evlenme günümü ufak bir 
kâbusa çeviren olaylar dizisi bu nedenle başladı. Mecidiyeköy’de Ali Sami 
Yen Stadı’nda Galatasaray’ın maçı vardı. Yol saatler öncesinden tıkanmaya 
başlamıştı. Hilton Oteli ile ofis (Elmadağ-Esentepe) arasındaki yaklaşık üç 
kilometrelik yolu tamamladığımda saat 12:00’yi geçmişti.     

Zincirlikuyu, Etiler üzerinden Bebek’e inmeye başladım. Bebek’ten 
madlen çikolata almam gerekiyordu. Çikolatayı evden alacağım gümüş 
bir tepsi içinde nikâh misafirlerimize ikram edecektik. Tepsi, annemlerin 
Fisun’u Ankara’da istemeye giderken hediye olarak götürdükleri tepsi idi. 
Etiler-Bebek yokuşunun ikinci yarısı çok tıkalı idi; gıdım gıdım ilerliyorduk. 
İstanbullular güneşin tekrar ortaya çıktığı havada Boğaz’a gidiyorlardı. Ben 
ise telaşlanmaya başlamıştım. Bir ara herhalde daldım; öndeki arabanın 
durduğunu son anda fark ettim. Frene olanca gücümle abanmama rağmen, 
daha on gün evvel teslim aldığım arabamla öndeki arabanın tamponuna 
hafifçe dokundum. Çarptığım arabanın şoförü arabasından inince, ben de 
indim. Yaşlıca bir insandı:

“Neyse, bir hasarımız yok. Aman dikkat! Yollar sabahki yağmurdan dolayı 
hâlâ kaygan,” dedi.

“Özür dilerim. Çok haklısınız. Bir anlık bir dikkatsizliğim oldu. Birazdan, 
saat 2:00’de nikâhım var da…”

Adamcağız bana inandı mı, bilmiyorum. Üzerimde bir gömlek, bir blucin 
vardı; ayağımda da spor ayakkabılar. Saat 1:00’e geliyordu.

“Siz benim önüme geçin…” diyerek bana yol verdi. 
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Lacivert takım elbisemi üzerime geçirerek evden fırladım. Vakit 
kaybetmemek için, “Kravatımı yolda bağlarım,” diye düşünmüştüm. 
Fisun’un babaannesinin kehaneti tutmuştu… Hava günlük güneşlik olmuştu, 
ama güzel havayla beraber Bebek-Beşiktaş sahil yolu dolup taşmıştı.

Nikâh saatini kaçırdım. Beşiktaş Nikâh Dairesi’ne yarım saat gecikerek 
ulaşabildim. Ter içinde kalmıştım. Herkes oradaydı; beni bekliyorlardı… 
Herhalde, davetliler arasında, “Damat nikâhtan kaçtı!” diyenler olmuştu.

Bir saat gecikmeyle evlendim. Bir saat, evlilik hayatında önemsiz bir 
teferruat olabilir, ama bir evlilik gününde epeyi uzun bir zaman… Fisun’un 
şahitliğini büyük dayısı Orhan Öztrak, benim şahitliğimi büyük dayım 
Hamit Melek yaptı. 

Nikâhtan sonra, gecikme dönemimde yaşananları Fisun şöyle anlattı: 
“Biz nikâh dairesine geldiğimizde saat tam 1:00 idi. Bekleme salonunda 

davetlileri karşılamaya başladık. Saat 1:30’u geçince, doğrusu ben de 
telaşlanmaya başladım. Senin başına trafikte bir şey gelmiş olmasından 
korktum. Bebek tarafından gelen davetliler de yolun çok tıkalı olduğunu 
söylediler. Saat 2:00 olunca Orhan dayım nikâh memuru ile konuşmaya 
gitti. Nikâh kıyımları her yirmi dakikada bir yapılıyormuş. Nikâh memuru 
Orhan dayıma, ‘Biraz bekleriz, ama bundan sonraki nikâhları zamanında 
kıymam lâzım. Sizinkini daha sonra araya sıkıştırırız,’ demiş. Bak, 
nikâhımızla ilgili olarak millete anlatacağımız bir şey çıktı…”

Fisun’un olaya böyle yaklaşımı hoşuma gitti doğrusu…

Düğün kokteyline damat tarafı olarak dört gruptan tanıdıklarımızı davet 
etmiştik:

1) Akrabalarımız
2) Talas ve Tarsus’tan arkadaşlarım
3) İskenderun’dan annemin ve benim arkadaşlarımız
4) AA&Co.’dan iş arkadaşlarım

Fisunlar tarafından çağırılan davetli sayısı çok daha fazla idi. 
Nişanımızdaki yaklaşık seksen kişiye karşılık, düğün kokteylinde yaklaşık 
200 kişi mevcuttu.   Oran tahminen 4:6 civarındaydı, yani 80 kişi erkek 
tarafından, 120 kişi kız tarafından. Fisunların davetlileri arasında 
politikadan gelenler de vardı. Kokteylin baş konuğu ise, Atatürk’ün 
en yakın silah arkadaşı,  Cumhuriyet’in kurucularından, Atatürk’ten 
sonra Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü’nün eşi Mevhibe İnönü idi. 
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Gelebileceğini kimse tahmin etmemişti; ama Mevhibe Hanım Öztrakları 
çok sevdiğinden, ileri yaşına rağmen kalkıp gelmişti. Fisun ve ben Mevhibe 
Hanım’ın oturduğu yere gidip, “Şeref verdiniz efendim,” diyerek elini öptük.

Düğünler güzeldir; hele bu bir de insanın kendi düğünü olursa… Fisun 
gelinliğinin içinde bir melek kadar güzeldi. Müzikli, danslı, halaylı çok 
samimi bir akşam geçirildi. Fisun da, ben de hem çok eğlendik, hem çok 
yorulduk. Herkesi uğurladıktan sonra oteldeki odamıza çıkacaktık ki, Fisun, 
“Bence otelde kalmayalım, evimize gidelim! Sen ne dersin?” dedi.

Fisun gelinliğiyle, ben smokinimle evimize gittik…

BALAYI

Ertesi sabah kahvaltı için Bayramoğlu’na uğradık. Öztrakların tamamı 
bizi karşılamak ve daha sonra uğurlamak üzere oradaydı. Kayınvalidem 
nefis bir kahvaltı sofrası kurmuştu.  Benim nikâha geç kalmam herkesin 
ağzında idi; Fisun ve benle epey şakalaştılar, “Kaçtığını düşünmeye 
başlamıştık!” dediler. 

Çeşme’deki Altın Yunus Oteli’ne gitmek üzere uğurlandık.

“Biliyor musun Fisun? Ben dört yıl önce Altın Yunus Oteli’ne, orada 
çalışmak için başvuruda bulunmuştum. Cenevre’den İskenderun’a 
döndüğüm seneydi ve Altın Yunus Oteli yeni açılmıştı. Ben o zamanlar en 
çok turizm sektöründe çalışmayı arzuluyordum.”

“Peki, ne oldu?”
“Bana yazdıkları cevapta, askerliğimi yapmadığımı, yaptıktan sonra tekrar 

başvurmamı belirttiler.”
“Peki, tekrar başvuruda bulundun mu?”
“Hayır, kısmet Arthur Andersen’a girmekmiş.”
“Bence daha iyi yapmışsın…”
“Bence de öyle. Ama düşünebiliyor musun? İlk başvurduğum sene veya 

askerliğimi yaptıktan sonra Altın Yunus’ta işe başlasaydım, seni belki de 
hiç tanımayacaktım. Esasında, insan hayatı tesadüfler üzerine inşa ediliyor. 
Bazıları buna “yazgı”, bazıları da “çizilmiş YOL” diyor.”

Altın Yunus oteli herhalde o tarihlerde Türkiye’nin en büyük oteliydi. 
İçinde bulunduğu koyu kaplayan yerleşim mimarisiyle devasa bir otel 
görünümü veriyordu. Otel ana binasından başka, kumsalda da odalar 
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yapılmıştı. Biz kumsalda bir odada kaldık. Gitarım tabii ki yanımdaydı. 
Bazı akşamlar kumların üzerinde oturup gitar çaldık; yanımıza gelen çok 
kişi oldu. Otelin lüks teknesiyle çevre turlarına katıldık. Otele gelişimiz 
üzerinden birkaç gün geçmişti ki, Talas ve Tarsuslu arkadaşlarım baskın 
yaptılar. Doğan Eroğlu ve Eren Örge hem Talas’ta hem Tarsus’ta sınıf 
arkadaşlarımdı. Ali Zallak  sadece Tarsus’tan okul arkadaşımdı; ortaokulu 
da Tarsus’ta okumuştu, bizden bir sene büyüktü. Doğan, Eren ve ben Talas’ta 
1962 Eylül’ünde tanışmıştık. Yaşlarımız on-bir/on-iki idi. Tam on-altı sene 
sora, 1978 Eylül’ünde bir balayında tekrar bir araya gelmiştik. Çeşme’de 
geri kalan günlerimiz hep onlarla beraber geçti. Doğan daha sonra Sevgin’le 
evlenerek ABD’ye yerleşti. Eren, Sabine adlı Avusturyalı bir kızla evlenerek 
Viyana’ya yerleşti. Ali Zallak ise Nilüfer ile evlenerek İstanbul’da kaldı.

ARİFİ PAŞA KORUSU – YAMAÇ APT.

Yaza, denize, balayına veda edip İstanbul’a döndük; iş ve evlilik hayatına 
başladık.

Yamaç Apartmanı nezih bir apartmandı. Arifi Paşa Korusu’nda en son 
inşa edilen binaydı ve 1975 senesinde ikamete açılmıştı. Bina on-dokuz 
daireli olarak yapılmış olmasına rağmen, mal sahiplerinden ikisi iki daireyi 
birleştirdiğinden, binada on-yedi daire vardı. Binaya ilk defa bir gelin 
gelmişti. Dolayısıyla, bütün komşularımız gruplar halinde veya tek daire 
sakinleri olarak tebrik için geldiler. Komşularımız çoğu bizden büyük 
olmalarına rağmen, yine de bizim yaşımıza yakın insanlar vardı. İlhan 
ve Hilal Arslan, Memduh ve Eser Hacıoğlu çiftleri ve anneleri Bedriye 
Hanım’la oturan Engin ve Berna Bora kardeşlerle hemen kaynaştık. İlhan 
kimya mühendisliği tahsili yapmıştı ve kayınpederi Cankurtaran Holding 
kurucusu Mehmet Emin Cankurtaran ile beraber çalışıyordu. Karısı Hilal 
ile, ona özel ders verirken tanıştıklarını söylemişti. Memduh Hacıoğlu 
gıda sektöründe üretim yapıyordu. Daha sonraki yıllarda İstanbul Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapacaktı. Karısı Eser ise Tarsus’tan okul 
arkadaşım Ali Zallak’ın evleneceği Nilüfer’in ablası idi. Berna mimarlık 
eğitimi yaptı. Ağabeyi Engin Bora, Enka İnşaat’ın kurucularından olan ve 
1980 yılında elim bir uçak kazasında hayatını yitiren Sadi Gülçelik’in kızı 
Ayşe ile evlendi. Bu grup komşularımız ve onların arkadaşları Fisun ve 
benim için yeni bir arkadaş çevresi oluşturdu.

AA&Co.’daki ikinci sene çalışmalarım da başarıyla geçti. Ofis müdürü 
Jeremy Roberts’ın dediği gibi bazı küçük işlerde ekip başı olarak çalıştım, 
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ama “senior” (ekip başı) unvanını almam ikinci senenin sonunda oldu. Ben 
yine Ankara’daki müşterilerimizin denetimleri için gönüllü olarak ekip 
başı oldum. Fisun’un Ankara’daki anne ve babasını mümkün olduğu kadar 
sık görebilmesini istiyordum.

ARSUZ 1979

1979 yazının başında Fisun ve ben arabayla Arsuz’a annemlere gittik. Fisun 
benim doğup büyüdüğüm yerleri, İskenderun’u, Antakya’yı, Soğukoluk’u, 
Arsuz’u ilk defa gördü. Çoğu tanıdıklar da Fisun ile ilk defa tanıştılar. 
Fisun’un öyle bir çekiciliği, öyle bir cana yakınlığı vardır ki, yeni tanışanlar 
onu hemen benimser ve severler. Arsuz’da da değişik bir şey olmadı; daha 
gittiğimizin ikinci günü Fisun herkesle kaynaşmış, senli-benli konuşmaya 
başlamış, kendini sevdirmişti. Her yeni gelenin şaşırdığı gibi, Fisun’un da 
en çok şaşırdığı şey Türkçe haricinde konuşulan diller idi. Arapça, Rumca, 
Fransızca, Kürtçe ve İngilizce etrafta konuşulurken duyulan lisanlardı. 

Bir haftalık ziyaretimiz sırasında, “Evde yemek yiyemedik…” desem, 
abartmamış olurum; çünkü her gün ayrı bir yere davetliydik. Leziz Hatay 
mutfağı yemeklerine karşılık, ben de bol bol gitar çaldım. 

Biz Arsuz’dayken birdenbire bir akaryakıt krizi baş gösterdi. Mersin’deki 
Ataş Rafinerisi benzin vermeyi durdurmuştu. İstanbul’a dönebilmemiz için 
imdadımıza yine annem yetişti. Tanıdığı bir benzin istasyonu sahibinden 
bir depo benzin buldu. Adamcağız kendi arabası için ayırdığı benzinin bir 
kısmını bize verdi. İhtiyaten yanımıza benzin dolu bir de bidon verdi.    

Arsuz dönüşü, annem bir gün telefon etti:    
“Mehmet’cim, birkaç gün önce Ankara’dan Macit dayın telefon etti. Bizim 

Ankara’daki iki daireden birinde oturan kiracı çıkıyormuş. Sağ olsun, 
çalıştığı emlakçıya yeni kiracı için haber vereceğini söyledi. Daha sonra, 
‘Siz neden Ankara’ya taşınmıyorsunuz? İşte hazır ev var. İskenderun’daki 
işleri tamamladınız. Burada hep beraber oluruz,’ dedi.”

Hiç düşünmeden, “Evet, dayım bence doğru bir hususu dile getirmiş,”  
dedim.

“Dayının telefonundan sonra Bânu’yla oturup konuştuk. O da 
Ankara’ya yerleşme fikrine sıcak bakıyor. Bazı arkadaşları evlendiler ve 
İskenderun’dan ayrıldılar. Sen de buradayken güzel bir arkadaş grubunuz 
vardı, ama iş ve evlenmelerle herkes bir yerlere dağılıyor. Bânu’nun 
İskenderun’da sevebileceği bir iş bulması da zor. Yoksa, benim için bu 
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yaştan sonra şehir değiştirmek kolay bir şey değil. Benim tüm arkadaşlarım 
burada…”

Telefonda bir an sessizlik oldu. Bânu’nun ve annemin durumlarını 
düşündüm. Annem her zamanki gibi doğru düşünüyordu; hem kendisi 
hem Bânu için ortaya koyduğu tablo doğruydu, ama kızının geleceğini öne 
çıkarmayı ihmal etmiyordu. 

“Sen ne dersin oğlum?”
“Anneciğim, ben demin Ankara’ya taşınmanızla ilgili olarak, ‘Evet, dayım 

doğru bir hususu dile getirmiş,’ derken, bunu siz Ankara’ya taşınırsanız, 
sizi daha sık görme şansımız olur manasında söyledim. Biliyorsun, ben 
bizim şirketin tüm Ankara işlerini aldım. Fisun’la beraber Ankara’ya gitme 
fırsatımız olacak. Öte yandan,  Bânu ve kendin için söylediklerin çok doğru. 
Arkadaşlarını, yıllardır alıştığın ortamı bırakman tabii ki kolay olmayabilir. 
Bânu, istiyorsa İstanbul’a da taşınabilir. Ona burada küçük bir daire 
tutarız, iki lisan biliyor; bu bilgisiyle İstanbul’da kolaylıkla bir işe girer…” 

“Evet, bu da bir fikir…”
“Hemen karar vermeyin. İyi düşünün. Yine konuşalım. Karar sizin. Siz ne 

karar verirseniz, ben desteklerim ve size kararınız doğrultusunda yardımcı 
olmaya çalışırım.”

Annem iki-üç gün sonra tekrar telefon etti: “Bânu ve ben Ankara’ya 
taşınmaya karar verdik. Yaz aylarını Arsuz’da geçirmeye devam edeceğiz. 
Bânu evlenme veya iş nedeniyle Arsuz’a gidemezse bile, ben gidebilirim.”

Annemlerin Ankara’ya taşınıyor olmalarına Bânu açısından sevindim. 
Annem için kolay olmayabilirdi: 1950 senesinde evlenip, İskenderun’a 
yerleşmişti; tam otuz senedir orada oturuyordu. O otuz senenin yirmi-iki 
senesi evli olarak geçmişti. Sayısız dostluklar edinmişti. İskenderun’da belli 
başlı herkes, pazarcısından pastanecisine, doktorundan elektrik tamircisine, 
taksi şoföründen trafik polisine, noterinden kalaycısına, herkes annemi 
tanırdı. Her gittiği yerde çok saygı görürdü. O, İskenderun’un “Bedia 
Hanım’ı” idi…

İş için Ankara’da olduğum bir hafta annem ve Bânu Ankara’ya, yeni 
evlerine taşındılar. Macit dayımın yaklaşık on sene evvel yaptığı ve oturduğu 
apartman Çankaya’da, Simon Bolivar Bulvarı üzerinde idi. Elbirliğiyle 
annemleri bir gün içinde yerleştirdik; daha sabahleyin bomboş olan daire, 
akşamüstüne doğru perdesiyle, halısıyla, yatağıyla oturulabilir ve yaşanabilir 
bir duruma geldi.
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Annemlerin Ankara’ya taşınmasıyla ilgili en dokunaklı olay İskenderun, 
Sahil Evler’deki evimizi satmış olmamızdı. Deniz kenarındaki o evi çok 
severdim; 1967-1969 senelerinde Tarsus Amerikan Koleji’nde okurken ve 
1974-1977 senelerinde, Cenevre’den İskenderun’a dönüşümden İstanbul’a 
taşınmama kadar geçen dönemde orada yaşamıştım. Bina artık çok 
eskimişti; baştan aşağı elden geçirilmesi gerekiyordu. Böylesine kapsamlı 
bir tadilatla uzaktan uğraşmanın zor olacağını düşünerek, evi satmaya 
karar verdik. Satın alan kişi benim ilkokul sınıf arkadaşım, inşaat mühendisi 
Muzaffer Sekuçoğlu idi. Çocukluğumda Soğukoluk yaylasına çıktığımız 
yaz aylarında, ben Muzaffer’in babasının kasap dükkânından ev için et 
alırdım. Muzaffer, kendini başarılı bir şekilde yetiştirmiş ve İskenderun’un 
tanınan inşaat mühendislerinden biri olmuştu. Muzaffer iki katlı binayı 
tamamen yıkarak, dört katlı bir bina yaptı.

BEBEK

“Mehmet, ben hamile olabilirim!”  
Akşam yemeği için sofradaydık. Ağzımdaki lokmayı zor yuttuğumu 

hatırlıyorum. Fisun’un elini tuttum.
“Emin misin? Nasıl anladın?”
“Yüzde yüz emin değilim, ama hamilelik belirtileri var…”
“Nedir bunlar?”
“Bir kere, dört-beş gün önce regl olmam gerekirdi. Olamadım. Ayrıca çok 

halsizleştim; iki gündür sen işe gittikten sonra da uyuyorum. Bir de mide 
bulantıları oluyor.”

“Şimdi bulantın var mı?”
“Hayır, daha çok sabahları oluyor. Öyle olurmuş zaten.”
Fisun test yaptırdı; sonuç pozitif çıktı. Bir çocuğumuz olacaktı…

İçeri girmek için AA&Co.’nun simgesel kapısını açtığımda, danışma 
masasında Sevgi Turanlı oturuyordu.

“Sevgi, hamile birinin uçağa binmesi tehlikeli midir?”
“Hamileliğin son dönemlerinde sakıncalı olabileceği söylenir. Hayrola! 

Neden sordun?”
“Fisun’la yine Ankara’ya gideceğiz, ama Fisun hamile…”
İlk dönem veya son dönem… Biraz da bilgisizliğimden olacak, “Böyle bir 

durumda en ufak bir risk almaya hiç mi hiç gerek yok!” düşüncesiyle, biz 
Ankara’ya otobüsle gittik. Kendi arabamızın yapılması gereken bakımını 
ve fenni muayenesini biraz ihmalkârlık, biraz da iş yoğunluğu nedeniyle 
zamanında yaptıramamıştım.
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“Ankara’ya ilk defa otobüsle geliyorsunuz. Yolculuk nasıl geçti?” diye 
sordu kayınpederim.

“Otobüs yolculuğu fena değil. Biliyorsunuz, ben tek başıma çok gidip 
geldim. Yalnız bu sefer oturduğumuz koltuklarda biraz sıkışarak geldik,” 
dedim. Fisun gülmeye başladı.

“Nasıl yani? Ne oldu?” 
“Bu sefer iki kişilik koltukta üç kişi geldik…!” dedim.
Bir an sessizlik oldu. Fisun iki eliyle karnının üzerinde bir tepecik yaparak 

hamile olduğunu gösterince, kayınvalidem yerinden fırlayarak Fisun’un 
boynuna sarıldı ve gözleri yaşardı. Tahmin ederim, böyle bir haberi bizden 
uzun zamandır bekliyorlardı. Evleneli bir seneden fazla olmuştu... 

Ertesi gün annemleri ziyaret ederek, müjdeyi onlara da verdik.  Annem 
çok gururlandı. Torun sahibi olacaktı. Haberi yaymak için İskenderun’a ve 
Antakya’ya telefonlar yağdırdı.

OLAYLAR, OLAYLAR…
INDEPENDENTA: O günlerde İstanbul büyük bir felaket yaşadı. 15 

Kasım 1979 tarihinde Romen bandralı, ham petrol yüklü “Independenta” 
adlı bir tanker gemisi, Haydarpaşa açıklarında demir yüklü bir Yunan 
gemisiyle çarpıştı. Elli-bir gemicinin öldüğü kazada 95.000 ton petrol 
boğaza dökülmüş, çıkan yangın yaklaşık bir ay süreyle devam etmişti. 
Türkiye, siyasi olarak kötü bir dönemden geçiyordu. Bazıları, “Anarşistler 
Selimiye Kışlası’nı havaya uçurdular!” diye paniğe kapılmışlardı. Boğaz’daki 
o tanker faciası haftalar boyu tüm sohbetlerin en önemli konusu olmuştu. 
Kazadan sonra, mahkeme, Yunan gemisi Evrialy’nin kaptanı ve mürettebatı 
hakkında dikkatsizlik, ihmal, İstanbul’un güvenliğini tehlikeye atma gibi 
suçlar nedeni ile tutuklama kararı aldı. Kaptan yirmi ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Patlama nedeniyle hasar gören binalar için binlerce dava açıldığı 
söylenir.

AFGANİSTAN: 24 Aralık 1979 tarihinde, o zamanki Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ordusu Afganistan’ı işgal etti. O talihsiz 
memlekette birkaç on yıl boyunca sürecek olan savaş ve kargaşa hâli 
böylece başlamış oldu. Sovyetler, Afganistan’a büyük acılar yaşatacaklar, 
ama sonunda yenilerek, dokuz sene sonra çekilmek zorunda kalacaklardı. 
Bazı tarihçiler SSCB’nin Afganistan Savaşı’ndan sadece bir askeri yenilgi ile 
çıkmadığını, savaşın SSCB’nin hızla dağılma sürecine girmesine yol açtığını 
belirtirler. Zira, bir yandan Afganistan operasyonuna ayrılan muazzam 
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bütçe Sovyet ekonomisinin zayıflamasına yol açarken, diğer yandan, 
Afganistan gibi Müslüman bir ülkede yapılan katliama şahit olan SSCB’ye 
mensup çoğu Müslüman ulusların bağımsızlık istekleri, Sovyetler Birliği 
için kaçınılmaz sonu hazırladı.

Afganistan’ın talihsizliği Sovyetlerin çekilmesiyle sona ermedi. Taliban, 
ve El-Kaide gibi dinci gruplar, bu memleketin daha uzun yıllar kargaşa 
içinde yaşamasına neden olacaklardı. Afganistan, Asya Kıtası’nın yeni 
Vietnam’ı olmuştu. Bir ordu çekiliyor, diğer bir ordu işgale başlıyordu. Daha 
önceki seneler Vietnam’da da aynı şey olmuştu. Fransızlar Vietnam’dan 
çekilmiş, Amerikalılar girmişti. Sonuç olarak, hem Fransa hem Amerika 
savaşı kaybederek gitmişlerdi. Afganistan’da da Ruslar yenilmişlerdi. 
Amerikalıları da aynı akibet bekliyordu.  

BİR MUCİZE: DOĞUM
Fisun’un hamileliği sorunsuz geçiyordu. Doktorumuz Prof. Dr. 

Rüknettin Tözüm doğum tarihini Haziran sonu olarak tahmin ettiğini 
söylemişti. Öyle olmadı… 3 Haziran akşamı yemekten sonra ben televizyon 
seyrederken, içerden Fisun’un endişe yüklü sesi geldi: “Mehmet! Bakar 
mısın?”

Yerimden fırlayarak banyoya doğru yöneldim. Fisun iki eliyle koridorun 
iki duvarına tutunmuş, ayakta durmaya çalışıyordu. Koridorun ışığında 
yerin biraz ıslak olduğunu gördüm.

“Mehmet, suyum geldi!” derken sesi titriyordu. Şaşırmıştım… Bir yandan 
ne olduğunu anlamaya çalışırken, diğer yandan düşmemesi için Fisun’a 
sarıldım.

Fisun, “Hemen hastaneye gitsek iyi olacak,” dedi. Sonra, daha sakin bir 
şekilde devam etti: “Benim için bir torbaya iç çamaşırı, gecelik filan koy 
lütfen. Bir de havlu alalım.”

Torbayı alelacele hazırladım; asansöre bindik. Asansör 1. kat ile zemin kat 
arasında durdu…

“Aksilikler bazen üst üste gelir…” derler. Bu seferki aksilikler cidden 
fazlaydı, ürkütücüydü: Fisun karnında sekiz-buçuk aylık bir bebek 
taşıyordu, suyu gelmişti; hastaneye gidiyorduk, asansörle iki kat arasında 
kalmıştık.

Asansörün aşağı, yukarı kat düğmelerine bastım, fakat kabin hareket 
etmedi. İmdat zili düğmesine bastım, fakat zil sesi duymadım. Neyse ki, 
kabin ışığı sönmemişti. Fisun’u belinden tutarak asansörün içinde 
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oturmasını sağladım. Elimle kapıya vurmaya başladım. Belki duyan olur 
düşüncesiyle, “Ali Çavuş, Ali Çavuş!” diye bağırmaya başladım. Binada 
iki asansör vardı. Bizim taraftaki asansör her katta bir daireye servis 
yapıyordu.  Apartmanın bizim tarafta olan birinci katı kayalık bir zemindi, 
yani bizim dairenin altında başka daire yoktu. Asansör kapısına vuruşlarımı 
ve bağırmamı ya kapıcı dairesinde oturan Ali Çavuş, ya da bizim tarafın 
üçüncü katında oturan Süleyman Beyler duyabilirdi. Kulağımı asansör 
kapısına dayadım; dışarıdan ses geliyor mu diye dinledim. Hiçbir ses yoktu. 
Bu sefer kapıyı yumruklamaya başladım ve daha yüksek sesle bağırdım: 
“Ali Çavuş, Ali Çavuş!”

Bir müddet sonra Süleyman Bey’in ve eşi Didar Hanım’ın yukarıdan 
gelen sesleri soğuk terler dökmemi durdurdu… Fisun’u arabanın arkasına 
yatırdık ve Şişli’deki Can Hastanesi’nin yolunu tuttum. Yol boyunca sağ 
kolumu arkaya uzatarak, arkada yatan Fisun’un elini tuttum.  Bebek ile Şişli 
arasındaki yolu galiba sürekli olarak ikinci viteste sürerek gittik.

Ertesi gün 4 Haziran 1980, Çarşamba günü idi. Uzun ve telaşlı geçen bir 
geceden sonra hastane odasında uyandım. Fisun’un yattığı yatağın başında 
bir hemşire vardı; galiba serum değiştiriyordu.

“Doktorunuz Rüknettin Tözüm Hoca demin aradı. Birazdan burada 
olacak,” dedi.

Rüknettin Hoca bir akşam evvel hastaneye geldiğimizde de aranmıştı. 
Hastane personeline yapılması gerekenleri anlatmış, beni de telefona 
isteyerek, “Doğum hesapladığımız tarihten üç hafta önce olacak. Endişe 
edilecek bir durum yok!” demişti.

Fisun’un yatağının başına gittim.
“Annemlere şimdiden haber vermeyelim,” dedi Fisun. “Şimdi haber 

verirsek, telaşlanırlar. Ankara’dan hemen gelmek kolay değil. Doğumdan 
sonra haber veririz.”

“Olur, sen nasıl istersen. Bence de doğumdan sonra arayalım.”
“Sevim Abla’ya haber verebilirsen iyi olur. Evleri buraya çok yakın.”
Ahmet Yenice ve eşi Sevim Hanım, Fisun’un anne tarafından yakın 

akrabaları idi. Harbiye’de, hastaneye birkaç yüz metre mesafede 
oturuyorlardı. Sevim Hanım, telefonumun üzerinden ancak yarım saat 
geçmişti ki,  hastane odasından içeri girdi.

Ben arabamla Beyoğlu’nda bir müşterimizin ofisine gittim. Oradaki 
ekip arkadaşlarımla yapmaları gereken işlerin üzerinden gittik. Şirketin 
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müdürüne giderek, “Benim ayrılmam gerekecek. Eşimi dün akşam hastaneye 
kaldırdım; doğum sancıları çekiyor,” dedim.

“Burada ne arıyorsunuz Mehmet Bey! Arkadaşlarınız burada. Ben 
yerinizde olsaydım, hiç gelmezdim,” dedi. Hastaneye döndüm.

Fisun’u akşamüzerine doğru doğumhaneye aldılar. Rüknettin Hoca saat 
6:15’te doğumhaneden çıktı:

“Evet, Mehmet Bey oğlum, aslan gibi bir oğlun oldu…! Tebrik ederim.”
“Teşekkür ederim Rüknettin amca. Fisun nasıl?”
“O da aslan gibi. Doğuma bu denli dayanıklı kadın az gördüm. Bazıları 

camları titretir; Fisun’un gıkı bile çıkmadı.”-
Sevim Hanım’la kucaklaştık. 
Fisun’u odasına götürdüler. Yorgun, fakat mutlu görünüyordu. Sanki, 

“Dokunursam incinebilir…” düşüncesiyle, onu yatağında incitmemeye 
çalışarak kucakladım.

“Mehmet, çok güzel bir bebek… Masmavi, gözleri var.”
“Seninkilere benzemiş demek.”
Bir müddet sonra bebeği odaya getirdiler. Oğlumu ilk defa gördüm. 

Minik parmaklarıyla benim başparmağımı kavradı. Evet, masmavi, 
kocaman gözleri vardı…

Ankara’ya iki telefon ettim. Annemlere ve kayınvalidemlere: “Bir 
torununuz oldu!”

O gece Fisun’un yanında Sevim Hanım kaldı. Ben eve gittim.

Talas ve Tarsus’tan arkadaşım Oğuz Aydemir bana “Türk İsimleri” 
isimli bir kitap vermişti. Türkçe’de kullanılan tüm isimler alfabetik sırayla 
yazılmıştı. Ben Türkçe’de Orta Asya kökenli isimleri sever ve tercih ederim. 
Bebek kız olsaydı, Fisun’un aklında sevdiği bir isim vardı: Elvin.  Oğlan 
çocuk için bir isim kararlaştırmamıştık. Fisun, “Erkek olursa, adını sen seç,” 
demişti. O yıllarda bebeğin cinsiyetini doğumdan evvel tespit eden teknoloji 
ortada yoktu.

Babamın bana bir vasiyeti vardı: Kendi adı olan “Halef ” adını sevmezdi. 

Ebeveyn olarak hangisinin daha yıpratıcı olduğunu bilemiyorum: 

Sabahları erken kalkmak mı, yoksa çocuklara ne yaptığınızı 

biliyormuş gibi numara yapmak mı?

̶ Jim Gaffigan
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“Bir gün bir oğlan çocuğun olursa, ona sakın benim adımı koyma,” demişti. 

“Türk İsimleri” kitabının daha ilk sayfasında “Alp” ismi hoşuma gitti. Tek 
heceli bir isim. Soyadımız da tek heceliydi: Alp Gür. İki hecelik ad ve soyadı 
biraz fazla kısa kalıyordu. Listenin devamında “Alper” ismi yer alıyordu: 
Alper Gür.

O gece değişik duygular yaşadım: Baba olmuştum. Doğacak bebek için 
hazırlanan odaya uzun uzun baktım. Evde biri daha olacaktı. Kendimi biraz 
daha büyümüş hissettim. Hayatımda yeni bir dönemin başladığı aşikârdı…

Ertesi gün hastaneye gittiğimde, Fisun bebeği emziriyordu. Olayı 
şaşkınlıkla seyrettim. Anne nasıl süt üretiyordu? Bebek emme içgüdüsünü 
nasıl ediniyordu? Her doğum, her bebek bir mucizeydi…

 
Bebeği kollarıma aldım. Alnından öptüm. “Senin adın ALPER olsun!” 

dedim. “Göbek adın da METİN olsun!”.
Fisun’un gözleri doldu. Alper’i ona verdim.
“Alper ismi çok güzel bir isim; çok beğendim. Babamın adını da göbek adı 

olarak koyman çok ince bir düşünce... Teşekkür ederim.”

Hastanede bir gün daha kaldıktan sonra eve döndük. Asansörle ikinci 
kata çıkarken, hastaneye gidiş akşamındaki hâlimiz gözümün önüne geldi. 
Doğrusu, öyle bir olayı bir daha yaşamak istemezdim. 

Alper bebekliğini geçireceği odasına yerleşti, ama İstanbul’da fazla 
kalınmadı. Ankara’daki Bayramoğlu halkı yazlıklara gidince, Fisun ve 
Alper kayınpederimin yazlığına taşındılar. Ben kendime şöyle bir program 
yaptım: Cuma günleri mesai sonunda Bayramoğlu’na gidiyor, Pazartesi 
sabahı İstanbul’a dönüyordum. Bir de Çarşamba günleri iş bitiminde 
yazlığa gidiyordum. Böylece, haftada dört gece Bayramoğlu’nda kalma 
olanağım oluyordu (Fotoğraf 67). 

12 EYLÜL 1980 DARBESİ

12 Eylül Cuma günü Bayramoğlu’na gidemedim, çünkü 12 Eylül sabaha 
karşı askeri darbe oldu. Sokağa çıkma yasağı kondu. Evde oturup kaldım; 
daha doğrusu, apartman komşularımızla birbirimize “darbe ziyaretleri” 
yaptık. Televizyondaki haber bültenlerinin arasında tavla ve “king” 
turnuvaları düzenlendi.
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Ordu, darbeyi emir ve komuta zinciri içinde yapmıştı. Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Kenan Evren, idareyi ele alan Milli Güvenlik Konseyi’nin 
da başkanı oldu. Darbe neticesi, parlamento ve hükümet feshedildi. 
Parlamento üyelerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı. Bütün yurtta 
sıkıyönetim ilan edildi.

Milli Güvenlik Konseyi, yayınladığı ilk bildirisinde, darbenin yapılmasına 
yol açan durumu şöyle özetliyordu:

“Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milletiyle bir bütün olan 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda izlediğiniz gibi, dış ve iç düşmanların 
tahriki ile, varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince 
saldırılar içindedir.

Devlet başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, anayasal kuruluşlar 
tezat ve suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz 
tutumuyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlardır. 
Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğine artırmışlar ve 
vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür. 

Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek, sistemli 
bir şekilde ve haince ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, 
idare sistemi, yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi 
partiler ve nihayet yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız dahi 
saldırı ve baskı altında tutularak, bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmiştir. 
Kısaca, devlet güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür.”

Bana göre bu bildirideki en önemli tespit, siyasi partilerin kısır çekişmeler 
ve uzlaşmaz tutumları sonucu, yurtta birlik ve beraberliğin son derece 
bozulmuş olmasıydı. Bildiride bahsedilen tüm diğer olumsuzluklar siyasi 
partilerin kısır ve uzlaşıdan uzak tutumlarından kaynaklanıyordu. “Sağ” ve 
“Sol” görüşlerin çekişmesi altında yürütülen yıkıcı ve ölümcül faaliyetler 
Türkiye’de huzuru cidden çok bozmuştu. 19 Temmuz 1980 tarihinde Eski 
Başbakan Nihat Erim solcu militanlar tarafından öldürüldü. Bu tarihten 
üç gün sora Eski DİSK Başkanı Kemal Türkler, bu sefer sağcı militanlar 
tarafından öldürüldü. Gazete sayfaları işlenen siyasi, etnik ve mezhep temelli 

Demokrasi, şimdiye kadar denediğimiz idare şekilleri haricinde,

en kötü idare şeklidir. 

 ̶  William Churchill
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cinayetlerle doluydu. Öğrenciler okullarına, üniversitelerine gitmekten, 
aileler çocuklarını göndermekten çekinir hale gelmişlerdi. Darbeye karşı 
çıkan bazı kişiler, sağ-sol çekişmesinin, anarşi ve kaos ortamının, sırf darbe 
yapabilmek için, bilerek ve isteyerek ordu tarafından yaratıldığını iddia 
ettiler. Bu husus, ispat edilmemiş bir iddia olarak kaldı.  

Milli Güvenlik Konseyi’nin bildirisinin devamında, darbenin nedeni ve 
bir bakıma yasal dayanağı şöyle izah edildi:

“İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanunu’nun verdiği 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına 
emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke 
yönetimine bütünüyle el koymuştur.” 

Darbeyle amaçlanan hususlar, bildiride şöyle sıralandı:
“Girişilen harekâtın amacı ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve 

beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, 
devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin 
işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır.”

12 Eylül askeri darbesi Türkiye nüfusunun büyük bir bölümü tarafından 
kabul gördü. Nitekim, 1982 Anayasası için yapılan oylamada %91,4 
oranında “Evet” oyu çıktı. Öte yandan, darbe sonrası dönem bence iyi 
yönetilemedi. Bazı kaynaklara (sozcu.com.tr, ensonhaber.com) göre: 

• 650.000’den fazla kişi gözaltına alındı.
• 1.683.000 kişi fişlendi.
• 230.000 kişi yargılandı.
• 517 kişi idama mahkûm edildi; elli idam cezası infaz edildi.
• Cezaevlerinde 299 kişi hayatını kaybetti.
• 24.600 derneğin faaliyetleri durduruldu.
• 30.000 kişi mülteci olarak yurt dışına gitti.

12 Eylül 1980 askeri darbesi, toplumsal huzursuzlukların ve acıların 
Türkiye’de uzun süreler devam edeceğinin adeta bir habercisi oldu.

İRAN-IRAK SAVAŞI

Türkiye’de bunlar olurken bölgemizdeki huzursuzluk birdenbire artış 
gösterdi: 22 Eylül 1980 tarihinde Irak ordusunun İran’a saldırmasıyla 
İran-Irak savaşı başladı. İki sınır komşumuzun savaşmalarına ilk kez şahit 
oluyorduk.
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Bir evvelki sene, yani 1979 yılında, her iki ülkede de önemli gelişmeler 
olmuştu: İran’da ABD’nin maşası Şah Rıza Pehlevi ülkeyi terk etmek 
zorunda bırakılmış, ABD ve İsrail karşıtı dini lider Ayetullah Humeyni bir 
İslam Devrimi yaparak, idareyi eline almıştı. İslam Devrimi’nden sonra 
İran’da radikal bir grup öğrenci, Tahran’daki ABD Büyükelçiliği binasını 
basarak, elli-üçü ABD vatandaşı, doksan kişiyi rehin aldılar. ABD’nin 
İran’daki rehineleri kurtarma amacıyla gerçekleştirmek istediği bir harekât 
(Operation Eagle Claw) başarısızlıkla bitti. Bir ABD helikopteri İran 
topraklarına düşünce sekiz asker hayatını kaybetti. Rehin alma eylemi 444 
gün sürecekti.

Irak’ta iktidara Saddam Hüseyin geldi. İran ve Irak liderleri mezhep 
farklarından dolayı birbirlerinden  haz etmiyorlardı. Saddam Hüseyin, 
İran’da gerçekleşen İslam Devrimi’nin Irak’taki Şii nüfusu etkilemesine tepki 
göstererek, İran topraklarındaki Huzistan Bölgesi’nde yaşayan Araplara 
özerklik verilmesini istedi. Talebi kabul edilmeyince, İran’a saldırdı. Savaş 
tam sekiz yıl sürdü; en az 500.000 kişinin öldüğü belirtildi ve kazanan taraf 
belli olmadan, savaşı sonlandırmayı amaçlayan bir Birleşmiş Milletler 
kararının iki ülke tarafından kabul edilmesiyle sona erdi. İran-Irak savaşı, 
XX. yüzyılın en uzun süren savaşı olarak tarihe geçti ve balistik füzelerin, 
kimyevi silahların kullanıldığı, petrol taşıyan tankerlerin çokça vurulduğu 
bir mücadele özelliklerini taşıdı. ABD, tabii ki Ayetullah Humeyni rejimine 
karşı, savaş boyunca Irak’ın, yani Saddam Hüseyin’in tarafında yer aldı. 
İran-Irak Savaşı, ABD’nin Körfez Bölgesi’nden ABD’ye petrol akışını 
kontrol ve güvence altına almak için, Irak’ın tarafını tutarak alevlendirdiği 
bir “vekâlet” savaşıydı. Sonuç olarak, Saddam da ABD’ye yaranamadı... 

ATATÜRK 100 YAŞINDA

1981, Atatürk’ün 100. doğum yılı idi ve 1981, Birleşmiş Milletler tarafından 
“Atatürk Yılı” olarak ilan edildi: UNESCO’nun (UNESCO = United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization - Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) Paris’teki 20. Genel Kurul toplantısında 
aldığı bir kararla, Atatürk’ün doğumunun 100. yılının bütün dünyada 
Atatürk yılı olarak kutlanması kabul edildi. UNESCO Genel Kurulu’nun 
kararı şöyledir:

Shakespeare yazdı, Einstein düşündü, Atatürk inşa etti.

 ̶  Bill Clinton
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Convinced that personalities who worked for understanding and cooperation 
between nations and international peace will be examples for future generations,

Recalling that the hundredth anniversary of the birth of Mustafa Kemal 
Atatürk, founder of the Turkish Republic, will be celebrated in 1981,

Knowing that he was an exceptional reformer in all fields relevant to the 
competence of UNESCO,

Recognizing in particular that he was the leader of the first struggle given 
against colonialism and imperialism,

Recalling that he was the remarkable promoter of the sense of understanding 
between peoples and durable peace between the nations of the World and that 
he worked all his life for the development of harmony and cooperation between 
peoples without distinction of color, religion and race,  

It is decided that UNESCO should cooperate in 1981 with the Turkish 
Government on both intellectual and technical plans for an international 
colloquium with the aim of acquainting the World with the various aspects of 
the personality and deeds of Atatürk whose objective was to promote World 
peace, international understanding and respect for human rights. 

Türkçeye tercümesi
Uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çalışmış üstün kişilerin 

gelecek kuşaklar için örnek olacakları inancıyla, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 

doğumunun 100. yıldönümünün, 1981 yılında kutlanacağı anımsanarak, 
Atatürk’ün UNESCO’nun ilgilendiği tüm alanlarda olağanüstü bir 

reformcu olduğu göz önünde tutularak, 
Özellikle sömürgecilik ve emperyalizme karşı açılan ilk mücadelelerin 

lideri olduğu bilinerek, 
Atatürk’ün dünya ulusları arasında karşılıklı anlayışın yerleşmesi ve 

sürekli barışın kurulması için yapılan çalışmaların olağanüstü bir 
destekleyicisi olduğunu ve tüm yaşamı boyunca insanlar arasında hiçbir 
renk, din ve ırk ayrımını gözetmeden, halklar arası uyum ve işbirliğinin 
gelişmesi için çalıştığını anımsayarak,  

Hedefi dünya barışını, uluslararası anlayışı ve insan haklarını yüceltmek 
olan Atatürk’ün kişiliğinin ve eylemlerinin çeşitli yönlerini dünyaya 
tanıtmak üzere, UNESCO’nun, 1981 yılında yapılacak uluslararası bilimsel 
toplantı hazırlıkları için Türk Hükümeti ile hem fikri hem teknik hususlarda 
işbirliği yapmasına karar verilmiştir.

* * *
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Böyle bir olay, yani 100 sene önce doğmuş, yaşamış ve vefat etmiş bir lider 
için böyle bir karar almak ve doğumunun 100. yılını uluslararası düzeyde 
kutlamak, Dünya’da ilk ve tektir. Atatürk’ün “büyüklüğünü” gösterir. (Video)

Atatürk’ün askeri dehasını, devrimlerini, devlet adamlığını anlatan 
yüzlerce kitap, binlerce makale vardır. Aşağıda sıraladığım alıntılar beni 
ayrıca gururlandırır:

• John F. Kennedy – President of the United States (1963):
“The name of Atatürk reminds mankind of the historical accomplishments 

of one of the greatest men of this century: His leadership gave inspiration to 
the Turkish Nation, farsightedness in the understanding of the modern World, 
and courage and power as a military leader. It is without a doubt that another 
example can not be shown indicating greater successes than the birth of the 
Turkish Republic, and ever since then Atatürk’s and Turkey’s broad and deep 
reforms undertaken, as well as the confidence of a nation in itself.”

    
John F. Kennedy – ABD Başkanı (1963):
(Atatürk ismi, insana bu yüzyılın en büyük adamlarından birinin tarihi 

başarılarını, Türk Milleti’ne ilham veren liderliğini, modern dünyayı ileri 
bir görüşle anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini 
hatırlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının yanı sıra, Atatürk 
ve Türkiye’nin gerçekleştirdiği geniş ve köklü devrimlerin büyüklüğünü 
ve bir milletin kendine olan güven seviyesini (Video) aşabilecek başka bir 
örnek gösterilemeyeceği kuşku götürmez.)

• Franklin D. Roosevelt – President of the United States (1928):
“During a conversation with the Foreign Affairs Minister of the Soviet 

Union, Litvinov, I asked him who was, according to him, the most valuable 
and remarkable statesman of Europe. He replied that, the most valuable and 
interesting leader in the World was the President of the Turkish Republic, 
Mustafa Kemal Atatürk.”

              
Franklin D. Roosevelt – ABD Başkanı (1928):
(Bir sohbet sırasında, Sovyetler Birliği Dışışleri Bakanı Litvinov’a, kendi 

görüşüne göre, Avrupa’daki en değerli ve en dikkate değer liderin kim 
olduğunu sordum. O, bana Dünya’nın en değerli ve enteresant liderinin 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk olduğunu 
söyledi.)
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  • D. Lloyd George – Prime Minister of the United Kingdom:
“The centuries rarely produce a genius. It is so unlucky that, in this century 

that genius person belongs to the Turkish Nation.”

D.Llyoyd George – Birleşik Krallık Başbakanı:
(Yüzyıllar nadiren dâhi yetiştirir. Bu yüzyılın dâhisinin Türk Milleti 

içinden çıkması büyük talihsizliktir.)
 
• Almanya, Volkischer Beobachter Gazetesi:
“Atatürk Türkiye’yi hiç düşmanı olmayan bir ülke haline getirdi. Bu, 

çağımızda hiçbir devlet liderinin başaramadığı bir husustur.”

• Çin, Tchang Yee Pan Gazetesi (1958):
Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı, Mustafa Kemal’i mutlaka kıskanırdı.

• Jawaharlal Nehru – Hindistan Başbakanı (1963):
“Kemal Atatürk veya bizim onu o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal 

Paşa, gençlik günlerimde benim kahramanımdı. O, doğuda modern çağı 
yaratanlardan biridir.” 

• Eyüp Han – Pakistan Cumhurbaşkanı:
“Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. 

Biz Pakistan’da, onu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri 
olarak görüyoruz.”

• İran, Tahran Gazetesi:
“Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi, belli bir devre 

için de doğmazlar. Onlar, önderlikleriyle milletlerin tarihinde yüzyıllarca 
hüküm sürecek insanlardır.”

Atatürk, doğudan batıya, Dünya’da işte böyle tanınır…

Yıllar sonra, Daniel Dumoulin isimli sade bir Belçika vatandaşı, özel 
bir posta kartı yaptırmış ve 2008 yılbaşı tebriki olarak Türk arkadaşlarına 
postalamış. Kartın ön yüzünde Atatürk’ün ve Anıt Kabir’in fotoğraflarının 
yanı sıra, şu yazı yer alıyor: “Turquie, tu dois Atatürk à Dieu et le reste à Atatürk” 
(Türkiye, Atatürk’ü Tanrı’ya borçlusun ve geri kalan her şeyi Atatürk’e.)

Atatürk 1981 yılı boyunca çeşitli memleketlerde anıldı. Heykelleri ve 
büstleri dikildi. New York Belediyesi bile 19 Mayıs 1981’i “Atatürk Günü” 
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olarak ilan etti. Atatürk’ün başöğretmenliği kabul edişinin yıldönümü olan 
24 Kasım, Türkiye’de ilk kez “Öğretmenler Günü” olarak törenlerle kutlandı.

PAPA’YA SUİKAST
1981 senesi, Türkiye ve Türkler için, Atatürk sayesinde bir gurur yılı 

oldu. Bu gurura 13 Mayıs 1981 tarihinde bir gölge düştü: Papa John Paul II, 
Vatikan - St. Peter Meydanı’nda Mehmet Ali Ağca adlı bir katil tarafından 
tabancayla vuruldu. Papa ağır yaralanmasına rağmen ölümden kurtuldu 
ve üç hafta sonra hastaneden taburcu oldu. Mehmet Ali Ağca tetikçi bir 
caniydi. 1 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da Milliyet Gazetesi başyazarı 
Abdi İpekçi’yi öldürmüş, hapishaneden kaçmış veya kaçırılmıştı. Papa’nın 
bir Türk tarafından öldürülmesi girişimi Rus ve Bulgar Gizli Servislerine 
kadar uzandı, ama suikastın arkasında kimlerin olduğu tam olarak ortaya 
çıkmadı. Ağca, yıllar sonraki tahliyesinin ardından TRT’ye verdiyi 
bir mülâkatta, “Artık özgür bir insanım. Hapishanede söylesem pek 
anlaşılmazdı… Papa suikastının ardında kesinlikle Vatikan Hükümeti var. 
Planladılar ve organize ettiler. Papa’yı vurduran adam, en yakınındaki 
adam. Papa’nın ikinci adamı. Agustino Casaroli….. Evet, Kardinal Agustino 
Casaroli, Papa’yı vur emrini veren adamdır,” dedi.

PROBLEMLİ İSİM: MEHMET GÜR

AA&Co.’da dördüncü senemi tamamlamıştım. Mesleki açıdan yine iyi bir 
“busy season” (yoğun iş dönemi) geçirmiştim. Yaptığım işlerden yüksek 
değerlemeler almaya devam ediyordum. İstanbul Ofisi’ne o sene katılan 
asistanları İngiltere’ye FAST eğitimlerine götürmek ve oradaki kurslarda 
eğitimci olarak görev almakla görevlendirildim. Pasaportumun geçerlilik 
dönemi bitmişti. Sürenin uzatılması için başvuruda bulundum.

Pasaportumu almaya gittiğimde masadaki polis, “Pasaportunuzun işlemi 
bitmedi,” dedi ve iki gün sonra gelmemi söyledi. İki gün sonra gittim. 
Masadaki polis yine, “Pasaportunuzun işlemi bitmedi,” dedi ve iki gün 
sonra gelmemi söyledi. İki gün sonra yine gittim. Aynı polis memuru, 
“Pasaportunuz araştırmada takılıyor,” dedi, ama neden takıldığını 
bilmediğini söyledi. Yurtdışına yakında çıkmam gerekiyordu. O akşam 
durumu Fisun’a anlattım:

“Pasaportumu on-beş gündür alamadım. Araştırmada takıldığını 
söylediler. Neyin araştırmasını yaptıklarını bilmiyorum. Gitmeme de az 
zaman kaldı.”

“İlhan dayıma söyleyeyim mi?”
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Fisun’un en küçük dayısı Prof. Dr. İlhan Öztrak, 12 Eylül darbesinden 
sonra kurulan Bülent Ulusu Hükümeti’nde Devlet Bakanı olarak 
görevlendirilmişti.

“Dayını, onca işi varken, bir de pasaport işiyle uğraştırmak olur mu hiç!” 
“Tamam doğru, ama en azından nerede takıldıklarını öğrenmek lâzım ki, 

ona göre hareket edebilesin.”  
“Yarın Pasaport Bürosu’na tekrar girerim. Yine alamazsam, o zaman 

dayından rica ederiz.”
Ertesi gün pasaportumu yine alamadım. Fisun dayısını aradı. Ben durumu 

izah ettim.

İlhan dayının başlattığı bir telefon trafiği olmalı ki, ertesi sabah beni 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden aradılar: “Sayın bakanımız İlhan Öztrak 
bir pasaport işinizin olduğunu söylüyorlar.”

“Evet, emin olun zor durumda kalmamış olsaydım, bir pasaport işi için 
kendilerini rahatsız etmezdim.”

“Sayın bakanımızın neyi oluyorsunuz?”
“Benim kendileriyle doğrudan akrabalığım yok. Yeğeninin kocasıyım.”
“Kaç senedir evlisiniz Mehmet Bey?”
“Üç senedir.”
“Mehmet Bey, siz hiç yurt dışında ikamet ettiniz mi?  
 “Allah, Allah!” dedim içimden. Niye böyle bir sorguya çekildiğimi 

anlamamıştım…
“Evet, İsviçre’nin Cenevre kentinde ikamet ettim. Oradaki üniversitede 

okudum.”
“Hangi seneler oradaydınız?
“1969-1974” döneminde.”
“Peki, Almanya’da bulundunuz mu hiç?
“1974 senesinde Almanya’da okuyan bir arkadaşımı ziyaret ettim. 

Bir hafta kadar Heidelberg kentinde kaldım.”
“Bakın Mehmet Bey! Biz Mehmet Gür isimli bir şahsı arıyoruz. Bu şahsın 

kimliği hakkında yeterli bilgimiz maalesef yok. Almanya’da bazı anarşik 
olaylara katıldığı tespit edilmiş durumda.”

“Sayın müdürüm, sadece İstanbul telefon rehberine baksanız, kayıtlı 
telefonu olan Mehmet Gür isimli şahısların sayısı neredeyse bir sütun 
uzunluğunda…”

“Evet, haklısınız, ama Sayın Bakanımızın girişimi olmasaydı, yurt dışına 
çıkış için pasaportunuzu kolay kolay alamazdınız.”

Telefon eden polis müdürü, bana bir polis komiserinin adını ve adresini 
verdi. Pasaportumu ondan alabileceğimi söyledi. Ertesi gün süresi uzatılmış 
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pasaportumu aldım. Polis komiseri bana bir de bir yazı verdi: 
“İşbu pasaport sahibi 1952 İskenderun-Hatay doğumlu Halef oğlu Mehmet 

Gür’ün, aranan, fakat kimlik bilgileri tam olarak bilinmeyen Mehmet Gür adlı 
şahısla herhangi bir alâkası yoktur.”

Bu yazı bir tür “laissez-passer” (bırakın geçsin) idi. Komiser, bunu yurt 
dışına çıkış ve dönüşlerimde yanımda bulundurmamı söyledi. Uzun süre 
öyle yaptım…

ABU-DHABİ

1981 senesinde AA&Co. İstanbul Ofisi’nde genel müdür olarak vergi 
bölümünden Turan Yetkin atanmıştı. Aralık ayının başında Turan Bey 
beni ofisine çağırdı. Masasının üstündeki bir teleks çıktısını göstererek, 
“Mehmet, Londra Ofisi’nden dün bir mesaj geldi,” dedi. “Yazıda senin ismin 
de geçiyor…”

Meraklanmıştım. “Nedir ?” diye sordum.
“Londra Ofisi, daha doğrusu Londra ve Dubai Ofisleri ortaklaşa hareket 

ederek Abu-Dhabi’de büyük ve prestijli yeni bir iş almışlar. Bizden “senior” 
(ekip başı) seviyesinde bir eleman istiyorlar.

“Peki, benim adım niye geçiyor?”
Turan Bey teleks çıktısını bana uzattı. “Senin bu işe dâhil olup 

olamayacağını öğrenmek istiyorlar. Adını Jeremy Roberts vermiş olmalı.”

Adımın, 2.000 kişinin çalıştığı Londra Ofisi’nden gelen bir yazıda geçmesi 
doğrusu beni sevindirmişti. Yazıya göz attım: Abu-Dhabi’deki müşteri Abu-
Dhabi Investment Authority (ADIA) idi. Müşterinin iştigal konusu açık 
olarak yazılmamakla beraber, şirket adındaki “investment” kelimesinden 
dolayı, yatırımlarla ilgili bir kuruluş olduğu anlaşılıyordu. Yazıdaki 
prestijli (prestigious) kelimesi ADIA için değil, AA&Co. için kullanılmıştı. 
ADIA işinin AA&Co.’ya prestij, yani saygınlık kazandıracağı belirtiliyordu. 
Yapılacak iş hem denetim hem danışmanlık işiydi. 1981 senesinin mâli 
tabloları denetlenecekti. Danışmanlık işinin kapsamı, raporlama ve 
yatırımları değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi idi. Gerektiğinde 
Londra’dan da  “senior” seviyesinde yardımcı bir elemanın gönderileceği 
belirtiliyordu. 

Yazının sonuna doğru işin süresi kısmına gelince duraksadım: “The length 
of the total engagement is expected to be 25-27 weeks.” (İşin toplam olarak 
25-27 hafta süreceği tahmin edilmektedir.) 25-27 hafta en az altı ay demekti. 
Alper daha bir-buçuk yaşında idi. Fisun’u bu kadar uzun süre yalnız 
bırakabilir miydim? Belki Ankara’ya, annesinin babasının yanına giderdi…
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“İşin süresi çok uzun Turan Bey!”
“İşin prestijli bir iş olması biraz da bundan kaynaklanıyor. Kapsamlı bir 

iş…  Senin açından da prestijli olabilir Mehmet…”

Turan Bey, “Senin için de prestijli olabilir” derken, önüme bir “tatlandırıcı” 
koyuyordu. Gitmeyi kabul etmemi arzu ettiğini hemen anladım. Onun 
kafasında Abu-Dhabi’ye gitmemin İstanbul Ofisi’ne kazandıracağı para vardı: 
AA&Co.’nun Dünya’daki tüm ofislerinde uygulanan bir fiyat listesi mevcuttu. 
Buna göre, bir işteki her seviyedeki elemanın müşteriye faturalanacak “saat 
ücreti” belli idi. İstanbul Ofisi gibi bir ofis, Londra veya New York Ofisi 
gibi ofislerin müşterilerine faturaladığı saat ücretlerini kendi müşterilerine 
aynen uygulamaya kalkışsa, Türkiye’de hiçbir iş alamaz, her işi rakiplerine 
kaptırırdı. Dolayısıyla, saat ücretlerinde her memlekete göre ayarlamalar 
yapılır, müşterilerle “yerel saat ücretleri” bazında anlaşmalar yapılırdı. 
Biz çoğu zaman, yerel saat ücretlerinin bile altında çalışmak durumunda 
kalırdık. Faturalanamayan saat ücretleri kendi iç muhasebemizde zarar 
oluştururdu. Petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) saat 
ücretleri, İstanbul Ofisi saat ücretinin çok üzerindeydi. Turan Bey’in hesabı, 
benim 25-27 haftalık ücretimi BAE saat ücreti bazında faturalayabilmekti. 
Bu, İstanbul Ofisi için iyi bir gelir olacaktı.

“Turan Bey,  bu akşam eşimle konuşayım; size yarın dönüş yaparım.”

Fisun’un bana söylediği tek şey şu oldu: “Mesleki açıdan sana bir yararı 
olacaksa, gitmende tabii ki yarar var.” 

1982 senesinin Ocak ayının ortalarında bir sabah Fisun ve Alper’i 
havalimanından Ankara’ya uğurladım. Aynı gün öğleden sonra ben BAE’ye 
gittim.              

BAE 1971 yılında kurulmuş küçük, fakat petrol gelirleri sayesinde zengin 
bir ülke. Yedi emirlikten meydana geliyor. En büyük emirlik Abu Dhabi 
Emirliği ve Abu Dhabi şehri BAE’nin başkenti. Emirliklerde yaşayan 
göçmen nüfusun (Pakistanlılar, Hindular, Bangladeşliler) yerli nüfustan 
fazla olması, hemen dikkati çeken bir özellikti. Şehirlerde yeşillendirilmiş 
bazı bölgeler dışında her taraf çöldü.

AA&Co. Dubai Ofisi’nin toplam personel sayısı azdı. Yoğun iş 
dönemlerinde ve yeni işler alındıkça başka ofislerden takviye personel 
geliyordu. Dubai’de “partner” (AA&Co. ortağı) seviyesinde kimse yoktu. 
Yapılan işi son olarak gözden geçiren ortaklar Londra, Cenevre gibi başka 
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şehirlerden geliyorlardı. Dubai’de oturan tek “manager” (müdür) Mısırlı 
Mohammed Essam idi. Güzel olan husus, dört sene evvel İstanbul’da işe 
beraber başladığım Murat Ece’nin son iki senedir Dubai Ofisi’nde çalışıyor 
olmasıydı. Bizim iş yerimiz ise Abu Dhabi idi. Orada AA&Co. ofisi yoktu. 

Abu Dhabi’deki müşterimiz, ADIA, bir devlet kuruluşu idi. Abu Dhabi 
Emirliği’nin petrol gelirini değerlendirmek için kurulmuştu. Yatırıma 
yönlendirilen fonların büyük bölümü emirliğin petrol şirketi olan Abu 
Dhabi National Oil Company (ADNOC) tarafından sağlanıyordu. 1981 
sonu itibariyle ADIA’nın mal varlıkları 80.000.000.000 ABD Doları 
seviyesindeydi. 2018 yılında ADIA’nın mal varlıkları toplamı on misli 
artarak, 828.000.000.000 USD olacaktı.

ADIA ekibi uluslararası bir ekip olarak oluştu:
“Partner” (Firma ortağı): Len Rynski – Amerikalı – Cenevre Ofisi
“Manager” (Müdür): Mohammed Essam – Mısırlı – Dubai Ofisi
“Senior” (Ekip başı): Mehmet Gür – Türk – İstanbul Ofisi
“Senior” (Ekip başı): John Lazarus – İngiliz- Londra Ofisi
“Assistant” (Asistan): Jamal Chami – Katarlı – Dubai Ofisi
“Assistant” (Asistan) : Hussain al-Qurashi – Filistinli – Dubai Ofisi

Bu ekibin görevi ADIA’nın 31.12.1981 tarihli bilançosunun, 1981 yılı 
gelir-gider ve nakit akış tablolarının denetimini yapmaktı. ADIA 
denetiminin ilginç bir özelliği vardı: Denetimi iki ayrı denetim firması, 
birbirlerinden bağımsız olarak yapacaktı; yani AA&Co.’dan başka, “sekiz 
büyüklerden” bir firma daha görevlendirilmişti. Böyle bir uygulamayla ilk 
defa karşılaşıyordum. İki ayrı denetim firması tarafından iki ayrı denetim 
raporu hazırlanacaktı. ADIA için raporlama ve yatırım değerlendirme 
sistemleri geliştirme işini ve yazılımları Londra Ofisi’nden daha sonra 
gelecek başka bir ekip yapacak; ben onlara denetimi yapan ve ADIA’nın 
muhasebe sistemini bilen ekip başı olarak belli bir süre yardımcı olacaktım. 

Günler, haftalar, yavaş yavaş geçmeye başladı. Denetim ekibinin sahada, 
yani ADIA’nın iş yerinde çalışan bölümü (John, Jamal, Hussain ve ben) 
yapılan işe alıştık. ADIA yönetimi bize geniş ve zevkli dekore edilmiş bir 
çalışma odası tahsis etmişti (Fotoğraf 68). İşin müdürü Mohammed Essam 
haftada bir kere Dubai’den geliyor, yapılan işi kontrol ediyor, idari açıdan bir 
problemimiz varsa, halletmeye çalışıyordu.

ADIA’nın yatırım portföyü inanılmaz büyüklükte idi: New York, Londra, 
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Frankfurt, Tokyo borsaları gibi dünyanın önemli borsalarında milyarlarca 
dolar değerinde hisse senetleri, belli başlı ülkelerin ve şirketlerin tahvilleri, 
altın, gümüş, bakır, gibi değerli metallere yatırımlar, ABD ve Avrupa’nın belli 
başlı şehirlerinde gayrimenkul yatırımları, bankalarda mevduat hesapları, 
vadeli takas işlemleri, vs, vs. Yatırımların değerlerinde bir günden diğerine 
küçük değişiklikler bile, hacim çok büyük olduğundan, milyonlarca dolarlık 
kâr veya zarara sebebiyet verebiliyordu. 

Dünya’nın belli başlı finans merkezlerinde yapılan yatırımlar, ilgili 
ülke ve şehirlerdeki “fund managers” (yatırım yönetmenleri) tarafından, 
kendilerine ADIA’nın verdiği sınırlar içinde yapılıyordu. Yaptıkları işlerden 
hatırı sayılır meblağları hizmet ücreti olarak alıyorlardı. Yatırımlarla ilgili 
olarak, yatırım yönetmenlerinden bizlere yüzlerce sayfa uzunluğunda 
bilgi ve belge gelmişti. ADIA onların çok büyük bir müşterisi olduğundan, 
istenilen bilgi ve belgeleri titizlikle hazırlıyor ve gönderiyorlardı. Bir 
keresinde gönderilen bir belgede çözemediğimiz bir farklılıkla karşılaştık. 
Problem yazışmalarla da çözülemeyince, Londra’daki yatırım yöneticisi 
uçağa atlayıp Abu Dhabi’ye geldi. Aksi takdirde, ADIA’yı müşteri olarak 
kaybedebileceklerinin farkındaydılar.  

Hafta sonları Dubai’ye gidiyorduk. Hafta sonu tatil günleri tabii ki 
Cuma ve  Cumartesi idi. Pazar günleri çalışmak önceleri tuhafıma 
gitti; “İstanbul’dakiler, Ankara’dakiler Pazar günü bu saatlerde şunları 
yapıyorlardır…” diye düşünüyordum. Genel tatil olmasına rağmen, Dubai 
Ofisi, bizim gibi Dubai dışında çalışanların uğrayabilmeleri için Cuma 
günleri de açık tutuluyordu. Dubai Ofisi’ne gider gitmez Fisun’a telefon 
ediyordum ve haftalık konuşmamızı yapıyorduk.  Cuma akşamları Hyatt 
Regency adlı lüks bir otelde kalıyorduk. Ben o güne kadar o denli lüks 
bir oteli hiç bir yerde görmemiştim. Anlaşılan, Abu Dhabi Ofisi müdürü 
Mohammed Essam, ADIA yönetimiyle hafta sonu harcamalarımız için iyi 
bir pazarlık yapmıştı, çünkü ekibin otel masraflarını ADIA ödüyordu.

Adu Dhabi ile Dubai arasındaki yol üç gidiş, üç geliş şerit şeklinde inşa 
edilmiş bir otoyoldu. Zaman zaman yolun iki tarafında yoldan çıkmış 
ve terkedilmiş arabalar görüyorduk. Bazıları yan yatmış, bazıları çöl 
kumlarıyla kaplanmıştı. Bizi arabasıyla götüren Filistinli Hussain’e sordum: 
“Hussain, the cars that we see on two sides of the road… they were probably 
taken off the road as a result of an accident, but they seem to be abandoned…” 
(Hussain, yolun iki tarafında gördüğümüz arabalar… herhalde bir kaza 
sonucu yoldan çıkmışlar, ama terk edilmiş bir halleri var…) 
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“Most of them haven’t gone off the road as a result of an accident… Sometimes 
there are strong sand storms, so strong that sand completely covers the road. 
The cars that we see around, most of them have left the road because their 
drivers couldn’t see the road due to the sand layer on it.” (Çoğu bir kaza sonucu 
yoldan çıkmış değil… Bazen buralarda öyle şiddetli kum fırtınaları olur ki, 
kum, yolu tamamen örter. Gördüğümüz arabaların çoğu, kum örtüsünden 
dolayı sürücülerin yolu fark edemedikleri için yoldan çıkmış arabalardır.)

“But why have they been abandoned?” (Peki, niye burada bırakılmışlar?)
“The cars sold in the UAE are cheap because there are no customs duties. 

Towing the cars stuck in the sand, getting them repaired and painted could 
be very costly. Sometimes owners prefer to buy a new car.” (BAE’de gümrük 
vergisi olmadığı için arabalar ucuz. Yoldan çıkarak kuma saplanan arabaları 
kurtarmak, tamir ettirmek ve boyatmak ise oldukça pahalıya mal olabilir. 
Araba sahipleri bazen yeni bir araba almayı tercih ediyorlar.)

Yorum yapmadım… Şartlar bir memleketten diğerine değişiyordu. 
BAE’de çölde yoldan çıkan arabalar, çölün malı oluyordu…

Nisan ayının başlarında denetim ekibimizi ilgilendiren bir savaş başladı: 
Falkland Adaları Savaşı. Falkland Adaları, Atlantik Okyanusu’nun 
güneyinde yer almaktaydı. Adalara en yakın anakara parçası Arjantin’in 
güneydoğu kıyıları idi. Savaş, Birleşik Krallık ile Arjantin arasında patlak 
verdi. Savaşın ekibimizi ilgilendiren hususu, ekibimizdeki John Lazarus’un 
İngiliz olmasıydı. 

Arjantin’de askeri bir yönetim iş başındaydı ve ülke içinde huzursuzluklar 
mevcuttu. Askeri yönetim, belki de dikkatleri bir dış meseleye çekmek 
için, 1833 yılından beri İngilizlerin egemenliğindeki o takımadaları işgal 
etti. Arjantin’in işgalle ilgili tezleri, Falkland Adaları’nın Arjantin’e coğrafi 
yakınlığı (adalar Arjantin’e 480 km, İngiltere’ye 12.000 km uzaklıkta 
bulunuyordu) ile, Arjantin’in, eski İspanyol topraklarının varisi olarak 
kendisini görmesiydi.

Birleşil Krallık’ta “Demir Lady” olarak bilinen Margaret Thatcher 
başbakandı. Arjantin, ordusunu geri çekmesi için verilen ultimatoma 
kayıtsız kalınca, Birleşil Krallık Hükümeti büyük bir savaş filosunu 
Falkland Adaları’na gönderdi. John Lazarus bize her gün BBC haberleri 
gibi savaş haberleri veriyordu. Ben içimden Arjantin’i tutuyordum, ama 
tabii ki bunu John’a söylemiyordum. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1974 
yılında Kıbrıs’a çıkarma yaptığında, İngiliz gazetelerinin Türk ordusu için 
“Barbarians” (Barbarlar) başlıklarını atmalarını unutmamıştım. ABD ve 
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Fransa’nın da İngiliz savaş filosuna büyük lojistik destek verdiği savaş altı 
hafta sürdü ve sonunda Arjantin’in yenilgisiyle sonuçlandı. I. ve II. Dünya 
Savaşları’ndan sonra, Falkland Savaşı’nda da Amerika Birleşik Devletleri, 
Birleşik Krallık’ın yardım çağırısını cevapsız bırakmadı. Fransa ise, her 
zamanki bilinen Fransa...

ADIA ekibinin “partner” seviyesindeki üyesi Len Rynski ayda bir gelerek, 
yapılan işleri firma ortağı olarak kontrol ediyordu. İşin sonunda yazılacak 
denetim raporunu AA&Co. ortağı olarak o imzalayacaktı.  Len Rynski ile 
daha önce tanışmıştım. İstanbul Ofisi’ne de son bir sene içinde Cenevre’den 
geliş gidişleri olmuştu, ama o güne kadar ortak bir işte beraber çalışmamıştık. 
Altmış yaşın üzerinde, yumuşak, sevecen bir insandı. Çocukluğumda 
bayılarak okuduğum Tenten’e benzerdi. Herhangi bir konuda kendi fikrini 
beyan etmeden önce, karşısındaki kişinin fikrini sorardı. İngilizceyi tane 
tane konuşurdu. Bu, belki de ABD dışında ve anadili İngilizce olmayanlarla 
uzun süreler çalıştığı içindi. Öte yandan, ana dili İngilizce olan John Lazarus 
ile de aynı tempoda konuştuğuna şahit olunca, “Len Ryski’nin konuşma 
temposu doğal olarak yavaşmış...” diye düşündüm.  

Len Rynski Abu Dhabi’ye her gelişinde, ADIA için yapılan işin ne kadar 
önemli olduğunu, bu işi layıkıyla yaptığımız takdirde, Körfez ülkelerinde 
yeni büyük işler alabileceğimizi söylerdi. Denetim işimizin büyük 
bölümünü tamamladığımız bir dönemde, “I am very happy of the 
documentation in your working papers. Everyting seems to tie-in to each other,” 
(Yapılan işin çalışma kâğıtlarınıza aktarımından son derece memnunum. 
Her şey birbirine bağlanıyor,) dedi.

“Thank you Mr. Rynski,” (Teşekkür ederiz,) diyerek cevap verdim.
“Above all, I like the blue-back points that you have raised for the client. They 

are great recommendations.” (Her şeyin ötesinde, müşteri için çıkardığınız 
“mavi-rapor bulgularını” beğendim. Bunlar çok kıymetli tavsiyeler…)

Denetim çalışmalarımız esnasında, müşterilerimizin muhasebe 
uygulamaları ve dâhili kontrolleri hususlarında gözlemlediğimiz 
aksaklıkları gidermeye yönelik tavsiyelerimizin olduğu durumlarda, 
denetim raporuna ilaveten, bir de “tavsiyeler raporu” çıkarılırdı. Tavsiyeler 
raporu altı ve üstü mavi kartonla kaplı bir rapor olarak düzenlendiğinden, 
o raporlara İngilizce “Blue-back Recommendations” (Mavi Rapor 
Tavsiyeleri) denirdi. Ana rapor olan denetim raporları ise kahverengi 
kartonla ciltlenirdi. Çoğu müşteriler tavsiye raporlarına büyük önem verir, 
tavsiye edilen hususları yerine getirmek için girişimlerde bulunurlardı.
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Bir gün aklıma bir fikir geldi: Haftalardır yaşadığım yerleri Fisun’un 
da görmesini istiyordum. Ancak, bir problem vardı. 1980lerin başında, 
BAE turistlere kapalıydı. Abu Dhabi veya Dubai turist olarak ziyaret 
edilemezdi.  BAE’de oturan hükmi veya tüzel bir kişinin mutlaka bir 
davetiye çıkarması gerekiyordu; böyle bir davet olmadan BAE için vize 
alınamıyordu. Denetim ekibimizdeki herkes ADIA’nın veya AA&Co. Dubai 
Ofisi’nin davet mektubu üzerine vize alabilmiş ve BAE’ye o vizelerle giriş 
yapabilmişti. Muhammet Essam’a Fisun için davetiye çıkarabilmesinin 
imkân dâhilinde olup olmadığını sordum.  Muhammet haklı olarak böyle 
bir şey yapamayacağını söyledi. Fisun’u BAE’ye sanki iş için geliyormuş 
gibi göstermek problem yaratabilirdi.

“Fisun, davetiye işini buradaki ofis müdürüyle konuştum. Risk 
yaratabileceğini söyledi. Bence de haklı, uydurma bir beyanda bulunamaz; 
kendisi de zaten Mısırlı, yani burada bir yabancı.”

Aklıma gelen fikri telefonda Fisun’a ilk açıkladığımda o da heyecanlanmış 
ve heveslenmişti. Yaptığım plana göre Fisun BAE’ye gelecek, son bir 
haftayı beraber orada geçirecek, daha sonra tatil için Kahire’ye, oradan da 
Cenevre’ye gidecektik. Bu, Fisun’un Alper’den iki hafta uzaklaşması 
anlamına geliyordu, ama yakında iki yaşını dolduracak olan Alper 
anneannesinde, yani emin ellerde olacaktı.

“Ne yapalım… Sağlık olsun! O zaman Kahire’de buluşuruz, oradan 
Cenevre’ye gideriz… Alper’i de daha kısa süreli bırakmış olurum.”  

“Fisun, bir de şunu deneyelim mi? Erdem Erner’e veya Faik Melek’e 
danışarak, ‘Bir çözüm yolu olabilir mi?’ diye sorabilir misin?”Erdem Erner 
(Annemin amcası Hatay Cumhuriyeti Başbakanı Abdurrahman Melek’in 
kızı Gökçen Erner’in kocası) o tarihlerde yurt dışına büyükelçi olarak 
atanmıştı. Faik Melek (Annemin amcası Hatay Cumhuriyeti Başbakanı 
Abdurrahman Melek’in oğlu) ise merkezde, yani Ankara’daydı. Çözümü 
Faik Abi getirdi: T.C. Dışişleri Bakanlığı BAE’ye bir nota vererek, kocası 
aylardır BAE’de olan Fisun Gür’e vize verilmesi için ricada bulundu.

Bu arada, AA&Co. denetim ekibi olarak, “audit” işimizi bitirdik. John 
Lazarus geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı, on gün kadar erken Londra’ya 
dönmek zorunda kalmıştı. Hem denetim raporumuzu, hem de tavsiyeler 
raporumuzu ADIA yönetimine teslim ettik. ADIA yönetimiyle son olarak 
yapılan toplantıya Len Rynski, Mohammed Essam ve ben katıldık. Denetim 
raporunun neticesi, muhasebe dilinde söylendiği gibi “clean opinion on the 
financial statements” (mâli tablolar üzerinde temiz görüş) idi. Bu “temiz” 
görüşü verebilmek için, ADIA’nın kendi hazırladığı mâli tablolar üzerinde 
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bazı önemli düzeltmeler yapmıştık ve bu düzeltmeler müşteri tarafından 
kabul edilmişti. ADIA yönetimi çalışmalarımız için bizi tebrik etti ve bilhassa 
tavsiyeler raporunda dikkatlerine getirilen hususlar için “şükran” (teşekkür 
ederiz) dediler. Toplantı salonundan çıktığımızda Len Rynski yanıma 
yaklaşarak, “Mehmet, most of the credit goes to you!” (Mehmet, başarının 
büyük kısmı sana ait!) dedi. Evet, doğrusu uzun aylar sıkı çalışmıştık ve iyi 
bir iş çıkarmıştık. O akşam, Len Rynski tüm ekibi bir kutlama yemeğine 
davet etti.

Fisun, T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın BAE’ye verdiği nota sonucu aldığı 
vizesiyle Abu Dhabi’ye geldi. Masmavi gözleri ve cıvıl cıvıl konuşmasıyla 
hasretimi bir anda giderdi.

“Alper nasıl?
“Çok iyi. Herkesi meşgul ediyor. Ben evden çıkarken çok ağladı. Elimdeki 

bavuldan dolayı belki de uzun zaman gelmeyeceğimi anladı.”
“Döndüğümüzde beni tanır mı acaba?
“Tabii ki tanır!” dedi ve Alper’in çekilmiş son fotoğraflarını gösterdi. 

Fisun’un güzelliği kaldığımız otelde herkesin dikkatini çekmişti. Artık 
çok iyi tanıdığım otel personelinden Fisun’dan dolayı beni kutlayanlar bile 
oldu. Körfez bölgesinde sıcaklar epeyi artmaya başlamıştı. Ben işteyken, 
Fisun günlerini otelin havuz başında veya çarşı-pazar dolaşarak geçirdi. 
Son Cuma günü Murat Ece, karısı Esin ve küçük oğulları Cahit ile Dubai 
Ofisi’nde buluştuk. Ofis sekreteri Pakistanlı bir hanımdı. Murat’ın zarif 
eşini tanıyordu, ama Fisun’u ilk defa görüyordu. “Are all Turkish women as 
beautiful as you?” (Tüm Türk kadınları sizin kadar güzel mi?) diye sormaktan 
kendini alamadı. O günün devamını Muratlarla beraber kumsalda ve 
Fisun’u Dubai’de gezdirerek geçirdik.

ADIA’ya, Abu Dhabi’ye ve BAE’ye “Maa salama” (Elveda) diyerek, Haziran 
ayı başında Kahire’ye uçtuk. Uçaktan inerek apron otobüsüyle terminal 
binasına geldiğimizde, Fisun’un otobüsten inmesi biraz gecikince, otobüs 
şoförünün Fisun’a “Yallah madam!” demesine çok güldük.

Kahire, Arap dünyasının gözbebeği olarak biliniyor. Tarihte Fatimiler 
tarafından yönetim merkezi olarak kurulmuş. XII. yüzyılda Selahattin 
Eyyubi kuvvetlerinin eline geçince, Fatimi egemenliği sona ermiş. Eyyubiler 
haçlı saldırılarından korunmak için, kalıntıları hâlâ mevcut olan bir kale 
yapmışlar ve kentin surlarını genişletmişler.  Memlûk hâkimiyeti boyunca 
Kahire bayındır bir kent durumuna gelmiş. 1517’de Osmanlı padişahı 
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Yavuz Sultan Selim’in Kahire’yi almasıyla, şehir eski önemini yavaş 
yavaş yitirmiş. Kent 1798 yılında Napolyon’un orduları tarafından ele 
geçirilmişse de, Osmanlı egemenliği üç yıl sonra tekrar kurulmuş. 1882’de 
ise, bu sefer İngilizler Mısır’a ve kente hâkim olmuşlar. Mısır’ın 1922 yılında 
bağımsızlığını kazanması üzerine, Kahire başkent olmuş.

Kahire’de kaldığımız üç gün dolu dolu geçti. Fisun bir arkeolog olarak 
çok heyecanlıydı, çünkü arkeoloji açısından Dünya’nın sayılı zengin 
kentlerinden birindeydik. Fisun o güne kadar kitaplarda, slaytlarda veya 
filmlerde gördüğü eski Mısır’a ait arkeolojik bulguları canlı olarak görme 
fırsatını buldu. Bir tam gün Mısır Ulusal Müzesi’ni gezdik. Bir gün Nil 
Nehri’nde motor gezisi de dâhil olmak üzere şehir gezisi yaptık. Beni en 
çok heyecanlandıran piramitler, yani Gize bölgesi oldu. Keops, Kefren ve 
Mikerinus piramitleri ile Sfenks, Dünya’nın eski yedi harikasından biri 
olarak, benim o güne kadar gördüğüm en devasa, ilginç ve tarihsel insan 
eseri yapılardı. Fisun’un ve rehberimizin anlattığına göre:

• “Büyük Piramit” de denen Keops Piramidi, Firavun Keops’a aittir.   
İkinci büyük piramit, Keops’un kardeşi ve Keops öldükten sonra 
firavun olan Kefren’e aittir. Küçük piramit ise, M.Ö. 2500’lü yıllarda 
hüküm süren Mikerinos’a aittir. 

• Piramitlerin inşasında kullanılan tonlarca ağırlıktaki taşların nereden 
getirildiği bilinmemektedir.

• Büyük Piramit 146 metre yüksekliğe çıkıyordu. Erozyon sonucu tepe 
10 metre aşınmış. Büyük Piramit binlerce yıl boyunca Dünya’nın 
insan yapımı en yüksek eseri olmuş; Keops’un yüksekliği ancak XIX. 
yüzyılda aşılmış. Bizim ziyaretimizden yedi yıl sonra, 1989 yılında 
Keops Piramidi’nde 4.400 senelik bir mumya bulunacaktı.    

• Piramit hangi firavunun adına yapıldıysa, firavunun doğduğu ve tahta 
çıktığı günler, mezarın bulunduğu odaya yılda iki kere güneş ışınları 
girmektedir.

• Gize Sfenksi: Gövdesi bir aslan, kafası insan olan sfenksin yüzünü 
Firavun Kefren’e ait olduğu sanılmaktadır. Yüzünün doğuya dönük 
oluşu, Güneş Tanrısı RA’yı her sabah doğar doğmaz görmesi içindir.

Mısır’da görülecek yerlerden biri de güneydeki Luksor kenti idi. 
“Dünya’nın en büyük açık hava müzesi” olarak bilinen o kente gitmek 
için yeterli zamanımız olmayınca, Kahire’ye gelişimizin dördüncü günü 
Cenevre’ye uçtuk. 

“Mehmet, beni çok güzel bir yere getirdin!” dedi, Fisun.
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Son on gündür çöl kumlarından başka doğru dürüst bir yer örtüsü 
görmemiş olan Fisun, uçağımız Cenevre Cointrin Havalimanı’na iniş için 
yaklaşırken böyle dedi. Her taraf yemyeşildi. Kahire’nin kargaşasından 
sonra Cenevre’deki düzen göze hemen çarpıyordu. Ne Kahire’nin o kadar 
kargaşası güzel, ne de Cenevre’nin o denli düzeni ve sükûneti… Ortada bir 
yerde buluşmalı: İstanbul’u özlemiştim…

Benim ailemde, bilhassa anne tarafından birçok diplomat vardı. Fisun’un 
ailesinde ise, kayınpederimin amcası Cevat Fehmi Başkut’un oğullarından 
biri olan Yaman Başkut hariciye mensubuydu. Yaman Abi’nin hariciyeci 
olduğunu, 1977 sonbaharında İstanbul’da Fisun’a evlenme teklifi yaptığım 
günlerde öğrenmiştim.

Yaman Başkut, 1982 Haziran’ında Cenevre’de görev yapıyordu. Fisun ve 
ben, Yaman ve Filiz çiftinin evlerinde misafir olduk.  Çok neşeli insanlardı; 
bilhassa Filiz Abla… Ben bu kadar neşeli, hayatın her anından zevk alan bir 
insana az rastlamıştım. Bizi çok güzel ağırladılar.   

Cenevre’ye en son beş sene evvel, 1975 Ekim ayında gitmiştim.  Yvonne ile 
buluşmuştuk. Fisun’a evlilik öncesi beraber olduğum kız arkadaşlarımdan 
bahsetmiştim, ama Fisun’un kıskanç tutumunu bildiğimden detayları 
pek anlatmıyordum. Eski bir Cenevreli olarak, Cenevre’yi ve çevreyi hem 
Fisun’a hem de Filiz Abla’ya gezdirme işini ben üstlendim. Kentin “vieille 
ville” denilen eski bölgesi Fisun’un çok hoşuna gitti. Pırıl pırıl bir günde 
Cenevre Gölü’nde tekneyle dolaştık. Cité Universitaire’de yemek yedik ve 
hatta, bir-buçuk sene boyunca kaldığım A-8-13 numaralı odaya bile çıktık.   
Üniversiteyi, ders gördüğümüz amfileri dolaştık. “Le Bureau des Etudiants” 
(Öğrenci İşleri Ofisi), öğrenci olduğum senelerde kahve, çay içtiğim kafe 
yerli yerlerinde duruyorlardı. Öğrenci İşleri Ofisi’ne Fribourg imtihanları 
(üniversiteye giriş imtihanları) hakkında bilgi almak için uğradığım ilk gün 
aklıma geldi. Heyecan dolu ve stresli, fakat bir o kadar da zevkli yıllardı…

Alper ikimizin de gözünde tütüyordu. Kayınpederlerim Ankara’dan 
Bayramoğlu’ndaki yazlıklarına gitmişlerdi. Havalimanında karşılandık ve 
doğrudan Bayramoğlu’na gittik. 

“Merhaba Alper!”
Şaşırmış bir yüz ifadesiyle bana baktı. Gözleri sonra annesine takıldı; 

ondan yardım ister gibi bir hâli vardı. “Alper, bak! Baba geldi…” dedi Fisun.
Aradan beş ay geçmişti. Alper’in bana alışması için birkaç dakikanın daha 

geçmesi gerekti. Sonra sarmaş dolmaş olduk…



360

Yol -  The Path - Le Chemin

AA&Co. – AUDIT MANAGER (Denetim Müdürü)

Abu Dhabi’de geçirilen başarılı dönemin semeresini görmem gecikmedi. 
AA&Co.’da beş senelik bir çalışmadan sonra “manager” (müdür) seviyesine 
yükseldim. Bu, normal olarak ortalama yedi seneyi kapsayan bir süreçti.

AA&Co.’nun her ofisinde müdür olanlara şirket arabası veriliyordu. Bana 
da bir araba verildi. Aile arabamız Tofaş-Murat 131 tamamen Fisun’a kaldı.

AA&Co.’nun “One Firm Concept” (Tek Firma Kavramı) etkinlikleri devam 
etti. Esasında o etkinlikler çok başarılı etkinliklerdi. AA&Co.’nun dünya 
üzerinde sayıları seksene yaklaşan ülkedeki ofislerinde işe yeni başlayan ve 
bir üst seviyeye terfi eden personel bir araya getiriliyordu.

Sene Seviye          Kurs    Yer           
1977 Assistant (Asistan)                Firmwide Audit Staff Training-FAST  Birmingham

             (Firma Denetim Elemanları Eğitimi)  İngiltere

1979 Senior (Ekip Başı)           Senior Development Course  Madrid

             (Ekip Başları Geliştirme Kursu)  İspanya

1982 Manager (Müdür)           New Managers Course   Şikago

             (Yeni Müdürler Kursu)   ABD

ADIA’nın denetim işinde çalışan ekibin yapısı da “Tek Firma Kavramını” 
çok iyi yansıtıyordu: O ekipte dört ayrı ofisten (Cenevre, Dubai, İstanbul, 
Londra) ve altı ayrı milliyetten (Amerikalı, Mısırlı, Türk, İngiliz, Katarlı, 
Filistinli) insan çalışmıştı. Ofisler birbirlerinin elemen eksikliklerini 
tamamlıyor, ofisler arası eleman transferleri oluyor, firma ortakları 
(partners) birden fazla ofisin işleriyle uğraşıyorlardı. AA&Co. uluslararası 
bir kuruluş olmanın tüm özelliklerini yansıtıyordu. Öte yandan, AA&Co., 
hem uluslararası bir firma olmanın, hem de tek firma kavramının gelişmiş 
olmasının  dezavantajlarını seneler sonra çok acı bir şekilde yaşayacaktı… 

Yeni Müdürler Kursu için AA&Co. Dünya Merkezi’nin bulunduğu 
Şikago’ya gittim. O tarihlerde İstanbul’dan Şikago’ya doğrudan uçak seferleri 
yoktu. New York’ta aktarma yapılırdı. Kennedy Havalimanı üzerindeki 
hava trafiğinin yoğunluğundan dolayı alana inmemiz gecikti. New York-
Şikago uçağını kılı kılına yakaladım, ama tahmin ettiğim gibi, bavulum 
yakalayamadı…
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Ertesi gün kursun açılış toplantısı büyük bir amfide yapıldı. Yaklaşık 200 
kişi vardı. Etrafımdaki herkes pırıl pırıl takım elbiseli, kravatlıydı. Ben ise, 
üzerimdeki kot pantolon ve rengârenk bir gömlekle garip bir görünüm 
sergiliyordum.  Açılış konuşmasını o zamanki AA&Co. Başkanı Duane 
Kullberg yaptı. Konuşmasına başlamadan evvel başkanın beni gördüğünü 
sanmıyorum, çünkü toplantı salonuna girer girmez konuşma kürsüsüne 
yönelmişti. Bu tür toplantılar için Şikago’ya gelenler arasından bavulunu 
kaybedenlere sık rastlanıyor olmalı ki, başkan salondakilere “Welcome to 
Chicago,” (Şikago’ya hoşgeldiniz,) dedikten hemen sonra:

“We usually see several people in their bluejeans because of lost luggage 
during flights. Today I don’t see any…” (Seyahat sırasında kaybolan 
bavullardan dolayı, toplantılarda çoğu zaman kot pantolon giyen birkaç 
kişiye rastlarız. Bugün ise bu durumda olan kimse görünmüyor…) derken, 
ben ayağa kalktım.

AA&Co. Başkanı, “Well yes,  here’s one participant over there,” (Ah evet, 
orada bir katılımcı var,) diyerek eliyle beni işaret etti. Salonda bir alkış 
koptu…

“There’s nothing to worry about. I experienced the same thing some years ago. 
I am quite sure that the lost luggage will be here this afternoon. Airlines are as 
effective in delivering lost luggage to customers as we are effective in rendering 
our services to our clients.” (Endişe edilecek bir husus yok. Birkaç sene evvel 
benim de başıma aynı şey geldi. Kayıp bavulun bu öğleden sonra buraya 
getirileceğinden oldukça eminim. Bizim müşterilerimize sunduğumuz 
hizmetlerdeki başarılarımız kadar, havayolu şirketleri de kayıp bavulları 
müşterilerine iletmede başarılılar.) 

Duane Kullberg, benim kayıp bavulum üzerinden, yönettiği uluslararası 
şirketin reklamını yapıverdi… Salonda bir alkış daha koptu…

İstanbul’da meslek içi bir eğitime katılmıştım. Eğitimin konusu 
“Başarılı bir sunum nasıl yapılır?” idi. Başarılı bir sunum için daha 
sunuma başlamadan önce dinleyici kitlesinin dikkatini çekmenin, 
gözlerin ve kulakların sunucunun üzerinde olmasını sağlamanın önemi 
vurgulanıyordu. Bunu yapmanın en pratik yolunun sunum konusu 
dışında bir olaydan kısaca bahsetmek veya bir fıkra anlatmak olabileceği 
söylenmişti. AA&Co. Başkanı, 200 kişilik bir dinleyici kitlesinin olduğu bir 
salonda, kendi esas konuşmasına geçmeden önce, 200 kişinin bir olayı iki 
kere alkışlamasını sağlayarak, dinleyicilerin dikkatini toplamayı başarmıştı.

Kayıp bavulum cidden o öğleden sonra geldi. Üç gün devam eden “Yeni 
Müdürler Kursu”, AA&Co.’nun ne kadar büyük bir teşkilat olduğunun her 
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fırsatta hatırlatılmasıyla sürdü ve bitti.

Amerika seyahatinde ani bir değişiklik yaptım: Şikago’ya kadar gelmişken 
Kuzey Amerika ölçeğinde Şikago’ya nisbeten yakın oturan iki arkadaşımı 
ziyaret etmeden İstanbul’a dönmek içimden gelmedi:

1) Karen Bray: Yılların dostu, benim Cenevre’deki ilk kız arkadaşım 
Karen, Toronto’da oturuyor ve öğretmenlik yapıyordu. Elimde zaman zaman 
yazıştığımız adresi vardı, ama telefon numarası yoktu.

Karen’ın oturduğu binayı buldum. Büyük bir apartman binasıydı; girişte 
danışma masası vardı. 

“Hello Sir. I’m here to visit Miss Bray, Karen Bray” (Merhabalar efendim. 
Miss Bray’i, Karen Bray’i ziyaret etmek için geldim.)

Masadaki görevli, önüdeki bir defteri karıştırdıktan sonra, “Sir, Miss Bray 
does not live here anymore. According to our records, she moved two months 
ago.” (Efendim, kayıtlarımıza göre Bayan Bray artık burada oturmuyor. İki 
ay kadar önce taşınmış). 

“Could you give me her new address or a telephone number?” (Bana yeni 
adresini veye telefon numarasını verebilir misiniz?)

“Sir, I’m afraid that I can’t.  I am not authorized to do so by regulations,” 
(Üzgünüm, ama veremem. Yönetmeliklerden dolayı böyle bir şey yapmaya 
yetkili değilim,) dedi, konuştuğum kişi. 

“Well, I understand. Could you not phone her yourself and let me talk to 
her or ask her yourself if you could give her phone number to a person named 
Mehmet Gür?” (Anlıyorum. Peki, siz Bayan Bray’e kendiniz telefon ederek 
benim konuşmamı sağlasanız veya ona, “Mehmet Gür isimli bir  kişiye 
telefon numaranızı verebilir miyim?” diye sorsanız…)

“I am sorry, I could not.” ( Üzgünüm, fakat yapamam.)
“I see. It’s a pity! I have come from far away.” (Anlıyorum. Yazık! Ben çok 

uzaklardan geldim.)
“You could go to the police station just around the corner. They might be able 

to help you.” (Hemen yan sokaktaki polis karakoluna gitseniz… Size belki 
onlar yardımcı olabilirler.)

Danışma masasındaki kişinin bana Karen’ın yeni adresini veya telefon 
numarasını vermemesi gayet normaldi. Amaç, bu tür bilgilerin kötü niyetli 
kimselerin eline geçmesini önlemekti. Öte yandan, masadaki şahsın Karen’a 
kendi telefon ederek benim konuşmamı sağlamasında, mantığıma göre 
bir terslik olmaması gerekirdi. Adamcağız bunu da yapmaktan çekinince, 
üstelemedim. Yan sokaktaki polis karakoluna gittim. Durumumu anlatınca 
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ilgilendiler. Karen’ın yeni adresi ve telefon numarası onlarda da vardı. Beni 
Karen’la konuşturmak üzere polis memuru Karen’ı aradı, ama cevap veren 
çıkmadı. Yarım saat sonra tekrar aradığında, yine cevap veren olmadı. 

Toronto’ya programsız gelmemin neticesi Karen’ı görememem oldu. Geri 
kalan zamanımı şehrin zaten az sayıda olan görülecek yerlerini gezerek 
geçirdim. Karen’ı yedi-sekiz sene sonra kocasıyla beraber İstanbul’a 
geldiğinde görecektim.  

 
2) Ari Bağdasarian: Ari ile AA&Co. İstanbul Ofisi’nde 1977 yılında beraber 

işe başlamıştık. Ari İstanbul’da üç sene kadar çalıştıktan sonra Kanada’da 
AA&Co. Montreal Ofisi’ne transfer oldu ve ailesiyle birlikte Türkiye’den 
göç etti.  AA&Co. sayesinde Ari ile temas kurmak kolay oldu. Onu telefonla 
aradım; kaldığım otele geldi. Bir kahve sohbeti yaptık. Son iki senedir 
yaptıklarımızdan söz ettik. 

“Burada yaşam nasıl Ari? Geldiğinize memnun musun?”
“Yaşam fena değil, ama buranın yerli halkı ile arkadaşlıklar, dostluklar çok 

zor kuruluyor… İki senedir buradayız. Bakıyorum, ailecek görüştüğümüz 
çoğu kimse yine Türkiye’den gelenler...”

Ari çok hassas bir insandı. Bana, “İstanbul nasıl? Ben orada doğdum, 
büyüdüm. İstanbul da, arkadaşlarım da gözümde tütüyor,” derken sesi 
titredi.

“Ari, sana samimiyetle bir şey sormak istiyorum. Ermeni asıllı biri 
olarak, Türkiye’de yaşam senin ve ailen için zor muydu?”

“Ben de sana samimiyetle cevap vereyim Mehmet. Benim Türkiye’de 
canım kadar sevdiğim arkadaşlarım oldu. Bunların büyük çoğunluğu 
Müslüman Türklerdi. Demin de söyledim; o arkadaşlarım, o dostluklar 
gözümde tütüyor. İstanbul’da oturduğumuz apartmanda, sokağımızda, 
okulda, işte, yani yakın çevremle olan ilişkilerimde, Ermeni kökenimden 
dolayı bir problemim olmadı. Dostluklarımda sorun yaşamadım. Öte 
yandan, madalyonun bir de öteki tarafı var: Yeni tanıştığın insanlar bazen 
sana garip gözle bakabiliyorlar. Devlet dairelerinde işlerin aksayabiliyor.”

Ari’yi anlamaya çalıştım. Anlıyordum da… “Böyle bir davranış Anayasa’ya 
aykırıdır. Şikâyette bulundun mu?” dedim.

“Kimi kime şikâyet ediyorsun Mehmet… Bazı kafalar değişmiyor!”

Ari’nin dedeleri, Birinci Dünya Savaşı dönemindeki Ermeni olaylarından 
sonra bile Türkiye’de kalmaya karar vermişler, yaşamlarını Türkiye’de 
devam ettirmişlerdi. Onlar Türk vatandaşları idiler. Ben İskenderun gibi 
son derece kozmopolit bir kentte büyümüştüm. Arkadaşlarımın yarıya 
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yakını Müslüman olmayan ailelerden geliyorlardı. Değişik dinlerden, 
mezheplerden, etnik gruplardan olan insanlarla beraber yaşamak, beraber 
olmak benim için çok normaldi ve çok güzeldi. O insanlar benim hayatımın 
ayrılmaz parçaları olmuşlardı.

Amerika, Avustralya, Kanada gibi ülkeler değişik ülkelerdi. Amerikalı 
kimdi, Kanadalı kimdi?  Bir Avustralya milletinden söz edilebilir miydi? 
Bir Kanada milletinden söz edilebilir miydi? Bir zamanlar İngiltere’nin 
kolonileri olarak kurulmuşlar, diğer kıtalardan göç almışlar ve daha sonra 
devletleşmişlerdi. Amerika da, Avustralya da, Kanada da birer potaydı. Ari 
de o potada eriyip gidecekti… 

Ari kaldığım otelden ayrılırken, boynuna sarıldım. Birbirimize veda ettik. 
O da, ben de hüzünlenmiştik. Ari’nin ve onun durumunda olan diğerlerinin 
Türkiye’yi bırakması, Türkiye için kayıptı…

LONDRA

AA&Co. İstanbul Ofisi’nde “audit manager” (denetim müdürü) olarak 
çalıştığım ilk sezon olağan işlerle geçerken, 1983 Nisan ayında bir gün, genel 
müdürümüz Turan Bey benim ofisime geldi. Bana gizli veya önemli bir şey 
söylemeye niyetli idi ki, odamın her zaman açık duran kapısını kapattı:

“Mehmet, doğrudan konuya gireceğim.”
“Buyurun Turan Bey.”
“Biliyorsun, Len Rynski geçen hafta buradaydı.”
Len Rynski, Abu Dhabi’deki ADIA işinde “partner” (firma ortağı) olarak 

çalışmıştı ve o işle ilgili olarak bana çok yüksek bir değerlendirme vermişti. 
Len Rynski, İstanbul Ofisi’nin birkaç işinde de “partner” olarak görev 
yapıyordu. 

“Evet, biliyorum. Beraber yemeğe bile çıktık.”
“Len geçen hafta bana şöyle bir şeyden bahsetti: Londra Ofisi’nin gelecek 

‘busy season’ (yoğun iş dönemi) için birkaç audit manager (denetim 
müdürü) açığı ortaya çıkacağı anlaşılmış. Bir müdürü New York Ofisi’nden, 
ikinci bir müdürü de Manchester Ofisi’nden bulmuşlar. Üçüncü bir müdüre 
daha ihtiyaçları varmış. Len bana danışarak, senin ismini Londra’ya 
verebileceğini söyledi. Adını vermiş olmalı ki, bu sabah Londra’dan yazı 
geldi. Ne dersin?”

Turan Bey daha “müdür açığı ortaya çıkacakmış” dediği an, bunu 
Londra’ya gitme teklifinin takip edeceğini anlamıştım.
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“Gelecek sezon için mi, yani sekiz-dokuz aylığına mı?
“Hayır, iki sene için.”
“İki sene” lafını duyunca şaşırdım ve duraksadım. Bu, Fisun’u ve Alper’i 

İstanbul’da bırakarak gidilecek bir iş değildi. Londra’da bir ev tutmak, 
çocuklu bir aile için bir ev düzeni kurmak gerekecekti… İki sene boyunca 
İstanbul’daki evimizi ne yapacaktık? Aklıma ilk gelenler bunlar oldu.

“Abu Dhabi’ye de ben gittim. Herhalde benden kurtulmaya 
çalışıyorsunuz…” dedim şaka yollu.

Turan Yetkin devletten gelen bir insan olarak, iş hayatının ciddiyetine şaka 
karıştırmayan bir insandı.

“Olur mu öyle şey! Estağfurullah. Özel sektörde yer değiştirmek pek 
olmaz, ama insan uluslararası bir kuruluş için çalışıyorsa, bu normal hâle 
geliyor.”

“Bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Evde üç yaşını 
doldurmamış bir çocuk var. Yaşlanmakta olan anneler, babalar var. Bana 
birkaç gün müsaade edin lütfen. Bu karardan etkilenecek insanların da 
fikirlerini almam lâzım.”

“Tabii ki, bu çok normal bir şey… Öte yandan, Londra Ofisi’ne cevabı 
da geciktirmemem gerekir. Şunu bilmeni isterim ki, İstanbul Ofisi’nin öne 
çıkan elemanlarından birisin.”

“Teşekkür ederim.”
“Abu Dhabi’ye gitmiş olmanın sana ne kazandırdığı ortada. Uluslararası 

bir kuruluşta çalışıyorsun. Müdürlüğünün daha ilk yılındasın. Londra’da 
müdür olarak iki sene çalışmak sana “partner” (firma ortağı) olma yolunda 
çok şeyler kazandırabilir.”

“Size geciktirmeden cevap vereceğim.”

Arabamla eve dönerken olayı analiz etmeye çalıştım: 
• Önümüzdeki iki yılı İstanbul’da geçirsem, iş hayatım açısından neler 

yapacağımı aşağı yukarı biliyordum. Pek inişi çıkışı olmayan standart bir 
dönem olacaktı. İstanbul Ofisi’nin elindeki en büyük iş Koç Holding A.Ş.’nin 
denetim çalışmasıydı. Holding tarafından alınan ve grup şirketlerine 
kullandırılan bir dış kredinin şartı olarak Koç Grubu’nun konsolide mâli 
tablolarının denetimi yapılıyordu. Diğer müşteriler büyüklük açısından 
cılızdı. Londra’da yeni ve yabancı şirketlerin denetimi benim için enteresan 
olabilirdi. 

• Turan Bey’in  “Londra’da müdür olarak iki sene çalışmak sana “partner” 
(firma ortağı) olma yolunda çok şeyler kazandırabilir” lafı aklıma geldi. Bu, 
bir “havuç” gibi söylenmiş olsa bile, aslında bence doğru bir laftı. İstanbul 
Ofisi’nin 1975 senesinde açılmasından önce, Londra Ofisi’nde birçok Türk 
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çalışmıştı, ama bu çalışmalar daha çok “assistant” (asistant) veya “senior” 
(ekip başı) seviyelerinde olmuştu. O güne kadar Londra gibi dünyanın 
sayılı iş merkezlerinden birinde bir Türk, AA&Co. Londra Ofisi’nde “audit 
manager” (denetim müdürü) olarak çalışmamıştı. Bu değerlendirilecek bir 
fırsat olabilirdi.

• Alper daha üç yaşını bitirmemişti. Okul problemi yoktu. Hatta 
Londra’da bir anaokuluna giderek, İngilizceyi kolayca öğrenebilirdi.

• Fisun, TED Ankara Koleji mezunu olarak senelerce İngilizce eğitimi 
görmüştü, ama pratiği yoktu. Londra, iki sene boyunca lisan bilgisini 
geliştirmek için güzel bir fırsat olabilirdi. Belki, kendi konusu olan arkeoloji 
alanında bir işte çalışma imkânı bile çıkardı.

• Turan Bey’le maaş hususunu konuşmamıştım. Tahmin ederim o da 
bilmiyordu. Gitmemizin dezavantajlarından biri İstanbul’da kendi evimizde 
oturup kira vermezken, Londra’da alacağım maaşın bir kısmını kira olarak 
harcayacak olmamız gözüküyordu. Bebek’teki evimizi iki seneliğine kiraya 
verebilmemiz herhalde pek mümkün olmayacaktı.

Bu işi istiyor muydum? Yeni bir YOL izlemek enteresan olabilirdi…

Yemek sofrasında Turan Bey’in odama gelişini, konuştuklarımızı ve 
yapılan teklifle ilgili düşündüklerimi Fisun’a aktardım. 

Fisun, “Hatırlıyor musun?” dedi bana. “Sana Abu Dhabi’ye gitmen teklif 
edildiğinde, ‘Mesleki açıdan sana bir yararı olacaksa, gitmende tabii ki yarar 
var,’ demiştim. Şimdi de aynı şey: Mesleki açıdan sana bir yararı olacaksa, 
gitmemizde tabii ki yarar var. Hem bu sefer hep beraber olacağız.”

Turan Bey’in benim Londra’ya gideceğimi bildirmesinden sonra, 
Londra Ofisi İngiltere’de oturma ve çalışma izinlerini çıkardı. Bebek’teki 
evi kiralamada şansımız cidden yaver gitti. Zaten en fazla iki seneliğine 
bir yer arayan bir çift evi kiraladı. Bu arada, Fisun bir arkadaşı vasıtasıyla 
İstanbul’da oturan ve Londra’da kiralık bir evi olan bir beyle tanışmıştı. 
Kiralık ev için aylık 400 pound isteniyordu. 

14 Ağustos 1983 tarihinde, bir Pazar günü İstanbul’dan Londra’ya 
gittim ve otelime yerleştim. Otel ofis binasına çok yakındı. Orada bir hafta 
kaldıktan sonra Londra yakınlarında bir eğitim merkezine giderek, o sene 

Yolu takip etmeyin, YOL olmayan bir yerden gidin ve iz bırakın.

 ̶  Ralph Waldo Emerson
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Birleşik Krallık ofislerinde işe başlayan asistanlara verilecek kursa eğitmen 
olarak katılacaktım. FAST-Firmwide Audit Staff Training (Firma Denetim 
Elemanları Eğitimi) kursu iki hafta sürecekti. Dolayısıyla, ben Londra’ya 
yalnız gitmiştim; Fisun ve Alper benden üç hafta sonra geleceklerdi.

Ertesi gün AA&Co. Londra Ofisi’nin büyük kapısından içeri girdim.

Londra Ofisi, The Strand caddesinden The Embankment caddesine inen 
sokaklardan biri olan Surrey Street’in bir tarafını boydan boya kaplayan 
bir bina idi. Bu binada 2.000 kişi çalışıyordu. Birkaç kişinin birden hizmet 
verdiği danışma masasına giderek kendimi tanıttım: “I start working here 
today as an audit manager on secondment from the Istanbul Office. I would 
like to talk to Mr. Peter Leslie, a partner in the audit department.” (Ben 
bugün burada İstanbul Ofisi’nden transfer olan bir denetim müdürü olarak 
çalışmaya başlıyorum. Denetim bölümünden Mr. Peter Leslie ile görüşmek 
istiyorum.)

Sekreter bayan telefona sarıldı ve Mr. Gür adlı, İstanbul’dan gelen bir 
müdürün Mr. Leslie’yi danışmada beklediğini söyledi. Sonra bana dönerek, 
“Mr. Leslie will be here to meet you in a few minutes. Please take a seat,” 
(Mr. Leslie sizi karşılamak için birkaç dakika sonra burada olacak. Lütfen 
oturun,) dedi.

Londra Ofisi İnsan Kaynakları Birimi, Londra’ya transferimle ve iş 
programımla ilgili olarak temas kurabileceğim kişinin firma ortağı Peter 
Leslie olacağını bildirmişti. Kendisiyle Londra Ofisi’nin hangi müşterileriyle 
çalışacağım hususunda yazışmalarım olmuştu. Kendisi, Londra Ofisi 
Denetim Departmanı’nın tüm iş programından sorumlu “partner” (firma 
ortağı) idi.

“Hello Mehmet. Welcome to London.” (Merhaba Mehmet. Londra’ya hoş 
geldin). Karşımda elli yaşlarında, kıvırcık kızıl saçlı, sivri burunlu biri 
duruyordu.

“How do you do Mr. Leslie?” (Memnun oldum Mr. Leslie.)
“Please call me Peter.” (Bana lütfen Peter diye hitap et.)

Peter’ın çok ama çok değişik bir aksanı vardı. O basit tanışma sözcüklerini 
anlamakta problemim olmadı. Sonra, Peter bana birkaç şey daha söyledi, 
ama ben pek anlamadım. Tekrar ettiğinde de ne dediğine pek bir anlam 
veremedim. Peter asansöre doğru yönelince onu takip ettim. Asansörle 
çıkarken, “Eyvah!” dedim kendi kendime… “Herkes böyle konuşuyorsa, 
problemim büyük!” diye düşündüm. 
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Asansörle üçüncü kata çıkınca, enine epeyi uzun olan binanın sol 
tarafına döndük. Uzun ve geniş koridorun iki tarafında firma ortaklarının 
ve müdürlerin ofisleri ile, ara ara ekip başlarının ve asistanların ofiste 
oldukları zamanlar çalıştıkları alanlar yer alıyordu. Koridorun müdür 
ofislerinin bulunduğu tarafa yakın bölümünde ise, sekreterlerin oturduğu 
bölmeler bulunuyordu. Peter iki sekreter kızın oturduğu bir bölmenin 
önünde durdu.

“Mehmet, let me introduce Tülin and Jane.” (Mehmet, Tülin ve Jane’i 
tanıştırayım.”

“Tülin mi?” diye sordum kendi kendime. Bu herhalde Peter’ın 
anlamadığım kelimelerinden biriydi…

Peter devam etti: “Well, this is the surprise of the day. Tülin is your secretary. 
She is a Turk from Cyprus. I do not know about her Turkish, but it is a fact that 
she speaks English better than I do…” (Evet, günün sürprizi işte bu! Tülin 
Kıbrıslı bir Türktür. Türkçesini bilmiyorum, ama İngilizceyi benden iyi 
konuştuğu kesin…)

Hanımlarla tanıştım. “Yes, this is really a big surprise,” (Evet, bu cidden 
büyük bir sürpriz oldu,) dedim.

“OK, Tülin will help you settle down in your office Mehmet. I will phone to 
HR (Human Resources) and ask them to come and see you. We will discuss 
your job schedule this afternoon.” (Pekâlâ, Tülin ofisine yerleşmene yardım 
eder. Ben de IK’ya (İnsan Kaynakları) telefon ederek, gelip seni görmelerini 
sağlarım. Senin iş programını bu öğleden sonra konuşuruz.)

Peter karşı sıradaki ofislerden birine girerken, “This is my office,” (Burası 
benim ofisim,) dedi.

Tülin kendi bölümünün hemen arkasındaki odanın kapısını açarak, 
“Buyurun Mehmet Bey, burası da sizin ofisiniz,” dedi.

Tülin uzun boylu, siyah saçlı, açık tenli, güzel bir kızdı. Sanırım yirmi-beş 
yaşlarındaydı. 

“Teşekkürler Tülin. Peter demin bana kendisine ‘Peter’ diye hitap etmemi 
rica etti. ‘Bey’ ve ‘Siz’ laflarını ortadan kaldıralım. Sen de bana ‘Mehmet’ 
diye hitap et lütfen.”

“Sen-Siz ayırımı olmadığı için İngilizce daha pratik.”
“Peter beni karşılamak için demin aşağıya geldi. Söylediği bazı şeyleri ya 

hiç anlamadım, ya da yarım yamalak anladım.”
“Evet, doğrudur. Peter’ın koyu bir İskoç şivesi vardır. Alışık olmayanlar 

anlamada zorlanabilir. Bazen ben bile zorlanırım.” 
“Ne zamandır burada çalışıyorsun Tülin?”
“Üç seneden biraz fazla oldu.”
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“Daha önce Kıbrıs’ta mıydın?”
“Kıbrıs’tan Londra’ya göç edeli yirmi seneden fazla oldu. Ailece buraya 

geldik.”
“Ara sıra Kıbrıs’a gidiyor musun?”
“Gitmez olur muyum? Neredeyse her sene… Mağusa’da akrabalarımız 

var. Bir grup akrabalarımız da Türkiye’de Bursa’da oturuyorlar. Onları da 
görmeye giderim.”

Bir müddet sonra İK bölümünden bir hanım geldi. İşe başlama 
formalitelerini tamamladık. İki hafta boyunca eğitmen olarak katılacağım 
yeni asistanların kursu ile ilgili malzemeleri teslim aldım. Doğal olarak, 
vereceğim eğitim için hazırlık yapmam gerekirdi.

Öğle yemeği için Tülin’le beraber bina içindeki restorana gittik. Restoran 
özel bir şirket tarafından işletiliyordu. Herkes aldığı yiyeceklerin parasını 
kendi ödüyordu. Artık şirketten alınan yemek fişleri devri kapanmıştı.  

“İstanbul’daki ofis, çalışanlara öğle yemeği için fiş verir; yani yemek 
bedelini şirket öder.”

“Güzel bir usul doğrusu… Burada öyle bir şey yok. Size bir şey sorabilir 
miyim?”

“Tabii, şayet bana ‘sen’ dersen.”
“Tamam, alışmam lâzım. Senin British (İngiliz) veya Amerikan pasaportun 

var mı?”
“Hayır. Neden sordun?”
“Diğer ofisleri bilmiyorum, ama Arthur Andersen Londra Ofisi’nde 

“partner” ve “manager” seviyesindeki insanların neredeyse hepsi 
Britanyalıdır. Birkaç da Amerikalı  vardır.” 

“Bunu bilmiyordum. Niye acaba?”
“Sen bir ilksin.”
“İlk olmak iyidir!”
“İlk olmak iyidir” lafını gülümseyerek söylemiştim, ama Tülin’in 

söylediği, şayet gerçekse, şu anlama geliyordu: AA&Co. Londra Ofisi’nin en 
üst yönetimi Britanyalı veya Amerikalı olmayan yöneticileri müşterilerin 
karşısına çıkarmak istemiyordu. Turan Bey de İstanbul’da bana, denetim 
müdürü ihtiyacı için diğer iki müdürün New York ve Manchester ofislerinden 
çağırıldıklarını söylemişti. 

Öğleden sonra Peter Leslie ile tekrar bir araya gelerek benim iş 
programımın üstünden gittik:
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• On-dört müşteri
• Altı partner (firma ortağı)
• Sekiz senior (ekip başı) 
ile çalışacaktım. İki denetimde firma ortağı Peter idi. Müşterilerin 

iştigal konuları farklıydı: Şirketlerin yarısı sanayi sektöründe, diğer yarısı 
hizmet sektöründe çalışıyorlardı. Denetimlerin önemli bir kısmı, Britanya 
dışındaki ana şirketlerin Londra ve çevresinde kurdukları yavru şirketlerin 
denetimlerini içeriyordu. O şirketlerin denetim raporları ABD, İspanya, 
İtalya, İsviçre gibi ülkelerde bulunan ana şirketlerine ve onları denetleyen 
AA&Co. ofislerine gönderilecekti.

“We will keep you busy Mehmet. You have quite a lot of work to deal with.” 
(Seni epeyi meşgul tutacağız Mehmet. Uğraşacağın oldukça iş var.)

“I’ll try to do my best,” (Elimden geleni yaparım,) dedim.
“Please make arrangements to meet the partners and the seniors of the 

engagements before you leave for FAST and/or after you come back.” (Bu 
işlerin firma ortakları ve ekip başlarıyla tanışmak için Firma Denetim 
Elemanları Kursu’na gitmeden ve/veya oradan geldikten sonra girişimlerde 
bulun lütfen.)

“Of course, I’ll do that.” (Tabii ki, yaparım).
“Can I ask you a question Peter?” (Sana bir soru sorabilir miyim Peter?)
“Sure.” (Tabii ki.) 
“Am I the only non-British or non-American manager in this Office?” (Ben 

bu ofiste Britanyalı veya Amerikalı olmayan tek müdür müyüm?)
“Yes, you are the only non-British and non-American in the audit division. 

I think that there are two more managers in the consultancy division.” (Evet, 
denetim bölümünde Britanyalı veya Amerikalı olmayan tek müdür sensin. 
Sanırım, danışmanlık bölümünde de iki müdür var.)

Bu duruma ister istemez sevinmiştim. Öte yandan yüze yakın müdürün 
olduğu bir ofiste üç yabancı müdürden biri olmamın sebep olduğu, fakat 
nedenini açıklayamadığım bir endişem de vardı.

“Why is that so?” (Neden böyle?) diye sordum.
“Well, it is an old tradition really. Brits are conservative people. Some 

company owners and directors prefer British auditors and consultants. I believe 
that this tradition goes all the way back to World War II when all non-British 
were considered ‘suspects’.” (Bu esasında eski bir gelenek. Britanyalılar tutucu 
insanlardır. Bazı şirket sahipleri ve yöneticiler kendilerini denetleyenlerin 
Britanyalı olmasını tercih ederler. Sanırım bu âdet, Britanyalı olmayanların 
‘şüpheli’ olarak görüldüğü II. Dünya Savaşı döneminden kalmadır.)

“And now?” (Peki şimdi?)
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“Thoughts and people are changing. The World is much more international 
nowadays.  Globalization is in full swing.” (Görüşler ve insanlar değişiyor. 
Dünya bugünlerde daha çok uluslararası oldu. Küreselleşme tüm hızıyla 
etrafı sarıyor.)

“Globalization”, yani küreselleşme yeni yeni telaffuz edilen 
kelimelerdendi. Peter haklıydı… Dünya bir yandan küçülüyordu, ama öte 
yandan önemli kontrol noktaları daha az sayıda insanın, şirketin ve devletin 
eline geçiyordu. Küreselleşmenin 1983 senesindeki etkileri daha sonra 
olacaklara göre hiçbir şey değildi. İnterneti sadece işi bilen teknik kişiler 
kullanabiliyordu. Bırakın akıllı telefonları, basit cep telefonları bile daha 
ortalıkta yoktu. Küreselleşmenin etkileri,  teknoloji, bilhassa dijital teknoloji 
ilerledikçe, hayal edilemeyecek kadar artacaktı.    

“And why me?” (Peki neden ben?)
“Your fame preceded you?” (Şanın senden önce buralara ulaştı.)
Gülmeye başladım. Peter şaka yapıyor herhalde diye düşündüm.
“What do you mean by that? (Bu ne anlama geliyor?)
“Well, I mean it. It was Len Ryski who recommended you to us, especially for 

referred work. Len told us about the good work you performed in Abu Dhabi.” 
(Söylediğim gibi, seni bize tavsiye eden Len Rynski oldu, bilhassa Londra 
Ofisi’nin diğer ofisler adına yaptığı işler için. Len, Abu Dhabi’de ortaya 
koyduğunuz başarılı işi bize anlattı.)

“By the way, John Lazarus of this office and I worked together on the ADIA 
engagement. Is John still around? (Sahi, bu ofisten John Lazarus ve ben ADIA 
işinde beraber çalıştık. John hâlâ buralarda mı?)

“Yes, I know that you did. Unfortunately, John has left the Firm.” (Evet, 
beraber çalıştığınızı biliyorum. John maalesef ayrıldı.)

“That’s sad! I was looking forward to seeing him again. Does Mr. Rynski 
come here quite often?” (Bu üzücü! Onu tekrar görebilmeyi umuyordum. 
Peki, Mr. Rynski buraya sıkça gelir mi?)

“Whenever there is a new engagement requiring the participation of people 
from different offices, Len comes here to look for people. The London Office 
is a major source of people for international jobs. Len Rynski, as a senior 
partner and organizer, is well respected in this office.” (Ne zaman ki bir iş için 
birkaç değişik ofisten katılımcı gerekir, Len gerekli elemanları bulmak için 
buraya gelir. Londra Ofisi milletlerarası işlere eleman sağlayan önemli bir 
kaynaktır. Len Rynski, kıdemli bir firma ortağı ve organizatör olarak, bu 
ofiste çok saygı görür.)

Peter Leslie’nin daha sonra söylediği bir  şey beni epeyi üzdü: “You probably 
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don’t know that we lost the ADIA job…” (ADIA işini kaybettiğimizden 
herhalde haberin yoktur…)

“What! We lost ADIA?” (Ne! ADIA işi bizden gitti mi?)
“Unfortunately, yes. The ADIA Management notified our Dubai Office last 

week. Our consultancy division team failed to please the client on a new job 
they took this year. Consequently, we lost the audit job, too.” (Maalesef, evet. 
ADIA Yönetimi bunu Dubai Ofisi’ne geçen hafta bildirmiş. Danışmanlık 
birimi ekibimiz bu sene yeni aldığı bir işte müşteriyi memnun edememiş. 
Dolayısıyla, denetim işini de kaybettik.)

“I am really shocked to hear this!” (Bunu öğrenmem beni şok etti!) dedim. 
Cidden üzülmüştüm.

“I am sure you are.” (Şok olduğuna eminim.)
“I do not know what to say. So much effort and hard work went into that 

job…” ( Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu işe çok emek verildi, çok çalışıldı.)  

Peter sakin, söyleyeceği kelimeleri iyi seçen bir kişiydi. Daha o sabah 
tanışmıştık, ama ortak birkaç şey bulmuştuk. İki sene önce karısıyla Ege 
kıyılarımıza gittiklerini söylemeyi de ihmal etmedi. Peter’a teşekkür ederek 
kendi odama döndüm. On-dört şirketten oluşan müşteri listemi Tülin’e 
gösterdim. Listedeki ilk iki şirketin geçmiş yıl ile ilgili çalışma dosyalarını ve 
denetim raporlarını getirmesini Tülin’den rica ettim. Tüm müşterilerime ait 
çalışma dosyalarını teker teker gözden geçirip, önemli hususları not almam 
gerekiyordu. Eğitim vermek için birkaç gün sonra Londra’dan ayrılmadan 
evvel dört şirketin evrakları ile eğitim malzemesini gözden geçirmeyi 
planlamıştım. Ayrıca, mümkün olduğu kadarıyla, denetim ekiplerindeki 
firma ortakları ve ekip başlarıyla tanışmayı hedeflemiştim.

FAST kursu yoğun, yorucu, ama başarılı geçti. Chicago ofisinden Mr. 
Greenwood isimli Amerikalı bir  firma ortağı da benim gibi yabancıydı. 
Diğerlerinin tümü Britanyalı idi. Biz İstanbul’da ofise yeni elemanlar 
alırken, adayların üniversitede muhasebe, ekonomi, finansal matematik 
gibi dersleri almış olmalarına dikkat ederdik, hatta şart koşardık. Londra 
Ofisi’nde ise böyle bir kaide yoktu. Dolayısıyla, katıldığım o FAST kursunda 
üniversitelerin mühendislik, hukuk ve hatta edebiyat ve tarih bölümlerinden 
mezun olmuş yeni elemanlar bile vardı. Dolayısıyla, onlara muhasebe, 
ekonomi, iş idaresi kavramlarını açıklamak zaman ve gayret gerektirdi. 
Ben ve bir “senior” (ekip başı), arzu edenlere kurs saatleri dışında da eğitim 
verdik. Amerikalı “partner” (firma ortağı), benim için gayet normal olan  
ilave eğitim vermek gibi bir girişimi çok takdir ettiğini belirtti ve defalarca 
teşekkür etti. 
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Londra’ya dönüşümden bir gün sonra Fisun ve Alper geldiler. Onları 
Heathrow Havalimanı’nda karşıladım. Alper üç yaşını bitirmişti. 
İstanbul’dan uçakla Londra’ya gelmenin ne demek olduğunu sanırım pek 
idrak edemiyordu. Ofis İK Birimi, bize geçici olarak Trafalgar Square’e 
(Londra’nın aslan heykelleri ve havuzlarıyla meşhur Trafalgar Meydanı) 
yakın bir “furnished flat” (mobilyalı daire) kiralamıştı. Ofise yürüyüş 
mesafesindeydi. “Geçici” dememdeki neden, bir hafta içinde kendimize bir 
ev bulmamız gerekiyordu. Bunun için bir emlakçının iki gün boyunca bize 
ev göstermesinin ücretini de ofis karşılıyordu.

GOLDERS GREEN – SNEATH AVENUE

Biz emlakçıyla buluşmadan evvel, Londra’da kiralık evi olan İstanbullu 
beyin evini görmeye gittik. Londra’nın Golders Green semtinde, Sneath 
Avenue üzerindeki ev, iki katlı bir binanın üst kattaki dairesiydi. 2+1 
bölümlemeli, yaklaşık 80 metrekare büyüklüğünde idi. Bina tek ev olarak 
inşa edilmiş, daha sonra alt ve üst katlar olarak iki daireye ayrılmıştı. Alt 
katta üç Yunanlı üniversite öğrencisi oturuyordu.   Mal sahibi mobilyalı üst 
daire için aylık 400 pound talep ediyordu.

Emlakçı hanım bizi arabasıyla dolaştırdı ve kiralık altı-yedi evi görmemizi 
sağladı. Çoğu, İstanbullu ev sahibinin evine kıyasla aynı düzeyde olmalarına 
rağmen daha pahalıydı ve birkaçı mobilyasızdı. 400 pound, alacağım net 
maaşın üçte birine eşitken, diğerleri maaşımın yarısına yaklaşıyordu, hatta 
iki evin kira tutarı 600 pound idi. Netice olarak, Golders Green, Sneath 
Avenue üzerindeki evi tutmaya karar verdik.

Golders Green Londra’nın kuzeybatı kısmında yer alıyordu. Metro ile 
yarım saatlik bir yolculukla, aktarmasız olarak AA&Co. ofisine gidip 
gelinebiliyordu. Bu açıdan şanslı sayılırdım, çünkü çoğu mesai arkadaşım 
çok daha uzaklardan geliyorlardı.   Golders Green, üst orta sınıf Londralı 
Musevilerin yerleşim yeri olarak biliniyordu. İstanbullu mal sahibimiz de 
Museviydi. Yeni evimize taşınmamızın ikinci günü, sokağın karşısındaki 
evde oturan altmış yaşlarındaki orta yaşlı bir komşumuz, “Are you a relative 
of General Mordechai Gur?” (Siz General Mordechai Gur’un akrabası 
mısınız?) diye sordu.

“No, I am not,” (Hayır, değilim,) dedim. “I do not know who General 
Mordechai Gur is.” (General Mordechai Gur’un kim olduğunu bilmiyorum.)

Komşumuz Harry Marcus şoke oldu. “You really don’t know who he is? 
(Kim olduğunu sahiden bilmiyor musunuz?)
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“No, I really don’t.” (Hayır, cidden bilmiyorum.)
General Mordechai Gur, meğer İsrail’in milli kahramanlarından biriymiş: 

1967 senesinde İsrail ve Arap Devletleri arasındaki Altı Gün Savaşı 
sırasında Doğu Kudüs’ü Araplardan alan birliğin komutanıymış. Ayrıca, 
İsrail Genel Kurmay Başkanlığı yaptığı dönemde, Arapların bir İsrail 
yolcu uçağını Uganda’nın Entebbe Havalimanı’na kaçırdıklarında, rehin 
alınan yolcuları kurtarmak için Entebbe’ye yapılan başarılı baskının 
planlayıcısı ve yöneticisi olarak ün kazanmış. Altı Gün Savaşı’nı ve İsrail 
komandolarının Entebe Havalimanı’na yaptığı baskını iyi biliyordum, ama 
o başarılı operasyonların arkasında olan adamı bilmiyordum.

“You are not a Jew, are you?” (Siz Musevi değilsiniz, değil mi?) diye sordu 
şaşırmış görünen komşum Harry Marcus.

“No, I am a Moslem,” (Hayır, ben Müslümanım,) dedim. 
“Well, in this case, welcome to the world of Jews…” (Bu durumda, Musevi 

dünyasına hoş geldiniz…) dedi.

Harry, Sneath Avenue’da oturduğumuz dönemde edindiğimiz en yakın 
dostlarımızdan biri olacaktı. Kendisi kürk tüccarıydı.

‘Sneath’ Sokağı herhalde iki tarafı ağaçlandırılmış olduğundan ‘Sneath 
Avenue’ adını almıştı. Öte yandan, ‘avenue”’kelimesinin İngilizcedeki anlamı 
‘iki tarafı ağaçlıklı, düz ve geniş cadde’ olmasına rağmen, Sneath Avenue 
dar, ana caddeden sonra derinliği en fazla 200 metre kadar olan çıkmaz bir 
sokaktı. Biz ve alt dairede yaşayan Yunanlı öğrenciler haricinde, sokaktaki 
herkes Musevi idi. Yan tarafımızdaki evde oturan Irak’tan göç etmiş olan 
Arap aile bile, belki de Musevi olduklarından dolayı Irak’tan ayrılmışlardı.    

Evimize yerleştikten iki-üç gün sonra AA&Co. - İK biriminden telefon 
ettiler. Müdür olduğum için, bana AA&Co.  tarafından “leasing” usulü 
kiralanacak bir şirket arabası verilecekti. Üç değişik marka arasından birini 
tercih etmem gerekiyordu. Müdürlerin seçebilecekleri modeller, tabii ki 
lüks sınıfta olmayan aile arabalarıydı. Bu seçim hakkını daha önceden 
öğrenmiştim ve hatta ne tip arabalar olduklarını anlamak için, park 
halindeki arabalar arasında o modelleri görmeye ve incelemeye çalışmıştım. 

“Mr. Gür, you know that you perfectly have the right to choose one of the three 
makes, but I’ve got a good proposition to make to you,” (Mr. Gür, üç markadan 
birini seçme hakkınız olduğunu biliyorsunuz, fakat size yapabileceğim güzel 
bir teklifim var,) dedi İK yetkilisi.

“Thank you, what is the proposition?” (Teşekkür ederim, teklif nedir?)
“One of the partners left for the Rome Office last week and he left his car. 
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It was leased last year, so it is only one year old. The car is now in the garage 
downstairs. If you would you like to see it, I’ll come to fetch you.” (Bir firma 
ortağı geçen hafta Roma Ofisi’ne gitmek için ayrıldı ve arabasını bıraktı. 
Araba geçen sene kiralanmıştı, dolayısıyla, sadece bir yaşında. Şimdi 
aşağıdaki garajda duruyor. Şayet görmek isterseniz, sizi alıp gösterebilirim.)  

Roma Ofisi’ne transfer olan firma ortağının bıraktığı araba iki kapılı, spor, 
son derece lüks bir Ford Taunus Coupé arabaydı. Hiç tereddüt etmeden, 
bana arabayı gösteren İK birimi çalışanına arabayı alacağımı söyledim. 
Çok şık bir arabamız olmuştu, ama marifet onu sürebilmekti. Arabanın 
direksiyonu sağ taraftaydı; İngilizler yolun solundan sürüyorlardı. Daha 
ilk kullanışta bir kaza yapma riskini en aza indirmem gerekiyordu: 
Trafiğin yoğunlaşmasından evvel, bir Cumartesi sabahı erkenden ofise 
gittim ve Trafalgar Square’den Golders Green istikametine giden bir 
belediye otobüsünün peşine takıldım. Otobüs duraklarda durdukça, ben de 
arkasında duruyordum. Sonunda arabayı ofisten evin önüne kadar 
kaza yapmadan götürmeyi başardım. Arabaya ve soldan sürüşe alışma 
çalışmalarını Fisun da yaptı, çünkü arabayı benden çok o kullanacaktı.   
Londra’nın göbeğindeki ofise arabayla gidip gelmek hem uzun zaman 
alıyordu, hem de arabayı bütün gün park etmek çok pahalıya mal oluyordu. 
Yüzbinlerce kimsenin yaptığı gibi, ben de kendime bir metro abonman bileti 
aldım. Uzun spor Ford’u hafta içinde Fisun, hafta sonunda ben kullanmaya 
başladık.

İNGİLTERE-İNGİLİZLER-İNGİLİZCE

Londra’ya gitmeden önce, “Great Britain” (Büyük Britanya), “United 
Kingdom” (Birleşik Krallık) ve “England” (İngiltere) kelimelerinin 
arasındaki farklara pek dikkat etmezdim. Biz Türkler için, “İngiltere” 
kelimesi diğerlerini (Büyük Britanya, Birleşik Krallık) de ifade eder. 

• “Great Britain” (Büyük Britanya), bazı hususlarda bağımsız üç bölgenin 
(İngiltere, İskoçya ve Galler) yer aldığı adaya verilen isimdir. Dolayısıyla, 
“Büyük Britanya” bir memleket veya devlet ismi değil, bir kara parçasının 
adıdır. Britain (Britanya) isminin önüne “Great” (Büyük) sıfatının 
konmasının nedeninin, söylenişinin Fransa’nın Brittany bölgesi ile çok 
benzerlik göstermesi olduğu söylenir.

• “United Kingdom” (Birleşik Krallık), İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey 
İrlanda’yı içine alan devletin adıdır. Çoğu zaman “UK” olarak kısaltılır. 
Devletin resmi adı “United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland” 
(Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı) olarak bilinir.
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• “England” (İngiltere), Birleşik Krallık içindeki devletlerden biridir.
Londra, hem Birleşik Krallık’ın hem de İngiltere’nin başkentidir. 

İngilizler cidden enteresan bir millet. Tarihçilerin ve sosyologların 
derinlemesine incelemeleri gereken bir toplum. Bir ada devleti olarak 
tarihte büyük işler yapmışlar. Önce, yaşadıkları ada üzerindeki diğer 
milletleri (İskoçlar, Galliler) idareleri altına almışlar. Bir ada devleti olma 
özelliği Britanyalıların/İngilizlerin gemicilik faaliyetlerinde ilerlemelerini 
ve aynı zamanda güçlü bir donanmaya sahip olmalarını sağlamış. Büyük 
Britanya kendilerine “küçük” gelmiş olacak ki, gemilerine atlayıp, uzak 
diyarlara gitmişler. Gemicilikteki ustalık ve üstünlükleri sayesinde başta 
Amerika ve Avustralya kıtaları ve Hindistan olmak üzere, dünyanın 
değişik bölgelerinde toprak kazanımları, kolonileri, sömürgeleri olmuş. 
Osmanlı İmparatorluğu, Tunus ve Cezayir gibi bazı Kuzey Afrika ülkeleri 
haricinde, çoğu toprak kazanımlarını kara ordularıyla yapmışken, Britanya 
İmparatorluğu toprak kazanımlarının büyük kısmını donanmaları 
sayesinde yapmış. Gemilerden inen İngiliz askerleri ve Büyük Britanya’dan 
gelen sivil yerleşimciler Amerika ve Avustralya kıtalarındaki yerli halkı 
katletmişler. Amerika’da Kızılderililer, Avustralya’da Aborjinler, Yeni 
Zelanda’da Maoriler tam bir soykırıma uğramışlar. Büyük Britanyalılar, yine 
deniz güçleri sayesinde, Çanakkale Savaşları’ndaki Anzaklar (Avustralya ve 
Yeni Zelanda Askerleri) örneğinde olduğu gibi, sömürgelerindeki binlerce 
sömürge askerini diğer kıtalardaki savaşlara taşımışlar, onları cephelerde ön 
saflara sürmüşler. 

Köklü eğitimin bir toplumu nasıl kalkındırabileceğine en güzel örnek 
İngilizler: Oxford ve Cambridge Üniversiteleri dünyanın bilinen en eski 
üniversiteleri arasında yer alıyor. Oxford Üniversitesi’nin 1096 yılında 
kurulduğu tahmin edilirken, Cambridge Üniversitesi’nin 1209 yılında 
faaliyete geçtiği biliniyor. Köklü eğitim Britanyalıları dünyanın en çok buluş 
yapan toplumu haline getirmiş. 2000’li yılların başında Japonların yaptığı 
bir araştırmaya göre, son elli yılda yapılan buluşların %40’tan fazlası Birleşik 
Krallık’ta gerçekleştirilmiş. İnternette “listverse.com” sitesi “Dünyayı 
Değiştiren On Britanya Buluşu” listesine şunları dâhil etmiş:   

1. İngilizce
2. Telefon: Alexander Graham Bell (1876)
3. Evrim Teorisi: Charles Darwin
4. Buharlı Tren: Richard Trevithick (1804)
5. Televizyon: John Logie Baird (1925)
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6. World Wide Web (www): Tim Berners-Lee (1989)
7. Programlanabilir bilgisayar: Charles Babbage (1820’ler)
8. Isaac Newton Kanunları
9. Modern Spor Oyunları (futbol, tenis, rugbi, kriket)  
10. Amerika Birleşik Devletleri

Britanyalıların önemli buluşlarını içeren bir listede hiç şüphesiz 
aşağıdakiler de yer alır: 

• Ampul: Joseph Swan (1880)
• Paslanmaz Çelik: Harry Brearley (1913)
• Savaş Tankı: Ernest Swinton (1914)
• Jet Motoru: Frank Whittle (1937)
• ATM: John Shepherd-Baron (1967)

“Dünyayı Değiştiren On Britanya Buluşu” listesinde birinci sırada 
İngilizcenin yer alması hiç de anlamsız değil: İngilizce dünyada Çinceden 
(Mandarin dili) sonra en çok konuşulan lisan durumuna gelmiş. Bu arada, 
Çin’in nüfusu 2016 yılında 1.380.000.000 iken, İngiltere’nin nüfusu ise 
53.000.000, yani Çin nüfusunun sadece %3,8’i. Buna rağmen, İngilizce 
dünyada ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan, İngilizce, resmi dil olarak 
dünyada en yüksek sayıda memleketin resmi dili ve ikinci lisan olarak 
dünyada en çok konuşulan dil olarak istatistiklere yansıyor. İngilizler, işte 
bu sebeplerden dolayı İngilizceyi en büyük buluşları olarak kabul ediyorlar. 
İngilizcenin bu denli kuvvetli ve yaygın bir dünya dili olmasında tabii 
ki Amerikalıların büyük katkısından da söz etmek gerekir. Londra’daki 
arkadaş toplantılarında İngilizlere, “You guys are lucky… You do not have 
to learn a foreign language. Thanks to Americans, you can communicate 
with lots of people from other countries in your mother tongue,” (Siz 
şanslı insanlarsınız… Yabancı bir lisan öğrenmenize gerek kalmadan, 
Amerikalıların sayesinde, diğer memleketlerden bir sürü insanla ana 
dilinizde anlaşabiliyorsunuz,) diyerek, onlarla şakalaşırdım. Onlar da, 
“Who the hell are Americans? They speak our language; we don’t speak a 
language called American,” (Amerikalılar da kim oluyorlarmış? Onlar bizim 
dilimizi konuşuyorlar. Biz Amerikanca adı verilen bir lisan konuşmuyoruz,) 
diye cevap verirlerdi.

Cenevre yıllarımdan beri Amerikalı arkadaşlarımı da, “You can not 
consider yourselves as a nation. You are not a nation, but just a big bunch 
of outlawed settlers speaking a European language…” (Siz kendinizi bir 
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millet olarak göremezsiniz. Siz bir Avrupa lisanı konuşan kanunsuz 
yerleşimcilersiniz…) diyerek, şaka yollu “kızdırmaya” çalışırdım.

Doğrusu, başta ABD olmak üzere, İngiltere’nin resmi dilleri İngilizce olan 
diğer ülkelere bir “lisan faturası” çıkarması hiç de hakkaniyet dışı olmaz!  

Britanyalılar, Amerika Birleşik Devletleri’nin “Dünya’yı Değiştiren On 
Britanya Buluşu” listesinde yer almasını kendilerince şöyle açıklıyorlar: 
ABD’de kurulan Britanya kolonileri, kendilerinin temsil edilmediği Britanya 
Parlamentosu tarafından kolonilere salınan vergileri protesto ederek, isyan 
çıkarırlar. 1775-1783 arasında sekiz sene süren Amerikan Bağımsızlık 
Savaşı’nda, koloniler Fransa ve İspanya’dan  sağladıkları yardımlar sayesinde   
bağımsızlıklarını kazanırlar. Savaşı kaybeden Büyük Britanyalılara göre, 
kolonilerin halkları Britanya vatandaşları idiler ve 1783’te bağımsız Amerikalılara 
dönüştüler. Dolayısıyla, ABD, ilk kurulduğunda bir Britanya buluşudur...        

The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, The Who, Pink Floyd, 
Queen, Led Zeppelin, The Yardbirds, The Kinks gibi müzik gruplarının ve 
Donovan, David Bowie, Tom Jones, Elton John, Eric Clapton, Cat Stevens 
gibi müzik yıldızlarının ülkesiydi Birleşik Krallık… Bu müzisyenler yıllar 
boyunca tüm dünyayı etkileri altına almışlardı. 1980lerde Phil Collins, 
Sting, George Michael gibi yeni bir kuşak müzisyenler ortaya çıkıyordu.

İşte böyle bir ülkeye gelmiştik!

Londra, iki eski kentin birleşmesinden oluşmuş bir şehir:
• Kısaca “the City” olarak bilinen ve Birleşik Krallık’ın iş ve finans 

merkezi olan “the City of London”. The City, Romalıların yerleştiği 
en eski bölge olarak biliniyor ve The Tower of London’ın inşa edildiği 
dönemde (XI. yüzyıl) bile 1.000 senelik bir geçmişi olduğu söyleniyor.

• İngilizlerin meşhur Parlemento Binası’nın ve çoğu bakanlıkların 
yer aldığı “the City of Westminster”. Kraliyet Ailesi’nin oturduğu 
Buckingham Sarayı (Buckingham Palace) da bu bölgede yer alıyor.  

Londra’daki yaşamımıza her geçen gün biraz daha alıştık. Hayatımızdan 
kesitler arasında şunlar vardı:  

İNGİLİZCE:  Fisun Alper’i bir anaokuluna kaydettirdi, kendi de 
İngilizcesini ilerletmek için bir dil okuluna devam etmeye başladı. Üç 
yaşında olan Alper, Londra’ya gelişimizin üzerinden daha bir sene 
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geçmemişti ki, İngilizceyi kendi akranları kadar düzgün ve akıcı 
konuşmaya başladı.

 
EMZİK: Alper üç yaşında olmasına rağmen, geceleri hâlâ emzikle 

uyuyabilen bir çocuktu; bir türlü vazgeçmiyordu. Kış mevsiminde bir gün 
Londra’ya kar yağdı. 

“Alper, böyle havalarda, kar yağınca geceleri Noel Baba ortaya çıkar. 
Çocuklara hediyeler dağıtır. Sen artık büyüdün. Emziğini karların içine 
atarsan, Noel Baba onu alır ve ihtiyacı olan senden daha küçük bir çocuğa 
götürür.”

Alper razı olur gibi oldu. Yine de emin değildik. Fisun, Alper ve ben, karlar 
içindeki Sneath Avenue’ya bakan penceremizin önüne dizildik. 

“Alper, ben one-two-three (bir-iki-üç) deyince atman gerekir,” dedim.
Alper önce bana, sonra Fisun’a baktı. Dokunsak, ağlayabilirdi…
“One-two-three!” Alper emziğini aşağıya attı.
Ertesi gün işe gitmek için evden çıkar çıkmaz, emziği düştüğü yerden 

aldım ve metro istasyonunda çöp kutusuna attım. Aynı gün Alper’e ilk lego 
oyununu aldım. 

“Emziğin karşılığında, Noel Baba bunu getirmiş,” dedim.

CEVHERİOĞLU AİLESİ: Fisun’un anne tarafından bir akrabası 
Londra’da oturuyor ve çalışıyordu:  Yenal Cevherioğlu, karısı Betül 
Cevherioğlu ile çocukları Özlem ve Murat. Yenal Abi, İş Bankası 
mensubuydu ve bankanın Londra Şubesi’ni yönetiyordu. Cevherioğlu 
Ailesi ile samimi bir diyaloğumuz oldu; hatta Fisun ve ben bazı akşamlar 
dışarı çıktığımızda, Alper’i onlara bırakırdık.

HAFTA SONLARI: Hafta sonları arabamıza atlayıp Londra içinde ve 
dışında görülmesi gereken yerlere gidiyorduk. Londra’ya yakın mesafedeki 
Dover, Oxford, Brighton, Bournemouth, Luton gibi kentlere günübirlik 
ziyaretlerde bulunduk. Oxford Üniversitesi’nin yerleşkesi muhteşemdi. 
Doğrusu böyle tarihi bir ortamda öğretim üyesi olmayı isterdim. Yıllar 
önce, Cenevre Üniversitesi’nden mezun olurken, bana yapılan asistanlık 
teklifi aklıma geldi. 

THE BRITISH MUSEUM: Londra’nın meşhur müzesi British Museum’u 
layıkıyla gezmek insanın iki-üç gününü rahatlıkla alır. Müzeden çıktığım 
zaman kızgındım: Anadolu dâhil, dünyanın neredeyse her tarafından belki 
de çalınmış eserler orada sergileniyordu. İngilizlere mi, yoksa eserlerini 
kaybeden ülkelerin yöneticilerine mi kızılması gerekiyordu, bilemedim. 
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Sanırım, paha biçilmez o binlerce eserin anayurtlarından çıkarılarak 
Londra’ya getirilmesinde, hem İngilizlerin hem de ilgili ülke yöneticilerinin 
günahları vardı.

DENİZ: Londralılar denizden faydalanma olanaklarına pek sahip 
değiller. Deniz kıyısındaki en yakın kent olan Southend-on-Sea, Londra’nın 
merkezinden yaklaşık 65 km uzaklıktaydı. Şehir halkının su görüntüsüyle 
temasları sadece çamur renginde akan Thames Nehri idi. İnsan İstanbul 
Boğazı’nın, Ege Denizi’nin ve Akdeniz’in sularını ve maviliğini özlüyor.

NOEL BALOSU: Londra’ya götürdüğüm damatlık smokinimi giymek için 
iki fırsat oldu: İkisi de AA&Co. Londra Ofisi’nin 1983 ve 1984 yıllarındaki 
“Christmas Ball” (Noel Balosu) idi (Fotoğraf 69). 2.000 kişinin çalıştığı bir 
ofisin balosuna eş, nişanlı ve kız/erkek arkadaşları ile gidildiğinde yaklaşık 
4.000 kişiye yakın bir topluluk olacağından, Noel Balosu bir otelin balo 
salonunda birkaç akşama yayılıyordu. Çalışma arkadaşlarımı eşleriyle 
görmek hoşuma gidiyordu. İstanbul Ofisi küçük bir ofis olduğundan, eşler 
etkinliklere daha sık katılabiliyorlardı. Londra Ofisi’nde ise bu olanak yılda 
bir kereye mahsustu. 

BÂNU-AYHAN: Bânu 19 Kasım 1983 tarihinde evlendi (Fotoğraf 70). 
Kocası Ayhan ile bir briç kulübünde tanışmışlardı. O tarihlerde dört-
beş “interim audit” (ön denetim) çalışması birden yürütüyordum. Tek 
kardeşimin düğününe gidemedim. Bu, içimde her zaman bir yara olarak 
kalmıştır.

TRAFALGAR SQUARE’DE YILBAŞI: 1984’e girdiğimiz yılbaşı gecesi 
enteresan bir şey yaptık: Yeni yılı karşılamak üzere Trafalgar Square’e 
gittik. Oradaki kutlamaları her sene televizyonlarda görür, gazetelerde 
okurduk. Bu kez, biz de kutlamaların içine daldık. Etraf hıncahınç insan 
kaynıyordu. İçki şişeleriyle aslan heykellerinin üzerlerine çıkanlar, 
soğuğa rağmen meydandaki havuzlara girenler, meydanın bir bölümünü 
enteresan kıyafetleriyle ve saç stilleriyle kapatmış olan punklar, İngilizi, 
Hintlisi, zencisi, beyazı, yaşlısı, genci herkes oradaydı.    

ZİYARETÇİLERİMİZ: Türkiye’den gelerek bizde kalan epeyi 
ziyaretçilerimiz oldu: Fisun’un abisi Fehmi, karısı Bânu ve oğlu Burak, 
kayınvalidem ve annem gelenler arasındaydı. Annem 1984 senesinin 
yaz başlangıcında gelmişti; Türkiye’ye dönerken Alper’i de beraberinde 
götürüp, Bayramoğlu’na yazlığına gelmiş olan kayınvalidemlere teslim etti. 
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Annem kayınvalidemlere şu olayı anlatmış: “Uçakta İngiliz hostesten su 
rica ettim, anlamadı. Fransızca, ‘de l’eau s’il vous plaît’ (su lütfen) dedim. 
Yine anlatamadım. Alper bana dönüp, ‘water please (su lütfen) diyeceksin 
babaanne’ dedikten sonra problem halloldu.”

İSKOÇYA: Annemin Alper’le beraber Türkiye’ye dönmesinin ardından, 
Fisun ve ben arabayla İskoçya’ya doğru yola koyulduk. Hedefimiz herkesin 
beğendiği İskoçya kırsalını ve Edinburgh’u görmekti. Ben oralara daha 
yıllar önce Karen’la beraber gitmiştim. Cenevre’de Cité Universitaire’den 
(Üniversite Yurdu) yakın arkadaşımız Joyce Stoller’i ziyaret etmiştik.  
Detaylara girmeden, Fisun’a sadece Edinburgh’a yaklaşık on-iki sene evvel 
arkadaşlarımla gitmiş olduğumu söylemekle yetindim. Edinburgh’a tepeden 
hâkim Edinburgh Kalesi’ne çıktığımızda, yıllar önce Joyce’un anlattıklarını 
ben Fisun’a anlattım: Kale sönmüş volkanik bir tepenin üstüne inşa edilmiş. 
Tarihte tüm Britanya’da en fazla kuşatılan kale (23 kere) unvanına sahip 
kale olmuş. İskoçlar, külleri kalenin surlarını güçlendirsin diye, yargılayıp 
ölüme mahkûm ettikleri büyücüleri kale surlarının dibinde yakarlarmış. 
Edinburgh Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler arasındaki bir inanışa 
göre, kale kapısından geçen bir öğrenci imtihanlarda başarılı olamazmış. 
Dolayısıyla, kendilerini garanti altına almak isteyen üniversite öğrencileri, 
üniversite yaşamları boyunca, mezun olmadan kaleye çıkmazlarmış.

Kale içindeki köpek mezarlığı, yıllar önce benim dikkatimi çektiği kadar, 
Fisun’un da dikkatini çekti.

IŞIK: 22 Kasım 1984 tarihinde Ankara’dan güzel bir haber geldi: Bânu ve 
Ayhan’nın bir oğlan çocukları olmuştu. Adını Işık koyduklarını söylediler. 
Baba-oğul, “Ayhan Işık” olmuşlardı. Ben de hayatımda ilk ve son kez “dayı” 
oldum.

Bânular için Kasım ayının ikinci yarısı mutlu olaylarla doldu: Bânu ve 
Ayhan’ın evlilik günü 19 Kasım, Işık’ın doğum günü 22 Kasım, Ayhan’ın 
doğum günü 25 Kasım. 

BRÜKSEL: Ahmet Erner (Annemin Hatay Başbakanı olan amcası 
Abdurrahman Melek’in kızı Gökçen Erner’in oğlu), benim ikinci göbekten 
kuzenim, Londra yakınlarında bulunan Luton’da işe başladı. Ahmet 
Sheffield Üniversitesi-Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olmuştu. Ahmet’le yollarımız çok kesişmemişti. Babası, Erdem 
Erner, diplomat olduğundan, Ahmet çoğu zaman yurtdışında idi ve 
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ortaokul ve liseyi de yurtdışında okumuştu. Ahmet’in yakınımıza gelmesi 
bizi sevindirdi. Londra’ya sık sık gelerek, bizde kalmaya başladı. Bir 
gelişinde, “Bir hafta sonu dayımlara Brüksel’e gidelim,” dedi.

Ahmet’in dayısı (annemin kuzeni) Faik Melek Belçika’da büyükelçiydi.
“İyi de, bu kadar kişi gidersek rahatsız etmiş olmaz mıyız?” dedim.
Ahmet, “Yok canım… Koskoca sefarette karı koca tek başlarına oturuyorlar. 

Gidersek çok sevinirler,” diyerek cevap verdi.

1985 baharında bir hafta sonu Ahmet’in arabasıyla Manş Denizi’ni 
feribotla geçerek Brüksel’e gittik. Faik Abi ve zarif eşi Selma Abla bizi 
coşkuyla karşıladılar. Oğulları, adaşım Mehmet Melek, üniversite 
eğitimini tıpkı Ahmet Erner gibi Sheffield Üniversitesi-Elektrik/Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nde bitirmiş, çalışmak için ABD’ye gitmişti, 
dolayısıyla, o günlerde Brüksel’de değildi. Ben tam on-beş sene evvel 
Cenevre Üniversitesi’ne girmek için imtihanlara hazırlanırken annemin 
bana yazdığı bir mektupta, annem Faik Abi’nin tavsiyelerini şöyle iletmişti: 
“Kararın hariciyecilikte, değil mi? Sana Faik’in söylediklerini yazayım; yalnız 
imtihan öncesi kafanı karıştırmasın; sana tesir etmek istemeyiz; kararını kendin 
ver yavrum. Yalnız Faik, “Mehmet’e yaz” dediği için yazıyorum: “Hariciyeye 
şimdiki aklım olsa girmezdim, memuriyet iyi bir şey değil, serbest meslek 
başka,” diyor. Hariciye hariçten cazip gibi görünüyor, ama içine girince hiç de 
öyle değilmiş; fena yerlere de gitmek varmış; hep göçebe hayatı imiş; iyi tarafları 
da varmış.”

Ben 1970 senesinde Cenevre Üniversitesi’nde eğitime başladığımda, 
kaydımı ilk önce siyasal bilgiler bölümü için yaptırmış, daha sonra işletme 
bölümüne geçmiştim.

Faik Abi bizi zırhlı büyükelçilik arabasıyla Brüksel’in görülmesi değer 
yerlerine götürdü. Zırhlı, siyah ve büyük makam arabası her gittiğimiz 
yerde dikkatleri üzerinde topluyordu. Türk Hükümeti, Türkiye 
düşmanlarının saldırılarına karşı tüm elçiliklerde böyle önlemler almıştı.

Brüksel’in en meşhur yeri şehir merkezindeki Grand Place (Büyük 
Meydan) olarak biliniyor. Oradaki belediye binası ve Brüksel Müzesi’nin 
binası özgün mimarileriyle beğeni kazanıyor. Brüksel’in diğer bir sembolü 
Manneken Pis (Çişini Yapan Çocuk) heykeli imiş. 61 cm uzunluğundaki 
bronz heykelin aslı 1619 yılında yapılmış, lâkin mevcut yeni heykel 1965 
yılında eskisinin yerine yerleştirilmiş, dolayısıyla, hayal kırıklığı yaratıyor.
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İki sene hem uzun, hem de kısa bir zaman. İnsanın hangi açıdan baktığına 
bağlı… “Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız?” diyerek gittiğimiz Londra’da 
geçirilen iki sene, sanırım Fisun için enteresan bir dönem oldu. Birçok 
yönden kendini geliştirme fırsatı elde etti. O dönem benim için de mesleki 
açıdan başarılı geçti. 1985 Haziran’ında, “busy season” (yoğun iş dönemi) 
sonunda, AA&Co.-Londra Ofisi-Audit Division Head (Denetim Bölümü 
Başkanı) ile yaptığım yıllık değerlendirme toplantısında Londra’da bir-iki 
sene daha kalmam için teklif aldım.

“Mehmet, first of all, congradulations for the successful work. I have 
reviewed all evaluation forms filled in by the partners you worked with during 
the last audit season. They are all highly graded.” (Mehmet, her şeyden önce, 
başarılı çalışmalarından dolayı seni tebrik ederim. Son denetim sezonu 
boyunca beraber çalıştığın firma ortaklarının senin için doldurdukları 
değerlendirme formlarını gözden geçirdim. Hep yüksek değerlendirmeler 
almışsın.) 

“Thank you sir.” (Teşekkür ederim efendim.)
“I also reviewed the form that I filled in after our meeting this time last 

year. While reviewing, I noted that a partner from the US had graded you 
“outstanding” for the teaching work that you had performed during a 
FAST course.” (Geçen sene bu zamanlar yaptığımız görüşmeden sonra 
doldurduğum formu da tekrar gözden geçirdim. O formu okurken, 
katıldığın bir FAST kursunda Amerika’dan gelen bir firma ortağının senin 
için “mükemmel” değerlendirmesi yaptığı gözüme çarptı.)

“Yes,  I went to that FAST course a week after I came to London from Istanbul. 
Mr. Greenwood was there from the Chicago Office.” (Evet, İstanbul’dan 
Londra’ya geliş tarihinden bir hafta sonra o FAST kursuna gitmiştim. Şikago 
Ofisi’nden Mr. Greenwood da oradaydı.)

“We talked about Mr. Greenwood’s rating last year, didn’t we?” (Mr. 
Greenwood’un değerlendirmesi hakkında geçen sene konuştuk, değil mi?”

“I remember we did sir.” (Konuştuğumuzu hatırlıyorum efendim.)
“Well, my firm partner from the US particularly emphasizes your 

teaching skills and your willingness to teach… This is extremely important: 
Willingness to teach... This is a feature that we look for in our managers.” (Evet, 
Amerikalı firma ortağım senin özellikle öğretme becerilerini ve öğretme 
arzunu öne çıkarıyor. Bu son derece önemli bir husustur: Öğretme arzusu… 
Bu, müdürlerimizde aradığımız bir özelliktir.)

“Well, I always try to do what I can for the new comers.” (Yeni gelenler için 
her zaman elimden geleni yapmak isterim.) 

Bölüm Başkanı, “Not so many people do!” (Bunu yapan çok kimse yoktur!) 
dedi ve devam etti: “Listen Mehmet! I know that you’ve come to the end of 
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your two-year secondment period. Would you be willing to stay on for another 
year or two? Only if the Istanbul Office is in aggrement of course…” (Dinle 
Mehmet! Transfer döneminin ikinci senesi sonuna geldiğini biliyorum. 
Burada bir-iki sene daha kalmayı arzu eder misin? Tabii, İstanbul Ofisi’nin 
onayı olursa…)

Denetim Bölümü Başkanı’ndan böyle bir teklif gelmesi şaşırtıcı olmadı. 
Müdür (manager) olarak yürüttüğüm bazı işlerin firma ortaklarından 
(partner) da benzer öneriler gelmişti. Fisun’la bu olasılığı aramızda 
konuşmuştuk. İstanbul’dan Londra’ya gelirken birçok fedakârlıkta 
bulunmuştuk: Evimizden, akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan 
ayrılmıştık; şimdi aradan iki koca sene geçmişti. İki sene iş hayatı için 
uzun sayılmazdı, ama insanın sevdiklerinden ayrılık süresi olarak uzundu. 
Bölüm Başkanı’na İstanbul’a dönmemin benim, ailem ve AA&Co. için daha 
iyi olacağını söyledim ve nedenlerini belirttim. Söylediklerimden etkilenmiş 
olacak ki, birkaç kez “I see…” (Anlıyorum…) dedi.

“Very well, Mehmet. In that case, I would like to congradulate and thank 
you again for your accomplishments in this office. Keep up the effort and the 
good work. I will write a special note to your Managing Partner in the Istanbul 
Office.” (Pekâlâ, Mehmet. Bu durumda, bu ofisteki başarılarından dolayı 
seni tekrar tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Gayretlerine ve başarılı 
çalışmalarına devam et. İstanbul Ofisi Genel Müdürü’ne senin hakkında 
özel bir yazı göndereceğim.)

BACK HOME (YURDA DÖNÜŞ)

Londra’da iki sene geçirmek fazlasıyla yeterliydi. İstanbul’a dönmek 
hoşuma gitti. Bebek’teki evimizi kiralayanlar iki sene önce verdikleri 
sözü tutarak, biz İstanbul’a gelmeden evi boşaltmışlardı. Akrabalarımız, 
arkadaşlarımız ve komşularımızla tekrar bir arada olmak hepimize iyi geldi. 
Boğaziçi’ni ve denizi görmek de cabası…

BANKACILIK ANKETİ

Türkiye’ye döndükten sonra, o günlerde Birleşik Krallık’ta ve bazı Avrupa 
ülkelerinde yapılan bir anketi AA&Co. adına Türkiye’de uygulamaya 
karar verdim. Anketin konusu, “On yıl sonra bankacılık” idi. O dönemler, 
bankacılık uygulamaları otomasyondan kredi kartlarına, menkul 
kıymetlerden ATMlere kadar hızla değişiyordu. Ankete katılımcılardan, 
muhtelif bankacılık uygulamaları ve ürünlerinde önümüzdeki on sene 
içinde ne gibi değişiklikler olabileceği hakkında görüşleri soruluyordu. 
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Anket sorularını hazırladım ve Türkiye’deki tüm bankaların genel 
merkezlerine gönderdim. Bankalardan yoğun bir katılım oldu. Anket 
neticelerininin analizini yaptım. Neticeleri bir otelin toplantı salonunda 
katılımcılara açıkladım ve Avrupa  ülkelerinde ortaya çıkan görüşlerle 
karşılaştırmalarını yaptım. Toplantı ve açıklanan neticeler basında da yer 
aldı.

Len Rynski, Cenevre Ofisi’nden İstanbul’a geliş gidişlerinde bu 
çalışmalarıma şahit oldu ve oteldeki toplantıya da katıldı. Yaptığım 
çalışmanın AA&Co. için yararlı bir pazarlama faaliyeti olduğuna inandığını 
ve Şikago’daki AA&Co. Genel Merkezi tarafından her sene verilen 
“pazarlama ödülü” adaylığı için başvuruda bulunmamı önerdi. Başvurunun 
yapılmasında kendi ön ayak oldu. Yaptığım çalışma, o seneki “Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika Bölgesi” ödülüne lâyık görüldü (Fotoğraf 71).    

T.C. MERKEZ BANKASI

Ben Londra Ofisi’nde çalışırken, AA&Co. İstanbul Ofisi’nin nüfusu biraz 
artmıştı. Buna karşılık “manager” (müdür) seviyesinde olan birçok kişi 
işten ayrılmış ve çoğu bankalara transfer olmuştu. Ayrılanlar arasında 
Erhan Dumanlı, Burhan Karaçam, Bülent Şenver, Selçuk Altun ve kadim 
arkadaşım Ali İpek de vardı. Ayrılanların büyük bir kısmı Çukurova Grubu 
bankalarına üst düzey yöneticiler olarak işe girmişlerdi. Bu insanların 
hepsi iyi eğitim görmüş, lisan bilen ve profesyonel çalışma hayatlarının 
ilk yıllarını AA&Co. bünyesinde geçirerek, kuvvetli bir temel üzerinde 
yükselen insanlardı. AA&Co., İngiltere’de kendi sektöründeki sekiz büyük 
firmadan (Sekiz Büyükler’den AA&Co. ABD kökenli, diğerleri İngiltere 
kökenliydi) biriydi, ama ilk sırada değildi. Türkiye’de ise ilk sıradaydı ve çok 
kuvvetli bir ismi vardı. Londra’da Denetim Bölümü Başkanı ile konuşurken, 
“İstanbul’a dönmemin AA&Co. için daha yararlı” olacağını söylememin 
nedeni bu ayrılmalardı. Müşteri sayısı ve iş yükü artan İstanbul Ofisi’nde 
müdür seviyesindeki yük Nejat Yalım, Grassia Assael, Murat Ece ve benim 
üzerime kalmıştı.

İş yükünün yoğun olduğu dönemlerde herhangi bir sosyal faaliyette 
bulunmak neredeyse imkânsızdı. Düğünler, geziler ve benzeri faaliyetler 
için daha çok yaz ayları bekleniyordu  (Fotoğraf 72, 73, 74 ve 75).

Ben Londra’dayken, İstanbul Ofisi T.C. Merkez Bankası’ndan (TCMB) 
prestijli bir danışmanlık işi almıştı. O güne kadar Türkiye’deki bankalar, 
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yerli veya yabancı olsun, kendi muhasebe planlarını kullanarak resmi 
mercilere raporlama yapıyorlardı. Yeknesaklık ve bir standart yoktu. 
Merkez Bankası’nın AA&Co.’ya verdiği iş geniş kapsamlı bir çalışmayı 
gerektiriyordu:

• Tüm bankaların kullanabilecekleri bir hesap planı hazırlamak ve 
böylece bankaların muhasebe düzeni ve kayıtlarında tekdüzeni 
sağlamak. Bu bölümde ortaya çıkarılacak ürün “Tekdüzen Hesap Planı” 
(THP) idi.

• Tüm bankaların THP’yi baz alarak hazırlayacakları mâli tabloları ve 
eklerini hazırlamak. Bu bölümde ortaya çıkarılacak ürün, bankaların 
TCMB’ye yapacakları aylık, üç aylık ve senelik raporlama paketlerinin içinde 
yer alacak mâli tabloları ve eklerini hazırlamaktı.

• Bankaların TCMB’ye gönderecekleri mâli tabloların ve eklerinin 
değerlendirilmesinde kullanılacak rasyoları belirlemek. Bu bölümde ortaya 
çıkarılacak ürün, mâli yönden zor duruma düşebilecek bankaları önceden 
tespit edebilmede yararlı olacak bir “Erken Uyarı Sistemi” idi.

• Bankaların TCMB’ye gönderecekleri mâli tabloları ve eklerini 
değerlendirecek bir “analistler” kadrosunun kurulmasında ve bu kadronun 
rasyoların değerlendirilmesi ve Erken Uyarı Sistemi konularındaki 
eğitiminlerinde yardımcı olmak.

• Bankaların aylık, üç aylık ve senelik olarak gönderecekleri raporlama 
paketlerinin bilgisayar ortamında analizini temin edecek yazılımın 
yazılması. Yazılım için AA&Co. Atina Ofisi’nden yardım alınacaktı.

İşe başlanalı birkaç ay olmuştu. İşin müdür seviyesindeki elemanı Bülent 
Şenver iken, onun AA&Co.’dan ayrılması neticesi iş müdürsüz kalmıştı.

“The job is 50% completed Mehmet. The second 50% is yours…” (İş %50 
tamamlanmış durumda Mehmet. İkinci %50 senin…)

Bunu bana söyleyen, Cenevre Ofisi’nden gelen Amerikalı Len Rysnksi 
idi. Esasında, işin angaryalı zor kısmı, yani bankalarla muhasebe düzenleri 
hakkında görüşmeler, ihtiyaçların tesbiti, THP’nin önemli bir kısmının 
hazırlanması gibi işler Bülent Şenver ve onun gözetiminde çalışan ekip 
tarafından bitirilmişti. Geriye işin zevkli yarısı kalmıştı. 

TCMB Başkanı Yavuz Canevi yapılan işe çok önem veriyordu ve bizden 
işin safhaları hakkında sık sık bilgi almak istiyordu. Böyle bir bilgilendirme 
toplantısına Len Rynski ile beraber gittiğimizde Yavuz Bey şöyle demişti:

“Türkiye’de bir bankanın zor duruma düştüğünü, hatta battığını, 
herkes gibi basından öğrenmek istemiyorum. Merkez Bankası olarak, bir 
bankanın zor durumda olduğunu çok önceden anlamamız ve ona göre 
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önlem almamız gerekir. Dolayısıyla, Merkez Bankası bünyesinde kurulmakta 
olan banka analistleri grubuna, bu grubun iyi eğitilmesine ve Erken Uyarı 
Sistemi’ne son derece önem veriyoruz.”

Yavuz Canevi ile yapılan o görüşmeden sonra, işe daha da bir hassasiyetle 
sarıldım. Her haftanın iki-üç gününü Ankara’da Merkez Bankası’nda 
geçiriyordum. TCMB için yapılan iş, her bölümünün tamamlanabilmesi 
için bir sene kadar daha devam etti. Kurulan Erken Uyarı Sistemi’nin testleri 
yapıldı, rasyoların doğru hesaplandığı tesbit edildi. THP tüm bankalar 
tarafından kullanılmaya, TCMB’ye gönderilmesi gereken raporların 
gönderilmesine başlandı.

TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM

ABD’den gelen Jack Fisher, İstanbul Ofisi’nin yeni genel müdürü oldu. 
Olaylara sükûnetle yanaşan, dinlemeyi seven, tecrübeli bir firma ortağı idi. 
Jack Fisfer’in İstanbul’a geldiği ilk zamanlarda, bağımsız denetim Türkiye’de 
daha ilk safhalardaydı, pek gelişmiş sayılmazdı. 

AA&Co. İstanbul Ofisi’nin “audit” (denetim) müşterilerinin neredeyse 
tümü iki grupta toplanmaktaydı:

1) Genel merkezleri yurt dışında olan yabancı şirketlerin Türkiye’de
     kurulmuş iştiraklerinin denetimleri,
2) Yurt dışından kredi alan Türk şirketlerinin, kredi anlaşmaları gereği
     yapılan denetimleri.

Bu iki gruptaki şirketlerin haricindeki şirketlerin bağımsız denetim 
yaptırmaları için bir mecburiyet, bir kanun, bir yönetmelik yoktu. TCMB 
için yapılan iş, Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların bağımsız denetimi 
için bir nevi bir ön hazırlıktı. THP’nin ve Erken Uyarı Sistemi’nin kullanıma 
girmesinin ardından bankalara bağımsız denetim mecburiyeti getirildi. 
Bankacılık sisteminde bağımsız denetime ilişkin ilk düzenleme 16.01.1987 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetim Kuruluşlarına 
İlişkin Tebliğ” oldu. TCMB de bu konuda 24.12.1987 tarihinde, bağımsız 
denetim kuruluşları tarafından yapılacak banka denetimleri hakkında bir 
tebliğ yayımladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da 13.12.1987 tarihinde, 
kendi denetimine tabi şirketlerin dış denetimine ilişkin “Sermaye Piyasasında 
Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik” yayımladı. Bağımsız dış 
denetimin Türkiye’de gelişmesi ve yayılması için yollar bu şekilde açılmış 
oldu.
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TÜRKİYE ve DÜNYA ŞEKİLLENİYOR

Mesleki açıdan önemli gelişmeler olurken, Türkiye’de ve Dünya’da da 
gelecek senelere çok önemli etkileri olacak gelişmeler oluyordu:

AVRUPA BİRLİĞİ: 14 Nisan 1987 tarihinde Türkiye, adı o tarihlerde 
“Ortak Pazar” olan Avrupa Birliği’ne (AB) katılmak için başvuruda bulundu. 

Aradan otuz küsur sene geçmiş olmasına rağmen, 2018 yılı sonu itibariyle, 
“Türkiye-AB ilişkileri, Ortak Pazar’a başvuruda bulunulan 1987 senesine 
kıyasla daha kötü bir durumda,” demek yanlış olmaz… Türkiye’den sonra 
başvuruda bulunan birçok Avrupa ülkesi AB’ye üye olmuş durumda iken, 
Türkiye’nin durumu ile ilgili belirsizlik devam etmektedir. 

Çoğu kimse, “AB bir Hristiyan kulübüdür. Müslüman Türkiye’yi bu 
kulübe üye yapmazlar,” der. Bence bu yanlış bir düşünce tarzıdır. Avrupalı 
bir siyasetçi, Avrupa halklarının, gerek Avrupalıların kendi içlerinde 
yaşadıkları mezhep savaşlarından, gerekse Avrupalıların önce Araplarla 
(Endülüs Emevileri) ve daha sonra Türklerle yaşadıkları dini savaşlardan 
ne kadar çok acı çektiklerini gayet iyi bilir. Avrupalı akıllı bir siyasetçi, 
Müslüman olan herhangi bir Arap ülkesinin değil, ama Müslüman olan 
Türkiye gibi bir ülkenin AB’ye üye olmasının ne yararlar getirebileceğini  de 
gayet iyi bilir. Müslüman Arapları ve Hristiyan Avrupalıları anlayabilecek 
ve arada köprü vazifesi görebilecek tek ülke Türkiye’dir. Müslüman olması, 
Türkiye için bir olumsuzluk değil, tersine, bir avantajdır.

Bazı kimseler, “Kuzey Kıbrıs meselesi devam ettiği sürece, AB Türkiye’yi 
üyeliğe kabul etmez,” der. Bence bu da yanlış bir düşünce tarzıdır. Avrupalı 
akıllı bir siyasetçi, Türkiye AB’ye üye olduğu takdirde, Kıbrıs meselesinin 
çok daha kolay çözülebileceğini gayet iyi bilir. Kıbrıs meselesi Türkiye için 
bir olumsuzluk değil, tersine, bir avantajdır. 

Türkiye AB’ye üye olmayı isteyip istemediğini, Müslümanlık ve Kıbrıs 
meselesi hususlarından bağımsız olarak, ama her iki hususun da birer 
avantaj olduğunu bilerek değerlendirmelidir. Üyeliğin, bazı milli haklardan 
vazgeçilmesi gibi, olumsuz yanları hiç şüphesiz vardır. Öte yandan, üyeliğin 
getirdiği avantajlar çok daha fazladır. Bunu hâlen AB’ye üye olan yirmi-
sekiz ülkenin gelişmişlik düzeylerine bakarak anlamak mümkündür. Buna 
ilaveten, Türkiye için en önemli avantaj, ABD ve Rusya’nın Türkiye için 
yarattığı askeri ve siyasi olumsuzluklardan Türkiye’nin kurtulacak olmasıdır.  
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Bana göre, AB’nin Türkiye’yi devamlı olarak kapıda tutmasının 
nedenlerinden biri Türkiye’nin “Kürt meselesi”, bir diğeri Türkiye’nin   
“araplaşma” görüntüsüdür. Bu iki husus bir şekilde hal yoluna girmeden, 
AB Türkiye’yi üye olarak kabul etmez. Dolayısıyla, top Türkiye’nin 
sahasındadır.

 SİYASİ  YASAKLILAR  REFERANDUMU:  6 Eylül 1987 tarihinde, 
Türkiye’de 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası konan siyasi yasakların 
kaldırılması için yapılan halk oylamasında %50,16 “Evet”, %49,84 “Hayır” oyu 
çıktı. Ben “hayır” oyu kullandım. Bana göre, eski politikacıların tekrar siyaset 
sahnesine dönmeleri doğru olmazdı. Ne de olsa, hepsinin 1980 öncesi 
günlerde yaşanan acı olaylarda büyük payları vardı. Dönemlerini 
doldurmuşlardı... 

Referandum sonucunda, Türkiye çok küçük bir farkla “eskilere” döndü.  
Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş 
gibi eski politikacılar tekrar siyaset sahnesine çıktılar. Türkiye, önüne konan 
büyük bir fırsatı küçük bir farkla kaçırmıştı. O referandumu takip eden 
senelerde Türkiye daha da derin fikir ve düşünce ayrılıklarıyla, gereksiz 
yere daha da fazla kamplaştı.

EŞCİNSELLER: 11 Ekim 1987 tarihinde 200.000 eşcinsel, Washington’da 
daha fazla sosyal haklar için miting yaptı. Bunu 1993’te yapılan daha 
da kalabalık bir miting takip etti. Kısaltılmış adı LGBT (Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender) olan lezbiyen, homoseksüel, biseksüel ve cinsiyet 
değiştirenler, yaşadıkları toplumlarda kabul edilmeyi, aynı cinsiyetten iki 
kişinin kanuni evlilik (eşcinsel evliliği) yapabilmelerini, bu kişilerin çocuk 
edinme ve miras haklarının olmasını istiyorlardı. Müslüman ülkelerin tümü 
buna karşı çıkıyorlar, hatta bazıları lezbiyen, homoseksüel olmayı, idam 
cezası gerektiren bir suç olarak kabul ediyorlardı. Hristiyan ülkelerdeki 
dini ve muhafazakâr çevreler de LGBT hareketinin isteklerine şiddetle 
karşı çıkarken, daha liberal çevreler bunu hoşgörüyle karşılıyor ve LGBT 
isteklerini destekliyorlardı. Bir aralar, ölümcül AIDS hastalığına sebebiyet 
veren HIV virüsünün lezbiyen ve homoseksüellerin seks faaliyetlerinden 
bulaştığı ortaya atıldı. Dini ve muhafazakâr çevreler bu haberi memnuniyetle 
karşıladılar. Rock Hudson, Anthoy Perkins (Amerikalı aktörler), Freddie 
Mercury (Queen müzik grubunun üyesi) gibi ünlü sinema ve müzik 
yıldızlarının AIDS hastalığından ölümü LGBT hareketine sekte vurdu. 
Daha sonraları, HIV virüsünün seksten değil, kan yoluyla bulaştığı 
kanıtlandı.
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LGBT hareketi en önemli kazanımlarını XX. asrın bitiminden sonra 
kazandı. Amerika’da Massachusetts Eyaleti 2004 yılında eşcinsel evliliğe 
izin verdi. Bunu bazı diğer eyaletler takip etti. Avrupa’da Belçika, Holanda, 
İspanya gibi ülkeler ile Kanada ve Avustralya’da da eşcinsel evliliklere yol 
açıldı. Türkiye’de daha önceleri serbestçe yapılan LGBT Günü kutlamaları, 
sonraları bazı idarelerce yasaklandı.

   
SANAT TABLOLARI: 11 Kasım 1987  tarihinde Vincent Van Gogh’un 

“İrisler” tablosu bir müzayedede 53.600.000 USD üzerinden alıcı buldu. Bu 
rakam, o tarihlerde bir resim için ödenen en yüksek fiyattı. Ünlü ressamların 
tabloları için ödenen rakamlar takip eden senelerde tırmandıkça tırmandı. 
15 Kasım 2016 tarihinde New York kentinde Christie’s tarafından yapılan 
bir müzayedede, yapımı Leonardo Da Vinci’ye atfedilen bir tablo 
450.300.000 USD üzerinden satılacaktı. İsa Peygamber’in tasvir edildiği 
“Salvator Mundi” (Dünya’nın Kurtarıcısı) isimli tablonun alıcısı müzayede 
sırasında anonim kaldı. Tablonun Dubai Müzesi tarafından alındığı daha 
sonra açıklandı.

   
FİLİSTİN: 15 Mart 1988 tarihinde Filistin bağımsızlık ilan etti. Filistin 

meselesi benim yaşamım boyunca dünya kamuoyunu en çok meşgul eden 
problemlerden biri olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda mağlup olmasının 
ardından, bugünkü İsrail toprakları olan Filistin’i İngilizler idare etmeye 
başlamışlar. Osmanlı kayıtlarına göre 1900 senesinde Filistinin nüfusu 
yaklaşık 600.000 kişiymiş ve bunun %94’ü Araplardan oluşuyormuş. 
Bütün dünyada Zionist bir hareketin başlaması üzerine, bilhassa İkinci 
Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin Almanlar tarafından katledilmelerinin 
ardından, Filistin topraklarına göçler başlamış. İngilizlerin bu topraklardan 
1948 yılında çekilmeleri üzerine, Yahudiler İsrail Devleti’nin kurulduğunu 
ilan etmişler. Aynı toprakları Araplar “Filistin”, Yahudiler ise “İsrail” olarak 
tanımladıklarından, iki taraf arasındaki savaş hâli devam edegelmiş.

İsrail Devleti’ne karşı mücadele veren Filistinli muhtelif örgütleri bir 
araya toplamak için 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kuruldu. 
FKÖ’nün mücadelesi, 1968 yılındaki “Altı Gün Savaşı” adı verilen Arap-
İsrail Savaşı esnasında Doğu Kudüs’ün de İsrail tarafından işgal edilmesi 
üzerine yoğunluk kazandı. O sene Tarsus Amerikan Koleji’ne devam 
ediyordum; ailem İskenderun’da oturuyordu. Savaşın İsrail tarafından kesin 
bir zaferle kazanılmasının İskenderun’da yaşayan Arap asıllıları üzdüğünü 
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çok iyi hatırlıyorum. Kimin kazanacağı benim pek umurumda değildi. Yine 
de, Arapların I. Dünya Savaşı’nda Türklere karşı ihanetini düşündükçe, 
İsraillileri daha çok tutuyordum. İsrail o savaşta Mısır, Ürdün, Suriye ve Irak 
ordularına karşı savaşmış, üstün hava gücü sayesinde, altı gün içinde Batı 
Şeria’yı, Suriye’nin Golan Tepeleri’ni ve Mısır’ın Sinai Yarımadası’nı işgal 
ederek zafer kazanmıştı. Bu savaştan sonra FKÖ’nün başına Yaser Arafat 
geçti. Müthiş bir mücadele adamıydı. 2004 yılında bir ihtimal zehirlenerek 
öldürülmesine kadar, Filistin direnişinin simgesi oldu.

HALEPÇE KATLİAMI: 16 Mart 1988 tarihinde İran-Irak Savaşı sırasında 
Saddam Hüseyin yönetimi, Irak sınırları içindeki Halepçe kentinde sivil 
hedeflere kimyasal bombalarla saldırdı; yaklaşık 5.000 kişi hayatını kaybetti. 
Irak Devleti’nin bu katliamından kaçan onbinlerce Iraklı Kürt sınırı geçerek 
Türkiye’ye sığındı. Saddam Hüseyin’in İran-Irak Savaşı sırasında kimyasal 
silahlar kullanmış olması ve Irak’ın bu silahlara 1991 yılında da sahip olduğu 
bahanesi, 1991 yılında ABD önderliğinde Irak’a karşı gerçekleştirilecek 
büyük saldırının (Birinci Körfez Savaşı) nedeni oldu.

 
FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ: İstanbul Boğazı’nın ikinci 

köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılışı, 3 Temmuz 1988 tarihinde 
Başbakan Turgut Özal tarafından yapıldı. 

Turgut Özal, birinci köprüyü kastederek, “Boğaziçi Köprüsü gidiş-geliş üç 
şeritlidir; bizim yaptığımız ikinci köprü gidiş-geliş dört şeritlidir!” diyerek, 
garip bir “siyasi” karşılaştırma yaptı… FSM Köprüsü’nün açılışı bir Pazar 
günü oldu. Biz o akşamüstü Bayramoğlu’nda kayınpederlerimi ziyaretten 
İstanbul’a, Bebek’teki evimize dönüyorduk.  O gün açılan yeni köprüden ilk 
defa geçtik. Ankara’dan bizi ziyarete gelmiş olan annem de yanımızdaydı. 
Böylece, annem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden ilk ve son defa geçmiş 
oldu. Dokuz ay sonra aramızdan ayrılacağına dair hiçbir emare yoktu…

AL-KAİDE: 11 Ağustos  1988   tarihinde  Pakistan’ın Peşaver kentinde 
yapılan bir toplantıya katılan Osama bin Ladin ve bir grup arkadaşı 
“Al-Kaide” teşkilatını kurmayı kararlaştırdılar. 

Teşkilatın kuruluş nedeni o tarihlerde Afganistan’ı işgal etmiş olan 
Sovyet güçlerine karşı savaşan Afgan çetelerine yardım etmekti. Nitekim, 
Sovyetler Afganistan’da bozguna uğrayarak geri çekildiler. Al-Kaide’nin 
liderleri bu sefer Körfez ülkelerinin “kokuşmuş” saydıkları yöneticilerine 
ve Körfez bölgesindeki ABD varlığına  karşı mücadele vermeye başladılar. 
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Afrika ülkeleri Kenya ve Tanzanya’daki ABD Elçiliklerine (1998), Aden’deki 
bir ABD savaş gemisine (2000) saldırdılar.  Nihayet, 11 Eylül 2001 tarihinde 
on-dokuz Al-Kaide militanı ABD topraklarında intihar saldırıları 
düzenlediler.  Kaçırdıkları dört yolcu uçağını New York’ta İkiz Kuleler’e, 
Washington’da Savunma Bakanlığı binası Pentagon’a çarptırarak , toplamda  
2.977 kişinin ölümüne sebep oldular. Bu olay ABD’nin, Amerikan İç Savaşı 
hâricinde, kendi topraklarında verdiği en büyük zayiat oldu. Bunun üzerine 
ABD, Birleşmiş Milletler’i de arkasına alarak, Al-Kaide’nin merkezinin 
olduğu Afganistan’ı işgal etti. “Taliban, Sovyet İşgali, Al-Kaide, ABD İşgali” 
derken, talihsiz Afganistan’ın başına gelmedik kalmadı…

 
YAPAY ZEKA: 16 Ağustos 1988 tarihinde ABD’nin kısa adı IBM olan 

(International Business Machines) şirketi yapay zekâ (artificial intelligence) 
sahasında bir yazılım gerçekleştirdi. 

“Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli 
faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti” olarak 
tanımlanan yapay zekâ, kısa zamanda birçok alanda, bilhassa üretimde 
kullanılmaya başlandı. Süper yapay zekâlı robotların ileride insan zekâsını 
bile geride bırakabileceği iddiaları ortaya atıldı. Bunun gerçekleşmesi 
durumunda ise, yapay zekânın insanoğluna getireceği faydalardan ziyade 
zararları olabileceğini savunanlar oldu.

BARIŞ MANÇO: 22 Ekim 1988 tarihinde müzisyen Barış Manço’nun 
“7’den 77’e” ismli televizyon programı TRT 2’de yayınlanmaya başladı. Tam 
on sene boyunca yayınlanacak olan program, ismi gibi, tüm Türkiye’nin 
ilgisini çekti. Bilhassa, o program içinde yer alan “Adam Olacak Çocuk” 
bölümünde çocukların sergiledikleri seyretmeye değerdi. Orta öğrenim 
senelerimden beri yaptığı müziği beğenerek dinlediğim Barış Manço, aynı 
zamanda çok başarılı bir sahne adamı olduğunu da gösterdi. 

AA&Co. FİRMASINDA ORTAKLIK

AA&Co.’da “partner” (firma ortağı) olabilmek için, yapılan işlerde başarılı 
olmanın yanısıra, ofise yeni müşterilerin kazandırılması da gerekirdi. Ben 
bu açıdan şanslı bir konumdaydım, çünkü TCMB işi sayesinde birçok 
bankanın bazı üst düzey yöneticileriyle tanışmak olanağım olmuştu. Onlar 
bana kendi iş hayatlarını, ben onlara bağımsız denetim işini anlatmıştım. 
Benim ve çalışma arkadaşlarımın girişimleri sonucu, birçok banka İstanbul 
Ofisi’nin yeni müşterileri oldu. 
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Jack Fisher ve ben, genel müdürlüğü o tarihlerde Ankara’da olan 
Türkiye İş Bankası A.Ş. ile yapılacak denetim anlaşmasının imzalanması için 
Ankara’ya gitmiştik. TCMB çalışmaları sırasında tanıdığım İş Bankası’nın 
muhasebeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Jack Fisher’a, benim 
yüzümün biraz kızarmasına neden olacak bir şey söyledi:

“Mehmet got the İş Bank job for Arthur Andersen. He deserves to be a 
partner.” (Mehmet, İş Bankası işini Arthur Andersen’a kazandırdı. Firma 
ortağı olmayı hak etti.) 

***
1988 senesinin Haziran ayındaydık. AA&Co. İstanbul Ofisi’nde yoğun iş 

dönemi bitmek üzereydi. Jack Fisher, firma ortaklığımın onaylanması için, 
kişisel dosyamı AA&Co. Şikago Genel Merkezi’ne yolladı. 

O seneye kadar, firma ortaklığına yeni giren bir kişi AA&Co.’nun dünya 
gelirine belli bir oranda ortak oluyordu. Başta küçük olan oran, seneler 
geçtikçe artıyordu. 1988 senesinde sistemde değişiklik yapıldı. Yeni ortaklar 
bundan böyle dünya gelirine değil, AA&Co. ofisinin bulunduğu ülkedeki 
gelire ortak olacaklardı. Ülke gelirine ortaklık ancak birkaç sene sonra 
dünya gelirine ortaklığa dönüşecekti. Sistem değişikliği Türkiye’deki bir 
firma ortağının gelirinde önemli tutarlarda azalmaya yol açabilirdi. On-bir  
sene çalıştıktan sonra, tam da firma ortağı olacağım sene getirilen değişiklik 
haliyle canımı sıktı.

Bir Cumartesi sabahı Jack Fisher’ın Ortaköy sırtlarındaki Asmalıhan 
Sokağı’nda oturduğu evin kapısını çaldım.

“Sir, I’ve come to tell you that I’m leaving the Firm…!” (Efendim, size 
şirketten ayrılacağımı bildirmek için geldim…!



394

Yol -  The Path - Le Chemin

Fotoğraf 66: Nişan - Mehmet Gür ve Fisun Başkut (1978) 
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Fotoğraf 67: Fisun ve Alper (1980)
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Fotoğraf 68: Abu Dhabi’de ADIA ofisinde çalışırken (1982)

Fotoğraf 70: Bânu ve Ayhan’nın katılamadığım düğünlerinde annem ve dayım
Macit Melek onlara dansta eşlik ediyorlar. (1983)
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Fotoğraf 69: AA&Co. Londra Ofisi’nin Noel Balosu (1983)
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Fotoğraf 71: Arthur Andersen Ödülü (1987)
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Fotoğraf 72: AA&Co çalışanları olarak arkadaşlarımız
Mine ve Doğan Günay’ın düğün gününde… (1982)

Fotoğraf 73a: AA&Co çalışanları yoğun iş döneminden sonra piknikte. (1987)
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Fotoğraf 73b: AA&Co çalışanları yoğun iş döneminden sonra piknikte. (1987)

Fotoğraf 73c: AA&Co çalışanları yoğun iş döneminden sonra piknikte. (1987)
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Fotoğraf 74: AA&Co.’dan arkadaşlarla beraber Göreme’de (1987)

Fotoğraf 75: AA&Co.’dan arkadaşlarımla beraber, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti (Batı 
Almanya) için İstanbul’da tertiplediğimiz bir seminer öncesinde. (1986)
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BÖLÜM 8

İKTİSAT BANKASI

AA&Co. bünyesinde müdürlükten firma ortaklığına terfi edenlerin 
birkaç sene “milli ortak” olarak kalacakları, 1988 senesinin Nisan 

ayında kesinleşmişti. Türkiye’de tek ofis olduğuna göre, “milli ortak” 
olmak, İstanbul Ofisi’ne ortaklık demekti. İstanbul Ofisi ise kârlı bir işletme 
değildi. Maaşların ödenebilmesi için bazı aylar banka kredisi kullanımına 
bile ihtiyaç duyuluyordu. Yeni durum, benim mâli yönden geriye gitmem 
bile sayılabilirdi. AA&Co.’da başarılı olarak geçirilmiş on-bir yıldan sonra 
böyle bir durumla karşılaşmak, doğrusu hoş olmadı.

İsmail Yalçınkaya isimli bir arkadaşım, AA&Co. Londra Ofisi’nin 
danışmanlık bölümünde uzun seneler çalıştıktan sonra, İstanbul Ofisi’nde 
bir “Danışmanlık Bölümü” (Consultancy Division) kurmak üzere 
İstanbul’a transfer oldu. İsmail bir süre çalıştıktan sonra, o seneler yeni yeni 
yapılanmakta olan İktisat Bankası’na “genel müdür yardımcısı” olarak geçti.

“Merhabalar Mehmet. Bir-iki dakikanı alabilir miyim?”
Telefon eden İsmail Yalçınkaya idi.
“Gayet tabii İsmail’cim. Merak etme; saat ücretimi çalıştırmam!” diyerek, 

samimice cevap verdim.
“Sana müsait bir günde bir görüşme yapabilir miyiz?

Eğer bir fark yaratmak için çok ufak olduğunuzu düşünüyorsanız, 

odanızda bir sivrisinekle uyumayı deneyin. 

 ̶  Dalai Lama

z
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“Memnuniyetle,” dedim.
“Gün ve saat için ben sana uyarım. Tek ricam, acaba sen bankaya 

uğrayabilir misin?”

İktisat Bankası Zincirlikuyu’daydı, yani ev-iş yolumun üzerindeydi. 
İktisat Bankası bizim “audit” (denetim) müşterimizdi, ama işin müdürü 
ben değildim. Bankanın patronu Erol Aksoy bağımsız dış denetime önem 
veren bir insandı. İktisat Bankası az şubeli, küçük bir bankaydı. Dolayısıyla, 
mevduat toplama kapasitesi çok sınırlıydı. Az şubeli Türk bankalarının 
Türkiye’deki şirketlere kredi sağlayabilmeleri için, yurt dışından borçlanma 
yapmaları gerekirdi. Yurt dışından para bulabilmek için ise, yıllık mali 
tabloların bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenmiş olması 
gerekirdi. İsmail’le telefonla konuşurken, görüşme isteğinin denetimle ilgili 
olabileceğini düşündüm, ama denetim işinin müdürü ben değildim. İsmail 
görüşme isteğinin nedenini söylemedi; o söylemeyince, ben de sormadım.

“Bu akşam iş çıkışı uğrarım,” dedim.

İsmail bana, İktisat Bankası için muhasebe, raporlama, teftiş ve 
iştiraklerden sorumlu olacak bir genel müdür yardımcısı arandığını söyledi. 
“Bu pozisyon için Erol Aksoy’a senin ismini verdim… Böyle bir şey ilgini 
çeker mi?” diye sordu.

O hafta sonu kendimi Erol Aksoy’un Tarabya’daki evinde buldum. Boğaza 
bakan, zevkli döşenmiş bir evdi. Erol Bey’in eşi İnci Hanım “Hoşgeldiniz” 
demek için bir ara göründü; sonra bizi yalnız bıraktı.

“İsmail Yalçınkaya sizden çok bahsetti. Ben zaten Arthur Andersen’ın içini 
dışını gayet iyi bilirim. Birkaç senedir sizinle çalışıyorum. Hatta Merkez 
Bankası işini Len Rynski ile beraber yapmış olduğunuzdan da haberim var.”

“Evet bizim için büyük bir işti,” dedim.
“Arthur Andersen’a büyük itibar kazandırdı.”
“Teşekkürler.”
“Ben şimdi size büyüyen bir Türk bankasında yöneticilik teklif ediyorum. 

Bir Amerikan şirketinden bir Türk şirketine geçmenizi ve bilginiz ve 
becerilerinizle, Türk finans sektörünün gelişmesinde rol almanızı teklif 
ediyorum.”

Benim milliyetçi bir tarafım vardır. Erol Aksoy acaba bunu bilerek mi 
konuşuyordu, yoksa, iş teklifine böyle bir rengi tamamen tesadüfi olarak mı 
katmıştı? Bunu bilemezdim, ama yaklaşım hoşuma gitmişti… Türk finans 
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sektörünün gelişmesinde rol almak! Kulağa hoş geliyordu. Esasında, ben, 
AA&Co. İstanbul Ofisi’nde çalışmış ve hâlâ çalışan birçok arkadaşımla 
birlikte, bağımsız denetimin Türkiye’de yayılmasında, insanların bağımsız 
denetimin gerekliliğini anlamalarında, bazı muhasebe ve mali raporlama 
kaidelerinin Türkiye’de kabul ettirilmesinde çok önemli katkılarda 
bulunmuştuk. 1988 yılında, finans sektörü Türkiye’de göreceli olarak çok 
küçüktü. Büyük bir Amerikan bankasının bilanço toplamı, bizim Türk 
bankalarının tümünün bilanço toplamından daha büyüktü.

“İsmail bu sene ‘partner’ olabileceğinizden bahsetti…” dedi, Erol Aksoy.
“Evet, genel müdürümüz Jack Fisher’ın görüşü de bu yönde.”
“Yeni bir firma ortağı olarak, Len Rynski veya Jack Fisher kadar bir 

geliriniz olmayacak sanırım.”
“Doğru, firma ortaklarının kıdeme göre gelir paylaşımı puanlarının 

olduğunu biliyorum.”
“İsmail, yeni bir Arthur Andersen ortağının yıllık gelirini tahmini olarak 

söyledi. Bunun 100.000 USD civarında olduğunu tahmin ediyor. Bizde bir 
genel müdür yardımcısı hâli hazırda bu rakamın üstünde bir gelir elde 
eder. Bize katılmaya karar verirseniz, tahmin ederim Arthur Andersen’da 
on küsur senelik kıdem tazminatınızı kaybedeceksiniz, ama biz size bunu 
fazlasıyla telafi edecek bir transfer ücreti ödeyeceğiz.”

“Teklifinizi düşünmem lazım. Bana birkaç gün müsaade edin!”

O akşam durumu Fisun’la enine boyuna konuştuk. 
“İlk tanıştığımız günden beri Arthur Andersen’da çalışıyorsun. Seni yeni 

bir işte çalışıyor görmek mutlaka tuhaf olacaktır. Karar tabii ki senin… 
Bunun kolay olmayacağını da tahmin edebiliyorum,” dedi, Fisun.

O hafta sonunun geri kalan kısmı hep düşünerek, kafamda analizler 
yaparak geçti. AA&Co.’ya az emek vermemiştim. İstanbul, Abu Dhabi, 
Londra, tekrar İstanbul derken, on-bir yıl geçmişti. Tam “partner” olacak 
iken ayrılmak olur muydu? Bu aşamada YOL değiştirmek doğru muydu? 
Öte yandan, yeni ortak olacaklara haksızlık yapılmıştı… AA&Co.’ya “genel” 
ortaklıktan, “yerel” ortaklığa geçilmişti. Bu basbayağı, çoğunlukta olan 
mevcut Amerikalı firma ortaklarının pastadaki paylarının azalmaması için 
ortaya koydukları yeni bir uygulamaydı. Biraz kırgın ve kızgındım...

AA&Co. Londra Ofisi’ne iki seneliğine “manager” (müdür) olarak 
gitmem teklif edildiğinde şöyle düşünmüştüm: “İstanbul’da kalsam, 
önümüzdeki iki sene boyunca yapacaklarım belli idi. Hangi müşterilerle 
çalışacağım, iş münasebetiyle hangi insanlarla temasta bulunacağım, hangi 
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sosyal etkinliklere katılacağım aşağı yukarı belli idi. Denetim müdürü 
olarak, ister İstanbul’da, ister Londra’da olsun yapacağım iş aynıydı, ama 
Londra’ya gitmeyi kabul etmek, yeni şirketler, yeni insanlar, yeni etkinlikler 
içinde olabileceğim anlamına geliyordu.” Durum şimdi de aynıydı: AA&Co. 
İstanbul Ofisi’nde firma ortağı olarak çalışırken nelerle uğraşacağım çok 
belli idi. Müşterimiz olan şirketlerin patronları ve yöneticileriyle senede bir-
iki kere görüşecek, yeni müşteriler bulmak için çaba sarf edecek, denetim 
çalışmalarını “partner” olarak gözden geçirecek, denetim raporunu AA&Co. 
adına imzalayacaktım.

Bazı insanlar değişikliği sevmez. Mevcut durum onlara güven verir. 
Bunda yerecek bir durum yok, ama ben galiba değişik ortamlarda yaşamayı, 
iş yapmayı tercih eden bir insanım. Yeknesaklıktan uzak durmak isterim…

Türk finans sektörünün gelişmesinde rol almak…!
Bu husus gittikçe ağırlık kazandı… İşin mali yönü de cazipti doğrusu: 

Aylık gelir ve transfer parası haricinde, bağımsız denetimden geçmiş mali 
tablolardaki net gelirin % 1,5’i oranında yıllık ikramiye alacaktım.   Birkaç 
gün sonra Erol Aksoy’a telefon ederek teklifini kabul ettiğimi söyledim. Beş 
yıllık bir anlaşma imzaladım.    

Ertesi  Cumartesi sabahı Jack Fisher’ın oturduğu evin kapısını çaldım.
“Sir, I’ve come to tell you that I’m leaving the Firm…!” (Efendim, size 

şirketten ayrılacağımı bildirmek için geldim!)

DEĞİŞİK BİR BANKA

Anneme iş değiştirdiğimi, İktisat Bankası’na geçtiğimi söyleyince, galiba 
biraz canı sıkıldı:

“Arthur Andersen’daki işin iyiydi. Sık sık Ankara’ya geliyordun; biz de seni 
görmüş oluyorduk.”

“Evet, tahmin ederim eskisi gibi sık gelemem, ama yine de gelirim. Siz de 
İstanbul’a gelirsiniz.”

“Hayırlısı oğlum. Senin bir karar verirken iyice düşündüğünü bilirim. 
Allah muvaffak etsin!”

Analar evlatları için her zaman en iyisini isterler. Ne güzel, ne içten bir 
arzudur bu! Ne kadar doğaldır! Tabiat kanunu gibidir…

İktisat Bankası’nda beni değişik bir dünya bekliyordu:
• Erol Aksoy bankanın patronuydu, ama aynı zamanda “genel müdür” 
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olarak da görev yapıyordu. Aksoy’un banka yönetim kurulundaki unvanı 
ise, “murahhas aza” idi. Muhasebe ve mali analiz bölümleri, arada bir genel 
müdür muavini olmaksızın, doğrudan genel müdüre, yani Erol Aksoy’a 
bağlıydı. Bu çarpık durum benim gelmemle düzeltilmeye çalışılıyordu, 
ama benim İktisat Bankası’nda işe başlamam az sancılı olmadı.  Muhasebe 
müdürü, kendisiyle Erol Aksoy’un arasına birinin gelmesinden hiç 
hoşnut kalmadı. Tahmin ederim, kendisi genel müdür yardımcısı olmayı 
bekliyordu. Bir müddet sonra istifa etti. Kendine yakın bir gurup arkadaşı 
ile beraber başka bir bankaya geçtiler. Halil Sönmezer, o zamanların butik 
bankalarından Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası – Interbank’ta 
muhasebe müdürü olarak çalışıyordu. Halil’le bir görüşme yaptım; İktisat 
Bankası’na gelmeyi kabul etti. Güvenilir, sözünün eri, çalışkan, kendini 
etrafındakilere sevdiren bir insandı. Uzun seneler beraber çalıştık.

• İktisat Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Tümay idi. Gürbüz 
Bey eski bir bankacıydı ve Erol Aksoy’un eski çalışma arkadaşlarından 
biriydi. Bankada, pazarlamadan sorumluydu. Yönetim Kurulu’nun 
diğer üyeleri Cenap Önal, Altan Edis, ve İsmail Emen idi. Cenap Bey de 
bankacılıkta çok tecrübeli bir insandı. Kredi Komitesi üyesiydi. Altan Edis 
ise, bankanın insan kaynaklarından sorumlu yönetim kurulu üyesi idi. 
İsmail Emen’i, Arthur Andersen’in müşterilerinden Meban şirketinin genel 
müdürlüğünü yaptığı yıllarından tanıyordum. İsmail Bey, bankanın hazine 
bölümünü yönetiyordu. Kısacası, İktisat Bankası’nda “genel müdür” Erol 
Aksoy ve onun altında çalışan “genel müdür yardımcıları” aynı zamanda 
bankanın yönetim kurulu üyeleri idiler. Çarpıklık burada başlıyordu… 

BANKA PATRONU EROL AKSOY

Erol Aksoy, Türkiye’de bankacılığın “altın çocuğu” olarak tanınıyordu. 
1946, Denizli doğumlu idi. Liseyi Fransa’da bitirdikten sonra ABD’de 
Massachussetts Institute of Technology’de (MIT) elektrik mühendisliği 
okumuş, Harvard Business School’da iş idaresi dalında “master” yapmıştı. 
Mezuniyetini takiben, Amerikan yatırım bankası Smith Barney’de çalışmış 
ve daha sonra da Türkiye’ye dönmüştü. Koç Holding’de finansman 
koordinatörlüğü yapmış, daha sonra, o dönemde çoğunluk hisseleri Koç 
Grubu’nda bulunan Garanti Bankası’nın genel müdürü olmuştu. Bu 
pozisyon, Erol Aksoy’u Türkiye’nin en genç banka genel müdürü yapmıştı.

1981 yılında Çukurova Grubu patronu Mehmet Emin Karamehmet’ten 
aldığı bir teklif üzerine Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası’nın (sonraki 
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yıllarda bu bankanın adı Interbank oldu) başına geçen Aksoy, buradan 
ayrılırken, Ergür Kablo şirketinin sahibi olduğu Denizli İktisat Bankası 
operasyonunu yaptı. 1984 yılında küçük yöresel bir banka olan İktisat 
Bankası’nın çoğunluk hisselerini ele geçirerek, profesyonel yöneticilikten 
banka patronluğuna hızlı bir geçiş yaptı: O günlerde zor durumda olan 
Ergür Kablo’dan bankayı aldı. Böylece, Çukurova Grubu’nun bir bankasının 
başından ayrılıp, kendi bankasının sahibi olabilen ilk profesyonel yönetici 
olma unvanını da almış oldu.

Erol Aksoy’un Anavatan Partisi’nin (ANAP) kurucuları arasında yer aldığı 
söylenir. Turgut Özal ile ABD’de tanışmışlar. Tanışma hikâyesini doğrudan 
Erol Aksoy’dan duymadım, ama şöyle anlatılır: Erol Aksoy, bir gün ABD’de 
Dünya Bankası’nın kafeteryasında yemek yerken, yan masada Türkçe konuşan 
iki kişiye rastlar. Yanlarına giderek kendini tanıştırır. Tanıştığı kişilerden biri 
Turgut Özal’dır. Turgut Özal, ANAP iktidarının başındayken ABD’den 
Türkiye’ye birçok Türk gencinin gelmesini sağlamıştı. O gençlere “Özal’ın 
Prensleri” denirdi. Erol Aksoy da belki o prenslerden biriydi. Esasında, 
Amerika’dan Türkiye’ye nasıl geri geldiği değil, dönmüş olması önemliydi...

Bankalar Kanunu bankalar için asgari bir ödenmiş sermaye öngörür. 
İktisat Bankası’nın bilançosu dikkatli bir şekilde analiz edildiğinde, 
bilançoda “ödenmiş sermaye” olarak gösterilen rakamın pek doğru olmadığı, 
gerçek ödenmiş  sermayenin daha düşük bir rakam olduğu ortaya çıkıyordu.

Bir gün, bilanço ile ilgili bir hususu açıklamak üzere yönetim kurulu 
toplantısına çağırılmıştım. Toplantı bittikten sonra Erol Aksoy’a yanaşarak, 
“Erol Bey, bizim ödenmiş sermayemizin bir kısmı hatalı!” dediğimde, 
“Yahudilerin iş yaparken sermaye koyduklarını mı zannediyorsun?” cevabı 
ile karşılaşmıştım.

Çok hırslı ve azimli bir insandı Erol Aksoy. Her gün sayfalarca 
rapor, makale, banka içi yazışma notları, müşterilerle görüşme 
formları okurdu.  İnsanları eğitmeye önem verir, okudukları 
arasında, meselâ beni ilgilendiren bir şey varsa, onu bana gönderirdi. 

Başarıya tırmanan asansör bozulmuş.

Merdivenlerden çıkmanız gerekiyor. 

 ̶  Joe Girard
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İKTİSAT BANKASI BANKACILIĞI

İktisat Bankası’nın bence en kuvvetli yanı, özenle seçilmiş personeliydi. 
Banka düşük bir sermaye ile çalışmasına rağmen, personeli sayesinde kâr 
eden bir bankaydı. Yıllık kâr pek banka bünyesinde kalmıyor, temettü 
olarak dağıtılıyordu. Bankanın özelliği, uluslararası ticarette uzmanlaşmış 
olmasıydı. Sayıları yirmi civarındaki şubelerin önemli bölümü tabii ki 
İstanbul’da idi. İstanbul haricinde Türkiye’nin önemli ihracat ve ithalat 
merkezlerinde şubeler açılmıştı. Genel Müdürlük’te Nebahat Timur 
Tekgöz’ün yönetmenliğini yaptığı “Muhabir Bankalar Birimi” hem yaygın 
bir muhabir bankalar ağı oluşturmuştu, hem de muhabirlerden kısa ve 
orta vadeli finansman temin ediyordu. Şubelerde de uluslararası ticarette 
ve finansmanda çok hızlı hareket edebilen, sorun çözebilen, seçenekler 
yaratabilen ekipler vardı. Müşterinin banka şubesine gelmesi beklenmeden 
müşterinin iş yerine, fabrikasına, ofisine gidilir; iş kapılırdı. Daha 
internetin, hızlı mesajlaşmanın olmadığı bir dönemde müşteriye ulaşmak 
ve sürdürülebilir bir ilişki kurmak fevkalâde önemliydi. İktisat Bankası 
personeli bu yönde eğitilirdi. Dönemsel olarak yapılan “şube performans 
toplantılarıyla”, şubelere verilen mevduat, kredi, müşteri ziyaretleri sayısı, 
ithalat ve ihracat rakamları ve kâra ilişkin hedeflerin ne kadar gerçekleştiği 
kontrol edilir, yapılması gerekenler tekrar masaya yatırılırdı. 

Personelin motivasyonuna çok önem verilirdi: Abant, Sapanca gibi yerlere 
konaklamalı geziler tertiplenir, oralarda eğitim programları düzenlenir, 
şube müdürleri ve yönetmenler yurt dışına eğitime gönderilir, yılbaşlarına 
yakın bir tarihte yılbaşı partileri verilirdi. Bankanın İnsan Kaynakları Birimi 
o partilerin birine Ajda Pekkan’ı konser vermek üzere davet etmişti. 
Birim yönetmeni Melda Akıncı, benden, sona ermekte olan yıl için, İktisat 
Grubu’nun performansıyla ilgili bir konuşma yapmamı istedi.

“Öyle bir ortamda grubun veya bankanın mali tabloları hakkında 
konuşma yapmak bence pek yerinde olmaz,” dedim. “Öte yandan, arzu 
ederseniz gitar çalıp, şarkı söyleyebilirim…” diye ilave ettim. 

“Aman Mehmet Bey, bu önerinizden sakın vazgeçmeyin ve kimseye 
söylemeyin. Gecenin sürprizi olsun!” dedi Melda Hanım.

Hakikaten o akşam “gecenin sürprizi olarak,” Ajda Pekkan sahneye 
çıkmadan önce, ben gitarımla sahneye çıktım. Üç şarkı söyledim: 

• The Animals Grubu’nun meşhur ettiği “House of the Rising Sun” 
• Cat Stevens’ın bestesi “Where do the Children Play?” 
• Okul şarkısı “Janet Orağını Almış, Ot Biçmeye Gidermiş”. 
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Üçüncü şarkıyı söylerken, şarkının içeriğinden dolayı otelin balo 
salonunda doğal olarak kahkahalar koptu. Şarkı, genç kız Janet’in ot 
biçmeye giderken dört delikanlının onu taciz ettiğini anlatır. Şarkı, 
şarkıdaki ana fikrin erkeklerin “domuz” olduğu, kadınların ise “domuzu 
sevdikleri” sözleriyle son bulur. Benim minik konserim bittikten sonra, 
çalıp söylediğim şarkıları beğendiklerini ifade etmek için yanıma gelenler 
arasında genç bir kız da vardı. Bankanın merkezinde değil de, şubelerden 
birinde çalışıyordu; dolayısıyla, ben onu yakından tanımıyordum. Kızcağız 
yanıma gelip, “Merhaba Mehmet Bey, benim adım Janet…” dedi.

KREDİ KARTLARI

Kredi kartları Türkiye’de yeni yeni piyasaya çıkmaya başlamıştı. Büyük, 
çok şubeli bankalar kredi kartı sistemlerini kurana kadar, çabuk hareket 
edebilen İktisat Bankası çok büyük mesafeler kat etmişti. Belli başlı 
şehirlerde iş yerleriyle anlaşmalar yapılmış, müşteri ziyaretleriyle Visa 
ve Mastercard kredi kartları, harcama gücü yüksek olan kesimin çoğuna 
dağıtılmıştı. Türk halkı kredi kartlarını çok çabuk benimsedi. Öte yandan, 
büyük bankalar İktisat Bankası’nın ilk zamanlardaki atağını çabuk 
yakaladılar. Az şubeli banka olarak, kitlesel bankacılık işlemlerinde önde 
koşabilmek sadece zor değil, imkânsızdı. 

Kredi kartlarıyla ilgili en hoş olaylardan birini bankanın Kredi Kartları 
Birimi yönetmeni Hatice Haslet Cemali’den dinledim. Haslet Hanım olayı 
bize şöyle aksettirdi: “Bir gün sekreterim dâhili telefondan beni aradı; yanında 
bir bey olduğunu ve benimle şahsen görüşmek istediğini söyledi. Adamcağızı 
odama buyur ettim. Arzusunun ne olduğunu sordum: Kızına kısa bir süre 
önce söz kesilmiş. Damat adayı bir sohbette çoğu alışveriş harcamalarını 
İktisat Bankası’ndan aldığı kredi kartıyla karşıladığını, bankaya olan borcunu 
da ayda bir toptan ödediğini açıklamış. Adamcağız, bana damat adayının 
bankaya olan borcunu zamanında ödeyip ödemediğini merak ettiğini söyledi. 
Müstakbel damadının borcuna sadık biri olup olmadığını öğrenmek istemiş… 
Bir müşterimiz hakkında başkasına bilgi vermek doğru olmayacaktı, ama kızına 
söz kesen beyin isteğini yerine getirmekten kendimi alıkoyamadım. Kredi kartı 
müşterimizin ödeme durumunu sistemden kontrol ettim. Endişe edilecek bir 
şey olmadığını ziyaretçime söyledim.”
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GARİP BİR YÖNETİM KURULU

Bankanın 1989 yılındaki Olağan Genel Kurulu’nda yönetim kurulu 
üyeliğine seçildim (Fotoğraf 76). Hiç şüphesiz, bu da bankanın yönetim 
şemasındaki bir diğer gariplikti. Benim profesyonel görevim “genel müdür 
yardımcılığı” idi. Bankanın sahibi, yönetim kurulu murahhas azası ve genel 
müdürü Erol Aksoy idi. Yönetim şemasının olması gereken gibi olduğu bir 
şirkette, yönetim kurulu üyesi genel müdürden hesap sorabilir durumdadır. 
Ben ise genel müdür yardımcısı unvanımla genel müdüre, yani Erol Aksoy’a 
bağlıydım, yönetim kurulu üyesi olarak ise, sanki Erol Aksoy’dan hesap 
sorabilecek durumdaydım. Hakikatte, işler tabii ki öyle yürümüyordu. 
“Yönetim Kurulu Üyeliği” unvanı kulağa hoş geliyordu, ama içi dolu değildi. 
Bu durum, banka yönetim kurulundaki diğer üyeler için de geçerliydi.

İktisat Bankası’nda yönetici kadro yapısı, kararların alınmasını ve 
uygulanmasını aynı kişilere bıraktığı gibi, “patron bankacılığının” tüm 
olumsuz unsurlarını da barındırıyordu. Böyle bir yapıda kararlar çabuk 
alınıyor ve çabuk uygulanıyordu, ama kararların doğru olup olmadığı pek 
tartışılmıyordu. Bunun somut olarak ne gibi olumsuzluklar yarattığını 
ilerideki senelerde görecektik.

ANNEM…

Hayatımda aldığım en kötü haberi 13 Mart 1989 tarihinde aldım. Sevtap 
Aslan’la beraber odamda çalışırken telefon çaldı. Arayan, kız kardeşim 
Bânu’nun kocası Ayhan idi:

“Mehmet, maalesef acı bir haberim var... Anneni kaybettik!”

Ahize elimde, donakaldım. Vücuduma aniden bir sıcaklık indi, ama soğuk 
soğuk terlemeye başladım. Dudaklarımı sıkıca ısırdığımı hatırlıyorum.

Hâlimi gören Sevtap, “Ne oldu Mehmet Bey?” dedi.
Belli, belirsiz, “Annemi kaybetmişiz…” diyebildim.

Kuzenim Reşit Müftüoğlu, eşi Gülden, Fisun ve ben Ankara’ya gitmek 
üzere arabayla yola çıktık. Reşit arabayı kullanma teklifinde bulundu, ama 
ben, “Araba kullanmak beni oyalar…” diyerek direksiyona geçtim. Reşit 
yanıma oturdu; hanımlar arka koltuğa yerleştiler. Annemin güler yüzlü 
hâli gözümün önünden gitmiyordu. Annemle geçirdiğim otuz-yedi senelik 
hayat gözümün önünden bir film şeridi gibi geçti: İlkokula başladığım ilk 
gün beni okula götürmesi, uzun süren hastalık dönemimden dolayı okula 
gidemediğim için, okuma yazmayı bana onun öğretmesi, Talas’a giderken 
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giysilerime okul numaramı tek tek işlemesi, bana gitar alması, Tarsus 
Amerikan Lisesi’nden mezun olurken babamla beraber mezuniyet törenine 
gelişi, ben Cenevre’de üniversite öğrencisiyken Cenevre’ye gelişi, üniversite 
mezuniyetimden sonra İskenderun’a dönüşümde beni karşılayışı, Arthur 
Andersen firmasında çalışmak üzere İstanbul’a gittiğimde beni uğurlayışı, 
Fisun’la evlendiğimde yaşadığı mutluluk, Alper’in doğumuna gelişi, 
zarafeti, asaleti, herkesin ona “kraliçe” deyişi, vs… Ağlamak istedim. Bolu 
civarındaydık. Arabayı durdurdum. Reşit direksiyona geçti. Ben ön koltukta 
dakikalarca sessizce ağladım. Fisun’un arka koltuktan uzanan eli omuzumu 
tutuyordu…

İktisat Bankası nezaket göstererek, annemin vefatı dolayısıyla gazetelerde 
başsağlığı ilanları yayımladı. Türkiye’de en iyi işleyen sistemlerden birinin 
defin işlemleri olduğuna şahit oldum. Diyanet çalışanları acılı insanların 
işlerini titizlikle ve süratle yapıyordu. Annemi toprağa verdikten sonra 
İstanbul’a dönerken, arabanın radyosunda bir ara Tracy Chapman’ın “Fast 
Car” şarkısı çaldı. Bu şarkı, benim için hayatım boyunca “annemin şarkısı” 
oldu.

Yıllar sonra annem için bir şiir yazmayı denedim:

ŞAHESERLER ABİDESİ
Dün annemi düşündüm ben, 
Bana bir can verdiğini...  
Dün annemi düşledim ben,
Hissettim canımın sevindiğini. 

Sevgiyi anlat deseler,
Fedakârlığı anlat…
Sabrı anlat deseler,
Annemi anlatırım.
 
Arkadaş kime denir? 
Sorsalar, dost kimdir?
Candan kimdir, deseler,
“Annemdir!” derim.

Aydınlatan güneş nedir, bilir misin?
Ya hayat veren su nedir?
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Soluduğun hava nedir, bilir misin?
Bilirim nedir, “Annemdir!” derim.

Kar, yağmur nasıl yağar?
Bitki, çiçek nasıl açar?
Ay, yıldız nasıl parlar?
“Annem yapar!” derim.

Dün annemi düşündüm ben, 
Bana can verdiğini...    
Dün annemi gördüm ben,
Yükseldi şaheserler abidesi gibi…

BOSTON CONSULTING GROUP

Boston Consulting Group (BCG), merkezi ABD’de olan, aynı zamanda 
belli başlı memleketlerde açtıkları ofisler vasıtasıyla müşterilerine hizmet 
veren tanınmış bir yönetim danışmanlığı firmasıydı. Bu firmanın 1970’lerin 
başında geliştirdiği, adına “BCG Matriksi” denilen bir stratejik karar 
verme modeli iş çevrelerinde epeyi meşhur olmuştu. Söz konusu matriks, 
şirketlerin ürün analizleri yapmalarında, kuruluşların güçlü ve zayıf 
yönlerinin tespit edilmesinde yardımcı oluyordu. Ben o matriksi, Arthur 
Andersen elemanı olarak bazı danışmanlık işlerinde ve bilhassa Koç-
Amerikan Bankası’nın bir yönetim danışmanlığı işinde kullanmıştım.

  
BCG o senelerde Türkiye’de ofis açmamıştı, ama firma elemanları 

Türkiye’deki bazı müşterilerine hizmet vermek için yurt dışından gelerek, 
ziyaretlerde bulunuyorlardı. Erol Aksoy danışmanlığa önem veren bir 
yönetici olarak, BCG elemanlarını bir uygulama yapmaları için davet 
etmişti. Bankanın yönetim kurulu üyeleri ve bazı birim yöneticileri bir   
Cumartesi günü bankanın yedinci katında, yönetim kurulu toplantılarının 
yapıldığı salonda toplandık.

Erol Aksoy açılış konuşmasının ardından, bazı yönetim kurulu üyelerinin 
ve birim yöneticilerinin İngilizce bilgileri az olduğu için, toplantı ile ilgili  
muhtelif bilgileri de kendi Türkçe olarak verdi: “Boston Consulting Group, 
bağımsız denetim firmamız Arthur Andersen’in danışmanlık kolu gibi, 
bilhassa Amerika’da ün kazanmış bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. 
Boston Consulting Group’u diğer yönetim danışmanlığı firmalarından 
farklı kılan husus ise, kendilerine özgü bazı uygulamalarının olmasıdır ki, 
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bunların en meşhuru BCG Matriksidir. Bugün, burada söz konusu matriksi 
de kullanarak “bir bankada kaynakların optimum olarak kullanılması” 
hususunda bir çalışma yapacağız,” dedi. Yerine geçerken bana döndü: 
“Mehmet, bundan sonraki tercümanlık işini sen yapabilir misin lütfen?”

Konuşma sırası çalışmayı yaptıracak BCG ekibinin liderine gelince onun 
yanına gittim ve söylediklerini tercüme ettim: Çalışma iki grup halinde 
yapılacak, yani katılımcılar iki gruba ayrılacak ve birbirleriyle yarışacaklardı. 
Yarışma birkaç etaplı olacaktı. Grupların, her etapta yapılacak çalışmalarla 
ilgili verecekleri cevaplar, etap sonlarında bilgisayara yüklü bir yazılım 
tarafından puanlanarak değerlendirilecekti. 

➢ Çalışma, bir bankanın içinde yer aldığı piyasanın durumunu, bankanın
    o piyasa içindeki yerini, çalışma koşullarını ve mali tablolarını anlatan
    bir yazının okunması ile başlayacaktı. 
➢ Piyasa ve bankanın durumu analiz edilecek, bankanın kuvvetli ve zayıf
     yönleri tespit edilerek, piyasanın ve bankanın durumunun banka için ne
    gibi tehditler ve/veya olanaklar yarattığı belirlenecekti.   
➢ Bankanın sürdürülebilir bir büyümeyi ve belirlenmiş hedefleri
    gerçekleştirebilmesi için ne tür kaynaklara gereksinim duyduğu tespit
    edilecekti. 
➢ İhtiyaç duyulan maddi olanakların ve insan kaynaklarının banka     
    birimlerine nasıl ve hangi oranlarda dağıtılması gerektiği belirlenecekti.
➢ Belli bir zaman dilimi içinde piyasalarda oluşabilecek bir kriz
    durumunda, bankanın ne tür tedbirlerle korunabileceği araştırılacaktı.

BCG temsilcisi açıklamalarını bitirdikten sonra, Erol Aksoy’a hitaben, 
“Mr. Aksoy, we now need to place the participants into two groups. I leave the 
formation of the groups to you,” (Sayın Aksoy, şimdi katılımcıları iki gruba 
ayırmamız gerekiyor. Grupların oluşturulmasını size bırakıyorum,) dedi. 

Gruplar Erol Aksoy’un kafasında daha önce oluşturulmuş olmalı ki, 
hemen, “Let’s have the board members except me in one group. The department 
managers and I will form the second group,” (Benim haricimdeki yönetim 
kurulu üyeleri bir grupta olsunlar. Birim yönetmenleri ve ben ikinci grubu 
oluşturalım,) diyerek cevap verdi.

Gruplar böylece oluşturulduktan sonra çalışmaya geçildi. Ben ve diğer 
yönetim kurulu üyeleri (Gürbüz Tümay, Cenap Önal, Altan Edis ve İsmail 
Emen) müzakerelerimizi yapmak üzere yan odaya taşındık. Okunacak 
yazıların ve doldurulacak formların tümü İngilizce olduğundan, tercüme 



415

Mehmet Gür

işi yine bana düştü. Grubumdaki diğer katılımcılar yaklaşık beş saat süren 
çalışmanın başlarında katkı sağladılar, ama sonraları işi bana bıraktılar, 
“Yapacağın seçimleri, vereceğin cevapları şimdiden kabul ediyoruz,” dediler. 
Gün sonundaki puan değerlemesinde Erol Aksoy grubunu geçtiğimiz ortaya 
çıkınca, çocuklar gibi sevindiler. 

O çalışmayı takip eden hafta başında Erol Aksoy odama geldi: “BCG 
çalışmasındaki cevap formlarınıza bir bakabilir miyim?”

“Ben o formları geri almadım Erol Bey. BCG’ta kaldı,” dedim.

Erol Bey, yarışmayı kaybetmeyi içine pek sığdıramamıştı…

AA&Co. gibi bir firmayı bırakarak İktisat Bankası’na geçmemde önemli 
etkenlerden biri Erol Aksoy’un “Türk finansal sektörünün gelişmesinde 
rol alacaksın” lafı olmuştu. Nitekim, Türkiye’deki ilk finansal kiralama, 
yani “leasing” şirketini kurduk ve bu finansman aracının Türkiye’de kabul 
görmesinde ve kullanılmasında öncülük ettik. Finansal kiralamaya ilaveten, 
finans sektörünün diğer şirketlerinin (factoring, sigortacılık, menkul 
değerler) kurulması ve yapılandırılması gerçekleştirildi. İktisat Bankası 
yönetim kurulu üyeliğimin yanı sıra, o şirketlerde de yönetim kurulu üyesi 
oldum. 

YURT DIŞINA YATIRIMLAR

Erol Aksoy’un haklı olduğu bir görüşü vardı: o güne kadar yaptığı 
yatırımların tümü Türk Lirası bazlı yatırımlardı, yani kurduğu şirketlerin 
hepsinin sermayeleri TL idi. TL sermayeler ve özkaynaklar yüksek 
enflasyondan dolayı her geçen gün eriyor, USD olarak ifade edildiklerinde, 
değerler, devalüasyondan dolayı her yıl küçülüyordu. Bu yıpranmayı 
engellemenin tek yolu enflasyon ve devalüasyon rakamlarının üzerinde kâr 
sağlayabilmekti. Erol Aksoy yaptığı yatırımların bir kısmını “yabancı para” 
cinsinden yatırımlara bağlamak amacıyla, 

•Fransa’da Banque Internationalle de Commerce S.A. (BIC)
•ABD’de The Park Avenue Bank N.A. (PAB) 

adlı bankaların çoğunluk hisselerini satın aldı.

Yabancı para cinsinden yurt dışında varlıklar satın almak güzeldi, ama 
o varlıklar büyük ölçüde İktisat Bankası’ndan dağıtılan temettülerle 
alınıyordu. Dolayısıyla, parayı kazanan varlık, yani İktisat Bankası, sermaye 
açısından zayıflıktan kurtulamıyordu. 
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BIC ve PAB’a yapılan yatırımlar, o dönemde bir Türk vatandaşı tarafından 
yurt dışında yapılan en büyük yatırım olarak nitelenmişti. Paris ve New 
York şehirlerindeki bu bankalar sayesinde, İktisat Bankası’nın uluslararası 
ticarette Türkiye’deki rakiplerine karşı bir üstünlük kurabileceği de 
hesaplanıyordu. BIC’de yönetim kurulu üyesi oldum (Fotoğraf 77). PAB’ın 
alınması için Amerikalı yetkililerin Erol Aksoy’a onay vermeleri ile ilgili 
çalışmalara ve toplantılara katıldım. Onay mercii, Erol Aksoy dışındaki 
yönetim kurulu üyelerinin ABD vatandaşları olmalarını öngörüyordu. 
Dolayısıyla, PAB’de yönetim kurulu üyesi olmadım.

Yeni kurulan veya satın alınan şirketlerin sahipliliğini ve idaresini bir çatı 
altında toplamak amacıyla, 1992 yılında bir “holding şirketi” kurulması 
kararlaştırıldı. Ben holding şirketinin adının “İktisat Holding” veya “Aksoy 
Holding” olacağını tahmin ederken, Erol Aksoy iddialı bir isim ortaya attı: 
Holdingin adı “Avrupa ve Amerika Holding” oldu.    

  
AVRUPA VE ASYA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Avrupa ve Amerika Holding bünyesinde kendi çapında önemli gelişmeler 
olurken, dünyada da komünist rejimlerin zor durumda kalmalarına, hatta 
çökmelerine neden olan ve XXI. yüzyılın siyasi görünümünü değiştirecek 
çok önemli ve hatta inanılmaz gelişmeler oluyordu.

Avrupa ve Asya’da 1989-1993 dönemindeki gelişmeler:
1989: 
• SSCB birlikleri, aldıkları yenilgi sonucunda Afganistan’dan çekildi. 

O savaşta 15.000 Sovyet askerinin hayatlarını kaybettikleri belirtildi. 
Savaş harcamalarından dolayı SSCB ekonomisi zorda kaldı.

• Çin’de komünist rejime karşı yapılan Tiananmen Meydanı protestoları 
kanlı bir şekilde bastırıldı.

• Polonya’da Solidarnosc (Dayanışma) Hareketi’nin kurduğu parti 
seçimleri kazanarak, Orta ve Doğu Avrupa’da kurulacak yeni anti- 
komünist partilerin ilkini oluşturdu.

• Baltık Yolu: Letonya, Estonya ve Litvanya’da iki milyon kişi el ele 
tutuşup, yaklaşık 650 km boyunca bir insan zinciri oluşturarak, SSCB 
yönetiminden özgürlük ve bağımsızlıkla ilgili taleplerde bulundular.

• Almanlar Berlin Duvarı’nı yıkmaya başladılar.
• ABD Başkanı George H.W. Bush ve SSCB Başkanı Michail Gorbaçov 

arasında Malta’da yapılan görüşmeler sonucu, Soğuk Savaş’ın sona 
erdiği ilan edildi.
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• Romanya lideri Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena Çavuşesku, insanlığa 
karşı suç işlemelerinden dolayı idama mahkûm oldular ve kurşuna 
dizilerek öldürüldüler.

1990:
• SSCB Komünist Partisi, muhalif siyasi partilerin kurulmasına izin 

verdi. Komünist devriminin hayatı sona erdi.
• Batı Almanya ve Doğu Almanya birleşti. Bu birleşmeyle, ekonomik 

olarak Avrupa’nın en önemli gücü şekillenmeye başladı.
 
1991:
• ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler, Irak’ta Çöl Fırtınası 

harekâtını başlattılar.
• Varşova Paktı feshedildi.
• Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlıklarını ilan etmeleri üzerine, 

Yugoslavya’da iç savaş başladı. İç savaş sonucunda, Yugoslavya 
toprakları üzerinde yedi bağımsız devlet kuruldu: Sırbistan, 
Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Bosna-Hersek, Kosova, Slovenya.

• Sovyetler Birliği resmi olarak dağıldı. SSCB toprakları üzerinde on-
bir bağımsız devlet kuruldu: Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Ermenistan, Letonya, Estonya, 
Litvanya, Moldova.

• Çekoslavakya toprakları üzerinde iki bağımsız devlet kuruldu: 
Slovakya, Çekya.

1989-1993 döneminde dünyada ve bilhassa Avrupa’da bu çok önemli 
gelişmeler meydane geldi. Çoğu yapılar dağılırken, birleşen tek ülke 
Almanya oldu. Sovyetler Birliği’nin, Yugoslavya’nın ve Çekoslavakya’nın 
dağılmalarının neticesi ortaya çıkan yeni devletlerin çoğuna ABD ve 
batılı müttefikleri hemen kol-kanat gerdiler. Söz konusu yeni devletlerin 
birçoğu hemen NATO’ya alındı. Amaç, Rusya’yı geçmişin tampon devletleri 
olmaksızın kuşatmaktı. ABD’nin Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Irak’a 
saldırması da, ABD’nin Ortadoğu topraklarına yerleşmesine yol açtı.

1989-1993 döneminde Türkiye’de de önemli gelişmeler yaşandı:

1989:
• Bulgaristan’dan Göç: Türkiye Bulgaristan’dan büyük bir göç aldı.

Bulgaristan hükümetlerinin ağır baskılarından kaçan yüzbinlerce 
Türk asıllı Bulgar vatandaşı Türkiye’ye sığındı. Göç edenlerin sayısının 
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346.000 kişi (82.390 aile) olduğu bildirildi. Bebek’te oturduğumuz 
apartmanın yetkilisi de ailesi ile bu göçle Bulgaristan’dan 
gelenlerdendi. Ergun ve Gülhan Mutlu çifti ve çocukları için 
hayatlarında yeni bir dönem başladı.

• Turgut Özal: Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı 
oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra kurulan hükümette 
ekonomik işlerden sorumlu başbakan yardımcısı olarak atanan 
Turgut Özal, 1982 yılında bu görevinden istifa etti. 1983 yılında 
Anavatan Partisi’ni (ANAP) kurdu ve aynı yıl yapılan genel seçimlerde 
ANAP’ın birinci parti gelmesi üzerine başbakan oldu. Devlet 
Başkanı Kenan Evren’in görev süresinin sona ermesinin ardından, 
cumhurbaşkanlığı görevine başladı. Turgut Özal başbakanlığı 
sırasında Türk ekonomisine önemli yenilikler getirdi.  Öte yandan, 
Özal’ın düşüncesizce söylediği iki söz kamuoyunda çok tartışıldı ve 
Özal’ın “eksi puan” hanesine yazıldı.

  1) “Benim memurum işini bilir”: Turgut Özal bu lafı gazetecilerle  
 bir sohbet esnasında, “Maaşı yetmediği zaman memur taksiye değil,

 dolmuşa, otobüse biner; benim memurum işini bilir...” şeklinde
 söylemişti. Bu lafın nereye varacağı düşünülmeden söylenmişti.
 Ertesi gün gazetelerde “Benim memurum işini bilir” bölümü yer
 aldı. Doğal olarak bu başlık kamuoyunda “Özal, memurun rüşvet
 almasına yeşil ışık yaktı” olarak algılandı.

 2) “Anayasayı bir kez delmekle bir şey olmaz…”: Turgut Özal, I.
 Körfez Savaşı döneminde, Meclis onayı olmadan ABD’ye hava
 sahasının açılmasının T.C. Anayasa’sına aykırı olduğu eleştirilerine
 bu sözü söyleyerek yanıt vermişti. Bunun, T.C. Anayasası’nı  
           koruyacağına yemin etmiş biri tarafından söylenmiş, devlet
       adamlığına yakışmayan bir laf olduğu açıktır. Daha sonraki senelerde   
           de, Türkiye bu lafın içerdiği anlayıştan dolayı maalesef çok tahribat  

 gördü.  

1990:
• Özel Televizyon: Türkiye’nin ilk özel televizyon kanalı Star TV yayına 

başladı. Bu, iki yönlü önemli bir olaydı: Birincisi, geniş halk 
kitlelerinin en büyük eğlencesi olan televizyon son yirmi yıldır 
devlet tekelindeydi. Kurulan ilk özel televizyonu mutlaka diğerleri 
izleyecek, böylece programlar zenginleşecek ve kalite artacaktı. 
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İkinci husus ise, doğrudan doğruya çalıştığım İktisat Bankası ile 
ilgiliydi: Erol Aksoy, Star TV’nin sahipleri Uzan Ailesi’ne özenerek, 
kendisi de bir televizyon kanalı patronu olmayı kafasına koymuştu. 
Daha İktisat Bankası’nın bile doğru dürüst bir sermaye birikimi 
yok iken, milyonlarca dolar 1992’de yayına başlayan Show TV için 
harcanmaya başlandı. Harcanan paraların büyük kısmı doğrudan 
veya dolaylı olarak bankadan çıkıyordu.      

1993:
• Süleyman Demirel: Süleyman Demirel 9. Cumhurbaşkanı oldu. 

Turgut Özal’ın 17 Nisan 1993 tarihinde ani olarak vefat etmesiyle 
boşalan  cumhurbaşkanlığı makamına S. Demirel seçildi. Demirel, 
hiç şüphe yok ki, Türk siyasi tarihinde büyük öneme sahip kişilerden 
biriydi. 1964 yılında Adalet Partisi başkanlığına seçilmiş, 1965 
yılında ise başbakan olmuştu. Daha sonraki yıllarda tam altı kez daha 
hükümet kurdu. Türk siyasi hayatında o kadar uzun seneler kalmıştı 
ki, Türkiye’ye uzun  aralıklarla gelen bazı yabancılar, “Şimdiki 
Başbakan Demirel yıllar öncesinin başbakanı Süleyman Demirel’in 
oğlu mu?” diye sorarlardı. Demirel’in siyasi kariyeri çok inişli çıkışlı 
olmuş, en son 1980 askeri darbesiyle siyasetten uzaklaştırılmış, ama 
1987 halk oylamasıyla siyasi yaşama geri dönmüştü.

 
• Tansu Çiller: Tansu Çiller, Türkiye’nin ilk kadın başbakanı oldu.

Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 
başbakanlık görevini bırakmasıyla, Doğru Yol Partisi’nin 
(DYP) başkanlığına seçildi ve Haziran 1993’te başbakan oldu. 
Çiller politikaya 1990 senesinde atılmış, 1991’de Demirel’in 
başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde ekonomiden sorumlu 
devlet bakanlığı görevini üslenmişti. Erol Aksoy ile tanışıklığı vardı. 
Erol Aksoy bir yönetim kurulu toplantısında, “Sayın Çiller bizden 
ekonomi ile ilgili fikirler bekliyor,” dedi ve ilave etti: “Aklınıza 
gelen hususları bana bildirin; sonra bir rapor haline getiririz.” 
 
Bana göre Türkiye’nin en büyük sorunu “Kürt Sorunu” idi. Kürt 
sorununun Türkiye’nin eğitim, işsizlik, kaçakçılık, asayiş gibi tüm 
diğer sorunlarına etkisi vardı. Ekonominin düzelmesi de bir bakıma 
bu sorunun ortadan kalkmasına bağlıydı. 1984 yılından itibaren 
yoğunlaşan PKK saldırılarıyla mücadele için yapılan harcamalar, 
devlet gelirlerinin önemli bir bölümünü silip süpürüyordu. Kürtler 
tarih boyunca Türk hâkimiyetine karşı ayaklanmalarda bulunmuşlar; 
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öte yandan, Kürtleri tarih boyunca Araplardan hep Türkler 
korumuştu. Kurtuluş Savaşı’nda bazı bölgelerde düşmana karşı 
beraber mücadele vermiştik.  Türkiye’yi bölgede zayıflatmak isteyen 
dış güçlerin desteği olmadan, PKK’nın vahşetine devam etmesine 
imkân yoktu ve böyle bir destek vardı. Bu hem PKK’lılardan ele 
geçirilen silahlardan, hem de bazı yabancı politikacıların 
beyanatlarından anlaşılıyordu. Birçok devlet PKK’yı bir terör örgütü 
olarak ilan etmişti, ama bu lafta kalıyordu.  Ben başından beri 
Amerikan, İngiliz ve Fransız istihbarat teşkilatlarının bazen 
münferiden, zaman zaman da beraberce PKK’yı desteklediklerini 
düşünüyordum. Amerikalılar destekleyebilirlerdi, çünkü 
onların yardımıyla kurulacak bir Kürt devleti hem İsrail’in Arap 
devletleri karşısındaki güvenliği için gerekli olabilirdi, hem de 
bölgeden Amerika’ya petrol akışı böylece daha kolay kontrol 
edilebilir ve garanti altına alınabilirdi. İngilizler ve Fransızlar 
destekleyebilirlerdi, çünkü her iki devlet de I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra bölgede kurdukları hâkimiyeti kaybetmişlerdi. Kürtler 
sayesinde bölgedeki kontrollerini tekrar tesis edebilirlerdi.         
 
O zamanki Encyclopedia Britannica’ya göre, dünyadaki 
Kürtlerin nüfusu 18 milyon civarındaydı ve bu sayının büyük 
bölümü Türkiye’de yaşıyordu. Kürtlerin yaşadıkları diğer ülkeler 
Irak, Suriye ve İran olarak sıralanıyordu. Nüfusu 18 milyon civarında 
olan bir topluluğun kendi devleti olmamasının dünyada başka 
bir örneği, sanırım yoktur. Kürtler, dünyadaki en büyük azınlık 
olarak yaşıyorlar. Nüfus sayıları çok daha az olan toplulukların  
veya milletlerin kurdukları devletlerin sayısı birkaç düzinedir.   
 
PKK’ya karşı mücadele 1992 yılında sekizinci senesine girmişti ve 
en acısı, binlerce insan ölmüştü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan 
Türkiye’nin diğer bölgelerine göç her geçen gün artıyordu. İstanbul 
o kadar çok göç almıştı ki, İstanbul’un en büyük Kürt kenti haline 
geldiği konuşuluyordu. Benim aklımdaki çözüm, Türkiye’nin bir 
yandan PKK’yı yok etmek için verdiği mücadeleye devam ederken, 
diğer yandan, çoğunluk nüfusu Kürt kökenlilerden oluşan vilayetlere 
belli şartlarla özerklik vermesiydi. Bu adım, Türkiye’ye karşı silah 
kullanmamış Kürtlerin, Türkiye’ye sadık Kürt aşiretlerinin PKK’ya 
karşı mücadele etmeye başlamalarına yol açardı. PKK kısa zamanda 
çökerdi. Öte yandan, I. Körfez Savaşı sonrası, Kuzey Irak Kürtleri 
içinden kendi devletlerini kurma söylentileri çıkmaya başlamıştı. 
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Türkiye bu durumdan yararlanabilirdi, ama yararlanamadı veya 
yararlanmayı bilmedi. Türkiye, Kuzey Irak’ta kurulacak bir 
Kürt devleti ile federasyona gidebilirdi.  Böyle bir federasyona 
Azerbaycan da davet edilebilirdi. Böylece, Türkiye nüfusunu 
meydana getiren Türkler ve Kürtler, Kuzey Irak Kürtleri ve Azerilerle,  
yani soydaşlarıyla “Büyük Türkiye Federasyonu” çatısı altında, güven 
içinde ve kalkınmaya odaklı yaşayabilirlerdi. Kuzey Irak ve Azerbaycan 
petrollerinin böyle bir federasyona getireceği güç de cabası olurdu. 
Ayrıca, böyle bir federasyon, daha sonraki yıllarda Suriye Savaşı’nın 
neticesi olarak ortaya çıkacak ve Suriye sınırımızda başımızı ağrıtacak 
olumsuzlukların da önünü keserdi. Yeni oluşumlar için, Birleşmiş 
Milletler gözetim ve denetiminde halk oylamaları yapılabilirdi. 
 
Düşüncelerimi yazıp Erol Aksoy’a ilettim. Aksoy’un cevabı, “Doğru 
düşünüyor olabilirsin, ama ben bunları bakana iletemem...” oldu.      

• Madımak Oteli Katliamı: Kökten dinciler Sivas’ta Madımak Oteli’ni 
ateşe verdiler. Sayıları otuzdandan fazla insan, o vicdansız sapıklar 
yüzünden yanarak öldü. 

 

Türkiye, Madımak Otel’indeki katliamda değerli birçok fikir ve sanat 
adamını kaybetti. Tam bir katliam oldu. Dinin siyasete alet edilmesinin 
ne denli vahim neticeler verebileceği, insan yapımı o korkunç faciayla 
karşımıza çıktı. 

Edebiyatın büyük ustası Aziz Nesin de oradaymış. www.onedio.com 
sayfasında yayımlanan anlatımında şöyle diyor:

“Tarihler 1 Temmuz 1993 idi. 4. Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’taydık. 
Daha şehre gelmeden, özellikle benim hakkımda bildiriler yayınlanmaya 
başlanmış, hedef gösterilmiştim. İlk günden itibaren gerginlik had safhadaydı. 
2 Temmuz günü ise yerel gazetelerde kullanılan sözler, bir nevi olacakların 
habercisiydi.

Zaten gün içerisinde gerginlik şehrin belli yerlerinde iyiden iyiye tırmanmıştı. 
Akşam saat 5:00 sularında ise gözü dönmüş kalabalık Madımak Oteli’nin 

Tanrı’nın dini yoktur.

 ̶  Mahatma Ghandi
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önündeydi. Dışarı ile iletişimimizi sağlayan tek araç, telefondu artık. 
Erdal İnönü arandı ve ona, “Erdal Bey, sanırım dışarıdaki sloganları ve camlarda 
patlayan taş sesleri size kadar ulaşıyor olmalı,” dedim. Gereken önlemin 
alınacağını söyleyip, azalan umutlarımızı biraz olsun tazelemişti.

Ancak kalabalığın öfkesi dinmiyor, güruhu sakinleştirmek adına konuşan 
belediye başkanı ne kadar reddetse de ‘gazamız mübarek olsun’ sözüyle 
adeta çığırtkanlık yapıyordu. Bundan sonra olacaklar kitle psikolojisinin 
sonuçlarıydı. ‘Cumhuriyet Sivas’ta kuruldu, Sivas’ta yıkılacak’, ‘Laiklere ölüm’ , 
‘Yaşasın şeriat’ ve ‘Sivas Aziz’e mezar olacak’ sloganları, aslında hedefin sadece 
ben olmadığını anlatmaya çalışıyor gibiydi.

Önce yağmalama sonra ise ‘yakın ulan yakın’ sesleri ve tekbirlerle çevredeki 
araçlar ateşe verilmişti. Ateşin kızıllığı, dumanın siyahlığıyla birleşip çevremizi 
sarmıştı. Bu kaçıncı öldürülüşüm bilmiyorum, fakat ölüme en yakın olduğum 
anı artık görebiliyordum. Odamda Lütfi Kaleli ile birlikte çaresiz bir bekleyiş 
içerisindeyken, aşağı taraftan korkunç çığlıklar gelmeye başladı. Bağırıldı, 
yardım istendi ve sonra sesler sustu. Artık sıra bendeydi. Kesin olarak ölüme 
hazırdım. Hatta Lütfi Kaleli birkaç kez ‘ölüyoruz abi’ dedi. Dedim, ‘ölüyoruz, 
öleceğiz’. Başka çare yok.

Sonra dönüp Lütfi’ye, ‘“Sayın Kaleli, beni şu yatağa yatır, bu güruha kötü 
bir ceset vermek istemiyorum. Korkarak ölen bir adam gibi görünmeyeyim. 
Köşeye büzüşmüş bir adam gibi ölmeyeyim,” dedim. Sonrasında Lütfi’nin 
önerisiyle camlara doğru koştuk ve yardım istemeye başladık. O sırada otelin 
önüne yaklaşan bir itfaiye bizi kurtarmak için yeltendi.

İtfaiye merdivenlerinden inerken, sonradan Refah Partisi Meclis üyesi 
olduğunu öğrendiğim Cafer Özçakmak ‘Asıl öldürülecek hayvan burada’ dedi 
ve tam kurtuluyorum derken artık Sırat Köprüsü’nde gibiydim. Devam etsem 
linç, geri dönsem cehennem vardı.

Yere düştüm, tekme ve yumruklarla vurmaya başladılar. Sonrasında polis 
arabasına kadar sürüklendim. Yaralı olarak kurtulmuştum ancak 35 can, 
33’ü aydın 35 insan, yıllar sonra bile yeri doldurulamayacak onlarca değer 
katledilmişti.”

* * *
İktisat Bankası ve Erol Aksoy ile 1988 yılında yaptığım beş yıllık anlaşma 

Haziran 1993’te doldu. Yeni bir iş teklifi almıştım. Kabul ettim ve Avrupa ve 
Amerika Holding Grubu’ndan ayrıldım.



423

Mehmet Gür

Fotoğraf 76: İktisat Bankası Yönetim Kurulu (1993) İsmail Emen, Ali Ayanlar, Cenap 
Önal, Mehmet Gür, Altan Ediz, Gürbüz Tümay, Erol Aksoy

Fotoğraf 77: Banque Internationale de Commerce (BIC) Yönetim Kurulu (1991)
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 Karamsar insan rüzgârdan şikâyet eder, iyimser insan 

rüzgârın yön değiştirmesini ümit eder,

gerçekçi insan yelkenleri rüzgâra göre ayarlar.

 ̶  William Arthur Ward

BÖLÜM 9

ÇUKUROVA HOLDİNG 

Çukurova Holding yıllarım Burhan Karaçam’ın bir telefonuyla başladı.
Burhan benim AA&Co.’dan arkadaşımdır. Benden üç yaş kadar 

büyüktür. AA&Co.’dan ayrıldıktan sonra Çukurova Grubu’nun bankalarında 
görev almış, son olarak da Yapı ve Kredi Bankası’nın genel müdürü olmuştu.

Telefonda selamlaşma, hal-hatır sorma faslından sonra, Burhan konuya 
girdi:

“Mehmet, Çukurova Holding’de bir yeniden yapılanma yaşıyoruz. Bizim 
grupta bir iş olanağı ile ilgilenir misin?”

Burhan’ın telefonunun zamanlaması cidden çok ilginçti. İktisat Bankası ile 
yaptığım iş anlaşmasının sona ermesine iki ay vardı. Erol Aksoy’la çalışmaya 
devam edeceksem, anlaşmanın Haziran 1993’te yenilenmesi gerekecekti.

Show TV’nin 1992 senesinde kurulması ve yayın hayatına geçmesinden 
sonra, Erol Aksoy’un banka işlerine ayırdığı zaman epeyi azalmıştı. Grubun 
yatırımları finansal sektörün dışına çıkmış, grup yayıncılık sektörünü 
finanse eder duruma gelmişti. Dolayısıyla, İktisat Bankası’nın yeni sektöre 
kullandırdığı krediler gün geçtikçe artıyordu. Show TV’ye yapılan yatırım 
beni hiç heyecanlandırmamıştı. Ben bu yatırımı Erol Aksoy’un Uzan Ailesi ile 
yarışması olarak görüyordum. Erol Aksoy’un yarıştığı bir rakibi daha vardı: 

z
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Finansbank’ın patronu Hüseyin Özyeğin. İktisat Bankası belli bir tarihe 
kadar Finansbank’ın bir adım önündeydi, ama Show TV yatırımı finansal 
sektör yarışında Hüsnü Özyeğin’in öne geçmesine neden oldu. Bırakın 
televizyon yayıncılığına yatırım yapmayı, Finansbank’ın, sanırım bir kredi 
ilişkisinden dolayı eline geçen bir televizyon şirketinin azınlık hisselerinden  
bile, Hüsnü Bey’in bir an evvel kurtulmaya çalıştığı konuşuluyordu.

Show TV yetmiyormuş gibi, Erol Aksoy son zamanlarda paralı bir TV 
kanalını da hayata geçirmek istediğinden bahsetmeye başlamıştı. Yeni 
kanalda film yayınları yapılacaktı.

Burhan Karaçam’ın telefonu işte böyle bir döneme rastlamıştı. Burhan’ın 
“İlgilenir misin?” diyerek sorduğu soruya, soruyla cevap verdim:

“Nasıl bir iş olanağı ?”
“Çukurova Holding Genel Koordinatörlüğü…”
Fazla düşünmeden, “İlgilenebilirim,” dedim.

O akşam Fisun’la evde Çukurova Grubu’nun teklifini konuşurken, 
üst kattaki komşumuz Memduh Hacıoğlu ve eşi Eser geldiler. Konuyu 
onlara açınca, İstanbul Sanayi Odası Başkanı olan Memduh benden daha 
çok heyecanlandı. “Karar senin Mehmet, ama ben olsam böyle bir işi 
kaçırmazdım,” dedi.

Ertesi gün, Burhan beni Mehmet Emin Karamehmet, Osman Berkmen 
ve Şadi Gücüm ile tanıştırdı. Osman Bey, Çukurova Grubu patronu 
Mehmet Emin Karamehmet’in eski çalışma arkadaşıydı; grupta sözü 
geçen bir yöneticiydi. Şadi Gücüm de Çukurova yöresinin eski bir sanayici 
ailesindendi, 1949 doğumlu olarak Burhan Karaçam’la yaşıttı. Boğaziçi 
Üniversitesi’nden makine mühendisi olarak mezun olduğunu söyledi.  
Mehmet Emin Bey elimi sıktıktan ve “Hoşgeldiniz” dedikten sonra, 
neredeyse hiç konuşmadı. Burhan da sessiz kalmayı tercih etti. Osman 
Berkmen, Şadi Gücüm ve ben birbirimize sorular sorduk ve cevaplandırdık. 
İşe iki ay sonra başlayabileceğimi söyledim. Mehmet Emin Bey, “Hayırlı 
olsun!” dedi.

Konuyu bir sonraki gün Erol Aksoy’a açıp, ayrılacağımı söyleyince doğal 
olarak şaşırdı, ama beni tebrik etti.

“Anlaşmamızın birkaç hafta sonra biteceğini biliyordum, ama sen benden 
önce davranmışsın; daha doğrusu eski patronum Mehmet Emin Bey benden 
önce davranmış,” dedi ve beklemediğim bir soru sordu:
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“Kaç yıllık bir anlaşma yaptın?”
“Beş yıllık,” dedim.

Birkaç gün sonra Erol Aksoy bir bildiri yayımlayarak işten ayrılacağımı 
ve Çukurova Holding’e genel koordinatör olacağımı bildirdi ve bana 
başarılar diledi. Avrupa ve Amerika Holding yönetim kurulu üyesi Cenap 
Önal, “Erol Bey, işten ayrılan bir yönetici için pek öyle bildiri yayımlayan, 
teşekkür eden ve başarı dileyen bir insan değildir…” dedi.

Mehmet Emin Karamehmet 1944 yılında Tarsus’ta doğmuş. Orta 
eğitimini Tarsus Amerikan Koleji’nde ve Robert Kolej’de tamamladıktan 
sonra İngiltere’de Dover College’da ekonomi eğitimi görmüş. Mehmet 
Emin Bey’in ailesi de Çukurova Bölgesi’nde tarım ve sanayi kökenli bir aile 
olarak tanınıyor. Karamehmet Ailesi, Eliyeşil Ailesi ile birlikte, Tarsus’ta 
Türkiye’nin en eski ve büyük tekstil tesislerinden Çukurova Sanayi 
İşletmeleri’nin en büyük ortaklarından biri olmuş.

Genel Koordinatörlüğüne getirildiğim Çukurova Grubu dağınık yapıda, 
daha doğrusu yapısı olmayan bir gruptu. Çukurova Holding şirketi vardı, 
ben o şirketin elemanıydım, Çukurova Holding’in genel koordinatörüydüm, 
ama holding şirketinin grupta koordine ettiği herhangi bir fonksiyon 
yoktu; holding sadece bir yatırım şirketiydi. Grubun büyük ağırlığını o 
seneler artık sanayi değil, finans sektörü şirketleri oluşturuyordu. Aslında, 
Çukurova Grubu bir değil, birkaç gruptan oluşuyordu:

• Grubun üç bankası holding içinde ayrı ayrı gruplar meydana 
getirmişlerdi: “Yapı Kredi Grubu”, “Pamukbank Grubu”, “İnterbank Grubu”. 
Bu üç grubun da ayrı ayrı sigorta, finansal kiralama (leasing), alacak 
alımı (factoring), menkul kıymetler birimleri vardı. Hem üç banka hem 
de iştirakleri icabında aynı müşterilerin peşinde koşuyor, fiyat rekabetine 
giriyorlardı. Esasında, grup için zarar yaratmadığı takdirde, çoğu zaman 
sağlıklı olan da buydu.  

• Deniz taşımacılığı şirketlerinin oluşturduğu “denizcilik grubu” benim 
ilk deniz taşımacılığı tecrübem olacaktı. 

• Çukurova Grubu’nun “sanayi grubu” ise tekstil, hafif iş makinaları, 
kamyon-otobüs-minibüs, kimyevi maddeler, petrol boruları, kâğıt-karton-
kutu, çimento, beyaz eşya üretimleri yapan şirketlerden oluşuyordu.

• Çukurova İthalat ve İhracat A.Ş., “ticaret grubu” şirketlerinin  en büyüğü 
ve önemlisiydi. Şirket, Caterpillar marka iş makinalarının Türkiye temsilcisi 
idi. 
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HOLDİNG İCRA KURULU

Eskiden gelen, oturmuş bir sistem olmadığı için, genel koordinatörlük 
işlerine bir yerden başlamak gerekiyordu. Bir “Holding İcra Kurulu” tesis 
edildi:

Başkan: Mehmet Emin Karamehmet
Üyeler: Osman Berkmen, Şadi Gücüm, Burhan Karaçam
Genel Koordinatör: Mehmet Gür

Çukurova Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu’nda (Fotoğraf 78) yukarıdaki 
şahıslara ilaveten İsmail Sezer Birgili ile Mehmet Emin Bey’in kardeşleri 
Ali Samsa Karamehmet ve Neslihan Yılmaz vardı. Holding Yönetim Kurulu 
faal bir organ değildi. Kararlar, Mehmet Emin Bey ve Osman Berkmen 
tarafından alınıyordu. Yönetim Kurulu benim ısrarım üzerine altı-sekiz 
haftada bir fiilen toplanmaya başladı. Bu husus Samsa Bey’in ve Neslihan 
Hanım’ın hoşuna gitmiş olacak ki, bana teşekkür ettiler.  İcra Komitesi ise, 
normal olarak her hafta Salı günleri bir araya gelmeyi kararlaştırdı.

ÇUKUROVA HOLDİNG DESTEK BİRİMLERİ

İcra Komitesi’nin de olurunu alarak, işe holdingde bana bağlı olarak 
çalışacak koordinatörlüklerin kurulması ve/veya yapılandırılması ile 
başladım. Bunlar, holdinge bağlı şirketlere destek hizmetleri götürecekti:

➢ İç Denetim Birimi: Şirketlerin Holding adına muhasebe denetimini 
yapacak, rasyolarını yorumlayacak, şirketlerin yıllık bütçelerinin 
hazırlanmasında yardım edecek, gerçekleşmeleri takip edecek ve Çukurova 
Grubu’nun konsolide malî tablolarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayacak 
birim (Birim Koordinatörü: Cengiz Gürleyik).

➢ Mevzuat Birimi: Şirketleri bilhassa vergi, sigorta ve sermaye piyasaları 
mevzuatı hususlarında bilgilendirecek, işlerini takip edecek birim (Birim 
Koordinatörü: İbrahim Alpay Demirtaş).

➢ Hukuk Birimi: Şirketlerin hukuki meselelerine yardımcı olacak birim 
(Birim Koordinatörü: Av. Rafet Ataç).

➢ İnsan Kaynakları Birimi: Şirketlerde üst ve orta kademe yöneticiler ile 
ilgili çalışmalar yapacak birim (Birim Koordinatörü: Cihangir Kavuncu).

➢ Bilgi-İşlem Şirketi: Çukurova Grubu’nda, finans sektörü şirketleri 
haricindeki çoğu şirkete bilgi-işlem hizmetleri yine holdinge bağlı Hobim 
Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş. tarafından veriliyordu. Sistem, ben gelmeden 
önce kurulmuştu. (Şirket Müdürü: Mehmet Kurtoğlu).

Holding bünyesinde ilgili birimlerin kurulmasını takiben, Çukurova 
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Grubu’nun “Tek Düzen Hesap Planı” ve Holding’e her ay gönderilecek “Mali 
Tablolar Raporlama Paketi” hazırlandı. Yapılanma ve raporlama, toplantılar 
düzenlenerek şirketlere anlatıldı (Fotoğraf 79).

1993 senesinde Çukurova Grubu’nu oluşturan belli başlı şirketler ve 
faaliyet konuları şunlardı:

Şirket      Faaliyet Konusu

BANKACILIK
Bank Kreiss A.G.     Bankacılık (Almanya)
Banque de Commerce et de Placements S.A.  Bankacılık (İsviçre)
Interbank-Uluslararası End. ve Tic. Bankası A.Ş.   Bankacılık
Pamukbank T.A.Ş.     Bankacılık
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.    Bankacılık

SİGORTACILIK
Halk Reasürans A.Ş.     Sigortacılık
Halk Sigorta T.A.Ş.     Sigortacılık
Halk Yaşam Sigorta A.Ş.    Sigortacılık
Türkiye Genel Sigorta A.Ş.    Sigortacılık

DİĞER FİNANSAL HİZMETLER
Direct Factoring A.Ş.     Alacak Alımı
Genborsa Menkul Değerler Ticareti A.Ş.   Menkul Kıymetler
Interlease-Uluslararası Finansal Kiralama A.Ş.  Finansal Kiralama
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.   Finansal Kiralama

SANAYİ
Agro-San Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.   Gübre
Auer İmalat A.Ş.     Beyaz Eşya
BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.     Kamyon, Otobüs
Comag Continental Madencilik San. ve Tic. A.Ş.  Madencilik
Çanakkale Çimento Sanayi A.Ş.    Çimento
Çukurova Çelik Endüstrisi A.Ş.    Demir-Çelik
Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş.  İnşaat makinaları
Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.   Fırın tuğlaları
Çukurova Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.   Tekstil
Çukurova Makina İmalat ve Ticaret A.Ş.    Forklift
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Karton kutu
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Maysan Makina ve Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.  Amortisör
Selkasan Kâğıt ve Paket Malz. İmalat San. A.Ş.  Kağıt
Tifdruk Matbaacılık Sanayi A.Ş.    Matbaacılık

TİCARET
Auer Dayanıklı Tüketim Malları Paz. ve Tic. A.Ş.  Beyaz Eşya
Baytur S.A. (İsviçre)     Pamuk ve Çelik
Baytur Trading S.A. (İsviçre)    Gemi Yakıtı
Çanakkale Çimento Ticaret A.Ş.    Çimento
Çukurova Dış Ticaret A.Ş.    İthalat-İhracat
Çukurova İthalat ve İhracat A.Ş.    İş Makinaları
Çukurova Ziraat Endüstri ve Ticaret A.Ş.   Zirai Aletler
Equipment and Parts Export Inc. (ABD)   Hurda 
Ompaş- Otomotiv Mamulleri Pazarlama A.Ş.  Taşıt Araçları, Lastik
Sovtur İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.   İthalat-İhracat

İNŞAAT
Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş.    İnşaat

TAŞIMACILIK
Geden Lines: Toplam 9 adet denizcilik şirketi                  Şilep ve Tanker 

           İşletmeciliği

TURİZM
Anadolu Kredi Kartı Turizm ve Ticaret A.Ş.  Turizm ve Seyahat
Enternasyonal Turizm Yatırım A.Ş.   Turistik Tesis   

       Yatırımları
Kartal Otel Marmaris Turizm İşl. Tic. ve San. A.Ş. Otelcilik

DİĞER HİZMETLER
Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş.   Bilgi İşlem
Intercon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.  Eğitim
Interdepo-Uluslararası Özel Antrepo İşl. A.Ş.  Antrepo İşletmeciliği
Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik San. ve Tic. A.Ş.  Liman İşletmeciliği
Çukurova Havacılık A.Ş.     Havacılık
Yapı Kredi Yayınları Ltd. Şti.    Yayıncılık

Yukarıdakilerin haricine, Çukurova Holding’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak 
sermayelerine %20-%50 payla katıldığı, dolayısıyla, kontrol edemediği ve konsolide 
edilmeyen şirketler şunlardı:
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• Heller Factoring A.Ş.
• Kimyateks Dış Ticaret A.Ş.
• Nissan BMC Summit Otomotiv A.Ş.
• Peugeot-Citroen Çukurova Otomotiv A.Ş.
• Satel Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş. 
• Turset Turan Servis Endüstri ve Ticaret A.Ş.
• Turyağ Türkiye Yağ ve Mamulatı A.Ş.
• Türk Henkel Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Holding bünyesindeki birimlerin kurulmasını bile beklemeden yaptığım 
ilk iş, Çukurova Grubu şirketlerinin Çukurova Grubu bankalarına ve diğer 
bankalara olan kredi borçlarının saptanması oldu. Çukurova Grubu’nda 
yaşadığım ilk şok, grup şirketlerinin hem grup bankalarına hem de grup 
dışı bankalara olan çok yüksek tutarlı borçları idi. Bu kredi borçlarının 
makul ve idare edilebilir seviyelere indirilebilmesi için, grubun elindeki 
bazı değerlerin elden çıkarılmasından başka bir çözüm yolu 
göremiyordum. Çukurova Holding’i borsada halka açmak için çok erkendi. 
Önce bilançoların daha sıhhatli bir duruma getirilmesi gerekliydi. Grup 
bünyesinde satılabilecek değerler şunlardı:  

• İştigal konusu artık yaşanan döneme uymayan şirketler,
• Makine-teçhizatı teknolojik gelişmelerin çok gerisinde kalmış işletmeler, 
• Çukurova Grubu’nun hatırı sayılır değerdeki atıl duran gayrimenkul
   stoku idi.  
Bu görüşümü bir icra komitesi toplantısında açıkladığımda, Mehmet 

Emin Bey, “Ben hayatımda hiçbir zaman sat-kurtulcu olmadım…” dedi.

1994 EKONOMİK KRİZİ

İşe başlayalı altı-yedi ay olmuştu ki, bir zamandır emareleri görülen 
“ekonomik kriz”, sonunda 1994 yılının başında patladı: Ocak 1994’te döviz 
kuru 19.000 TL/USD ve  Merkez Bankası rezervleri 7 milyar dolar iken, 
Nisan 1994’te döviz kuru 38.000 TL/USD’ye çıktı, Merkez Bankası rezervleri 
3 milyar USD seviyesine düştü. Sonuç, ücretlerin düşürülmesi, işsizlikte 
artış, yüksek bir devalüasyon ve üç basamaklı enflasyon döneminin 
başlaması olarak kendini gösterdi. 

İşte böyle bir ortamda, Çukurova Grubu’nda da işler kötüye gitmeye 
başladı. Çukurova Grubu, yüksek devalüasyona ve yüksek faiz dönemine, 
yüksek bir borçluluk seviyesiyle yakalanmıştı. Grubun içinde olduğu her 
sektörde satışlar, gelirler düşüşe geçti, tahsilatlar yavaşladı; dolayısıyla, 
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nakit sıkıntısının getirdiği her türlü olumsuzluklar yaşanmaya başlandı. 
BMC (ticari araçlar üreticisi), Çukurova İthalat-İhracat (Caterpillar marka 
iş makinalarının Türkiye distribütörü), Çukurova Ziraat (zirai makinalar 
ithalatçısı) gibi yurt dışından motor-makina-teçhizat ithal eden şirketler, 
yurt dışına olan borçlarını zamanında ödeyemez duruma geldiler. Mehmet 
Emin Bey ve ben yurtdışına giderek, borç erteleme anlaşmaları imzaladık. 
İşin garip olan tarafı, bu anlaşmaları yapmak için Çukurova Grubu’nun özel 
jet uçağıyla gidiyor olmamızdı. İnsanın aklına ister istemez, “Ayranı yok 
içmeye, atla gider...” tekerlemesi geliyor. Mehmet Emin Karamehmet günlük 
yaşamında son derece mütevazı bir insandı, ama seyahatleri için özel jet 
uçağına binmek gibi bir tutkusu vardı.

1994 krizi, Çukurova Grubu’na epeyi soğuk terler döktürdü. Her sektörde 
büyük mücadeleler verdik. Sonuç olarak, Grubun iki önemli değerini elden 
çıkarmak zorunda kaldık: İnterbank-Uluslararası Endüstri ve Ticaret 
Bankası ile Çanakkale Çimento satıldı…

Her fırtınanın bir süre sonra dindiği gibi, krizin yarattığı fırtına ve kargaşa 
da bir müddet sonra dindi. Yaralar yavaş yavaş sarılmaya başlandı. Belki de 
o krizin estirdiği boranın getirdiği bir şeydi, Çukurova Grubu olarak yeni 
bir uğraşın içine girdik: Cep telefonu operatörlüğü ve Turkcell…

TURKCELL KURULUYOR

Bugün yanımızdan ayırmadığımız, sabahleyin evden çıkarken, “cebimde 
mi, çantamda mı?” diye kontrol ettiğimiz, bir yerde unuttuğumuz zaman ne 
yapacağımızı şaşırdığımız cep telefonunun serüveni 1970’li yıllarda başlamış. 
Cep telefonunu ilk bulanın Martin Cooper adlı bir kişi olduğu bilinir.  
Cooper, bu buluşunu yaptığı 1973 yılında, ABD’de Motorola firmasında 
sistem bölümü müdürü olarak çalışıyormuş. 3 Nisan 1973 tarihinde eline 
aldığı ilk telefonuyla New York caddelerinde yürüyen Cooper, Motorola’nın 
rakibi olan AT&T Bell Labs’ı arayarak görüşme yapmış. Ancak o cep telefonu 
günümüzdekilerden çok farklı olarak, büyük boyutları, sadece 20 dakikalık 
pil ömrü ve 1 kilodan fazla ağırlığıyla dikkat çekmiş. Martin Cooper, yıllar 
sonra buluşunu yaptığı telefon için, “O telefon uzun süre elde tutulamaması 
açısından iyi idi…” demiş. Cooper’ın o ilk telefonu 1980’lerde birçok filmde, 
yeni buluşun tanıtımı gayesiyle film yıldızları tarafından kullanılmış.

1982 senesinde, Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Konfederasyonu 
tarafından, iletişim standartlarının GSM (Global System for Mobile 
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Communications - Mobil İletişim için Küresel Sistem) adı altında 
belirlenmesine karar verildi. “GSM” adı böyle ortaya çıktı. 1988 yılında GSM 
altyapısının özellikleri detaylı olarak belirlendi ve operatörler için ihale 
şartnamesi oluşturularak, Avrupa’da o yıl muhtelif operatörlerle anlaşmalar 
imzalandı. 1 Temmuz 1991 tarihinde ise Finlandiya Başbakanı, Nokia 
firması tarafından üretilen telefonla ilk GSM görüşmesini gerçekleştirdi.

Bundan sonraki gelişmeler baş döndürücü bir hızla oldu: Hem cep 
telefonlarının fiziki görünümleri güzelleşti, hem de becerileri arttı. 

1992 yılında,
➢ GSM için ilk seri üretim olan Nokia 1011 piyasaya sürüldü.
➢ İlk mobil kısa mesaj (SMS – Short Message Service – Kısa Mesaj Servisi) 

        Nokia tarafından gönderildi.
➢ İlk uluslararası dolaşım (roaming) anlaşması Finlandiya’dan Telekom 

        Finland ile İngiltere’den Vodafone arasında imzalandı. 
 
1999 yılında, 
➢ Nokia 8810 isimli telefonu piyasa sürdü ve daha önceki modellerle 

   karşılaştırılmayacak kadar hafif ve küçük, antensiz telefon dünya 
        çapında büyük ilgi çekti. 

➢ Samsung, cep telefonuna müzik çalar, yani “MP-3” özelliğini ekledi. 
➢ Nokia 7110 telefonu ise, internete bağlanabilme özelliğiyle öne çıktı.

Cep telefonunu Türkiye’ye getiren insanın Murat Vargı olduğu söylenir. 
Ben, Penta Dış Ticaret’in ortaklarından Murat Vargı’yı AA&Co.’da 
çalıştığım yıllardan ismen biliyordum. Penta, AA&Co.’nun bağımsız 
denetim müşterisiydi, ama benim Penta’da doğrudan hiçbir çalışmam 
olmamıştı. 

Turkcell’in kuruluş serüvenini “Turkcell Nasıl Doğdu?” başlıklı, 
www. panayirci.com adresli sitede yayımlanan yazısında Güneş Kazdağlı 
şöyle kaleme almış: 

“Aslında her şey 1988 yılında Wall Street Journal ve Financial Times’da 
yayımlanan haberlerle başladı. Bu iki haber, on-iki yıl sonra Mehmet Emin 
Karamehmet’in New York Borsası’nda açılış gonguna vuruşunun ilk adımıydı, 
ama bundan ne Karamehmet’in ne de bu iki gazetede yer alanların haberi vardı.

1980’ler Türkiye’nin dışa açıldığı ve ihracatın patladığı ilk yıllardı. 
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Büyüme çok hızlı gerçekleşince, şirketler o büyüklüğe hazırlıksız 
yakalanmışlardı. Bu sıkıntılı dönem 1980’lerin sonuna doğru dış ticaret 
sermaye şirketlerinin yapısının değişmesine yol açtı.

Dönemin parlak şirketlerinden Penta Dış Ticaret de bu gelişmelerden 
nasibini aldı ve küçüldü. Penta Dış Ticaret küçülmüştü, ancak bu şirketin bir 
yan kuruluşu olan Penta Tekstil üç ortağıyla yoluna devam ediyordu. Bu üç 
ortak Murat Vargı, Muzaffer Akpınar ve Tevfik Yazıcıoğlu’ydu.

İşte tam o dönemlerde Finacial Times’da Murat Vargı’yla, Wall Street 
Journal’da da Muzaffer Akpınar’la yapılan Penta Tekstil’in çalışmalarına ilişkin 
röportajlar yayımlandı. Yazıların özünde genç Türk girişimcilerinin başarıları 
anlatılıyordu. Bu iki gazetede çıkan röportajlar hemen etkisini gösterdi. İsveçli 
bir GSM girişimcisi kısa bir süre sonra hem Murat Vargı’ya, hem de Muzaffer 
Akpınar’a bir yazı yazdı ve GSM işinden söz etti. Murat Vargı kaderlerini 
değiştirecek bu mektubu ciddiye aldı ve İsveç’e gitti. İlk görüşmeleri yaptı. 
Her şey iyiydi. Ancak tek bir sorun vardı: Para. Vargı ve çevresindekiler işin 
büyüyeceğine inanıyorlar, ama buna sermaye koyacak birini bulma konusunda 
zorlanıyorlardı. Murat Vargı tam bu noktada kritik bir karar verdi: Önce 
Türkiye’nin en büyük iki grubuna gidilecekti.

Vargı, önceliği Koç Holding’e verdi. Bu karardan sonra Koç Grubu’yla 
görüşüldü. Koç, “Bu iş olmaz!” dedi. Başvurulan ikinci grup, Sabancı Holding’in 
de yanıtı, daha doğrusu yanılgısı Koç’tan farklı değildi. On yıl sonra, kaçan 
fırsatı Sakıp Sabancı o kendine özgü üslubuyla şöyle özetledi: “İçimiz yanıyor 
ağam... İçimiz.”

Bu iki görüşme Murat Vargı’yı hayal kırıklığına uğrattı, ama yıldırmadı. O, 
parçaları birleştirme ve sonuca gitme özelliğini burada da gösterdi. Bıkmadan 
usanmadan görüşmelerini sürdürdü. Murat Vargı ve Penta Tekstil’e istediği 
cevap nihayet Çukurova Grubu’ndan geldi. Grubun genç ve dışa açık patronu 
Mehmet Emin Karamehmet ‘evet’ dedi. Bu ‘evet’in değerinin 25 milyar dolar 
olduğu sonradan anlaşıldı. ‘Evet’in anlamı ortaya çıktığında da Türkiye’de her 
şey değişmiş, teknoloji, hayatın her alanına damgasını vurmaya başlamıştı.

Bu ‘evet’ten sonrası hepimizin bildiği bir hikâye. Murat Vargı proje kendisine 
ulaştıktan tam altı yıl sonra Karamehmet’i ‘evet’ deme noktasına getirdi ve altı 
yıl sonra Turkcell kuruldu.”
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Cesaret olmadan, akıl meyve veremez.

 ̶  Baltasar Gracian

Mehmet Emin Karamehmet, Murat Vargı ile yaptığı görüşmeleri Çukurova 
Holding İcra Komitesi gündemine ilk defa getirdiğinde, çok doğal olarak 
ardı ardına birçok soru, birçok bilinmeyen ortaya çıktı:

• Ortaklarımız kimler olacaktı?
• Hisse payımız yüzde kaç olacaktı?
• Kurulacak şirketi kontrol gücümüz olacak mıydı?
• Kurucu hissedarlar arasında nasıl bir anlaşma yapılacaktı?
• Kurulacak şirket daha sonra halka açılacak mıydı?
• Sermaye payımızı ödemek için nereden para bulacaktık?
• Bir GSM lisans ücreti mutlaka olacaktı; bu ücretin rakamı ne olabilirdi                     

       ve nasıl ödenecekti?
• Genel müdür kim olabilirdi?
• Teknik kadrolar nasıl yetiştirilecekti?
• Vesaire, vesaire…

Çukurova Grubu bankalarının yöneticileri, cep telefonu projesindeki 
Çukurova payının kendileri tarafından fonlanacağı endişesini taşıyorlardı. 
Bu endişelerinde haklıydılar: Bankalar Kanunu’na göre, Çukurova Grubu 
şirketlerinin Çukurova Grubu bankalarından kullanabilecekleri kredilerin 
limitleri zaten doluydu. Bankacılar, projenin başarılı olacağına son derece 
inanmakla beraber, grup şirketlerine yeni kredi kullandırmaktansa, 
projedeki grup dışı diğer şirketlere kredi kullandırmayı tercih ediyorlardı. 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., işte bu olaylar silsilesi sonrasında, 
günler süren araştırmalar, müzakereler ve ikna etmeler sonucunda kuruldu.

Türkiye’de ilk cep telefonu görüşmesi 23 Şubat 1994 tarihinde 9. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile dönemin Başbakanı Tansu Çiller 
arasında gerçekleşti. Bu görüşmenin ardından Türkiye cep telefonu ile 
tanıştı…

CAPITAL DERGİSİ RÖPORTAJI

1994 krizinden belimizi yavaş yavaş doğrultmaya başladığımız günlerde 
odamda çalışırken, sekreterim Sevtap Özçevik aradı. Sevtap, benim İktisat 
Bankası’nda da sekreterimdi. O da benimle beraber Çukurova Holding’e 
geldi. 
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“Mehmet Bey, sizi Capital dergisinden arıyorlar…”
O güne kadar ben şahsen basınla hiçbir mevzuda, hiçbir şekilde muhatap 

olmamıştım. Çukurova Holding’e genel koordinatör olarak atandığımda, 
Şadi Gücüm bir basın bildirisi hazırlayarak birkaç gazeteye göndermiş, o 
haber bazı gazetelerin ekonomi sayfalarında çıkmıştı. 

“Peki Sevtap, bağlayabilirsin.”
Telefondaki şahıs kendini Ayfer Karataş olarak tanıttı.
“Mehmet Bey, sizinle bir röportaj yapmayı arzu ediyoruz…”
“Hangi konuda?”
“Çukurova Grubu’nun geneli hakkında; yani, grubun yapısı, holdinge 

bağlı şirketler, mali neticeler, yatırımlarınız, projeleriniz gibi…”
Ayfer Karataş ismini, ekonomi ile ilgili konuları işleyen dergilerden 

hatırlıyordum.
“Söyleşiyi siz mi yapacaksınız?” diye sordum.
“Evet.”

Telefondaki şahsın kullandığı kelimelerden, kendisinin ekonomi ve 
işletme ile ilgisi olduğu belli oluyordu. O güne kadar öyle röportaj yazıları 
okumuştum ki, yazıyı kaleme alan, soruları yönelten gazetecinin ekonomi 
ve/veya işletme konularında belli bir geçmişi olmadığı hemen belli 
oluyordu. Capital dergisi de rüştünü ispat etmiş bir dergi görünümündeydi.  
Öte yandan, Çukurova Grubu’nun geneli hakkında o güne kadar basına ve 
dolayısıyla kamuoyuna bilgi veren, açıklama yapan bir kimse olmamıştı. 
Çukurova’nın patronu Mehmet Emin Karamehmet’in basının karşısına 
çıkmayı pek arzu etmeyen bir kimse olduğunu herkes bilirdi. Sadece 
Çukurova bankalarının genel müdürleri, o da bankacılık konularıyla sınırlı 
olarak, basına ara sıra açıklamalar yaparlardı.

Mehmet Emin Bey riskini göze aldım.
“Peki, röportajı yapalım…”  dedim.

CAPITAL DERGİSİNDE ÇIKAN YAZI:
Çukurova Holding, Türkiye’nin en eski gruplarından… Adana’da temelleri 

atılan grubun tarihi Cumhuriyet öncesine kadar gidiyor. Yıllar itibariyle yavaş, 
fakat istikrarlı bir şekilde büyüdü. Kurucusu Karamehmet Ailesi, bu süre içinde 
grubu sürekli büyütmeyi başardı. Bugün ulaşılan nokta ise çok parlak: Çukurova 
Holding’in bünyesinde 103 şirket var. Sahibi olduğu altı banka, özel bankaların 
toplam mevduatlarının % 27’sine sahip. 1994 cirosu ise 133 trilyon lirayı geçiyor. 

İşte böylesine büyük bir grup yıllardır basına kapalı olarak faaliyetlerini 
sürdürüyor. Grubun başındaki Mehmet Emin Karamehmet konuşmayı 
sevmiyor, kamuoyundan uzak durmaya çalışıyor. 
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Geçtiğimiz aylarda bu dev grup yeniden yapılanma yaşadı. Bu aşamada İcra 
Komitesi Üyeliği’ne aile dışından bir profesyonel olan Mehmet Gür getirildi. 
Cenevre Üniversitesi’nde işletme eğitimi gören Gür’ün atanmasıyla birlikte 
Çukurova Grubu’nun dışa açılma süreci de başladı. Mehmet Gür, grupla ilgili 
ilk geniş açıklamayı Capital’e yaptı. 

İşte Çukurova Grubu’nun kırk-beş yaşındaki genel koordinatörü Mehmet 
Gür’ün Capital’e yaptığı ilginç açıklamalar:

➢ Geçtiğimiz yıl Çukurova Grubu yeniden yapılandı. Neler değişti?
➢ Çukurova Holding’de son on yıldır bir holding faaliyeti üzerinde pek 

durulmamış, sadece bir yatırım şirketi olarak faaliyet gösterilmiş. Yeniden 
yapılanmamız yönetim kurulumuzdan başlıyor. Son iki yıldır yönetim 
kurulu yedi kişiden oluşuyor. Üçü aile efradıdır: Mehmet Emin Karamehmet, 
Samsa Karamehmet ve Neslihan Yılmaz. Üçü, kardeştir. Diğer dördü ise 
tamamen profesyonel kişilerdir: Osman Berkmen, Burhan Karaçam, Şadi 
Gücüm ve Sezer Bilgili.

➢ Holding seviyesinde profesyonelleşme, yeniden yapılanma nedir?
➢ Çukurova Grubu’nda profesyoneller kendileri için geniş bir çalışma alanı 

bulmuşlardır. Bizim görevimiz, holding hedefleriyle şirketlerin bireysel 
hedeflerinin çelişmemesini sağlamaktır. Şirketlerimiz arasında sinerji 
yaratmaya çalışırız. Yeni ve ek yatırımların fizibilitelerini takip ederiz. 
Yeniden yapılanmada esas, holdingin bu tip işlerde faaliyete geçirilmesidir. 
Daha önce  şirketler kendi alanlarında bireysel olarak faaliyet göstermekteydi. 
Bir holding fonksiyonu yoktu. Oluşturduğumuz koordinatörlüklerle bir 
holding fonksiyonu kazandırılmıştır. Yeniden yapılanma budur.

 
➢ Çukurova Grubu’nda çalışan bir üst göreve kolay atanabiliyor mu?
➢ Rahatlıkla… Zaten prensibimiz budur. Bizimle beraber çalışan, 

şirketin felsefesini özümsemiş kimselere daha üst kademelerde görev 
verilebilmektedir. Esas ilke budur. Tabii ki, 20.000 kişinin çalıştığı bir grupta 
başarılar ve başarısızlıklar olacaktır. Başarılı olanların her zaman yüksek 
kademelere çıkma şansı mevcuttur.

➢ Çukurova profesyonelleşmenin hangi aşamasında?
➢ Çukurova’da profesyonelleşme düzeyi, yönetim kurulunda ve icra 

komitesinde kendini hemen belli etmektedir. Grubun yedi yöneticisinden 
dördü profesyoneldir. Dört icra komitesi üyesinin üçü profesyoneldir. Diğer  
tüm murahhas azalar ve şirket genel müdürleri profesyonel yöneticiler 
olarak çalışmaktadır.
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➢ Mehmet Emin Karamehmet’le haftada kaç gün toplanırsınız?
➢ İcra komitesi haftada bir gün toplanır. Yönetim kurulu ise 1,5 ayda 

bir toplanır. Yılda aşağı yukarı dokuz-on toplantısı olur. Mehmet Emin 
Karamehmet de icra komitesinde olduğu için, kendisiyle haftada bir 
görüşmemiz olur.

 
➢ Sekiz ana sektörde çalışan bir grupsunuz. Yatırım gündeminizde neler var?
➢ Sekiz ana sektör içinde finans sektörünü dörde bölüyoruz: Bankalar, 

yatırım şirketleri, leasing-factoring şirketleri ve borsa şirketleri. Beşinci 
sektör sanayi, altıncı ticaret, yedinci taşımacılık, sekizincisi ise servis sektörü. 
Servis sektöründe çok geniş bir yelpaze var: Burada telekomünikasyondan 
tutun, danışmanlık, turizm, eğitim şirketlerine dek, çok geniş bir yelpazeden 
söz edebiliriz.

➢ Yabancı ortağınız olacak mı?
➢ Avrupa’nın kâğıt sektöründe en büyük firmalarından SCA şirketiyle 

ortaklık halindeyiz. Selkasan’da %11,5, Kaplamin’de %35 ortaktırlar. Her iki 
şirkette de ortaklıklarını %49’a kadar çıkarma opsiyonları mevcuttur. Yeni 
kurulacak bir şirkete ise %35 ile ortak olacaklar. Burada kutu üretiminde 
kullanılan kâğıt üreteceğiz. Karamürsel’e kurulacak ve 13 milyon dolara mal 
olacak bu fabrikada yılda 40 bin ton kâğıt üretimi hedeflenmektedir.

➢ Kâğıt dışında başka bir projeniz var mı?
➢ Bir ABD’li firma ile kurmayı düşündüğümüz elektrik santrali projemiz 

var. Üretilecek elektriğin kaça mal edileceği, finansman kaynağının ne 
olacağı konusunda çok detaylı fizibilite çalışması yapılmaktadır. Dokuz aydır 
devam eden bu çalışmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine önümüzdeki  
iki-üç ay içerisinde karar verilecektir. Gerçekleşmesi durumunda, kömüre 
dayalı bu santral, 120 megavat gücünde olacak. Kendi fabrikalarımızın 
elektrik ihtiyacını karşılayacağı gibi, bölgedeki diğer kuruluşlara da enerji 
satışı yapılabilecektir.

Yatırım gündemimiz oldukça kabarık. Üçüncü kâğıt tesisinden sonra, 
Çukurova Çelik’te yassı ürünler üretmek üzere 30 milyon dolar tutarında 
ek bir tesis düşünülüyor. Çanakkale Çimento’da 25 milyon dolarlık bir 
yatırımla gerçekleştirilen yeni değirmenimiz, yaklaşık bir ay önce işletmeye 
alınmıştır. 

➢ Mali sektörde yatırımınız olacak mı?
➢ Yapı Kredi Bankası’nın çok önemli bir yatırımı vardır. Gebze-Şekerpınar 

Köyü civarında 100 milyon dolar yatırım bedeliyle bir operasyon merkezi 
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kurulmaktadır. Bu yatırımla Yapı Kredi’nin bütün bilgisayar teşkilatı 
bir araya toplanacak, son teknolojik gelişmeler ışığında bilgisayarların 
yenileneceği bir yatırım olacak. Böyle bir operasyon merkezi dünyada üç 
ya da dört tane varsa, beşincisi bizde olacak. Bu yatırımla, zamandan ve 
maliyetlerden tasarruf sağlanacaktır. Bu, gerçekleşecek çok büyük işlem 
hacimlerini kaldırabilecek bir yatırım olacaktır. Böylece, bankanın iç 
maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.

 
➢ Ne zaman devreye girecek?
➢ Dokuz ay önce başlandı, tahmin ediyorum 1997’nin ikinci yarısında 

faaliyete geçecektir.
Diğer bir yatırım sahası tekstildir. Boya ve aprede mevcut tesislerimize 

25 milyon dolar tutarında yeni teknolojik makinelerin ilavesiyle 
gerçekleştireceğimiz kapasite artırma yatırımlarının büyük bir kısmı bu 
yıl tamamlanacaktır. Comag’ta da maden teknolojilerini geliştirmek üzere 
yatırımlar sürmektedir.

➢ Peki bu yatırımlarınızın mali portresi nedir?
➢ Elektrik santralini de sayarsanız, ki o 175 milyon dolarlık bir yatırımdır, 

önümüzdeki üç yıl içinde grubun yapacağı toplam yatırım tutarı 365 milyon 
dolardır. Bunu Türk Lirası olarak ifade edersek, yıllık 5 trilyon, üç yıllık 
süreçte ise 15 trilyonluk bir yatırımdan söz ediyoruz.

 
➢ Bu yıl holdinglerin yatırıma yönelmede hız aldıkları dikkat çekiyor. Aynı hız 

sizde de görülüyor. Kaynağını nereden alıyor?
➢ Bir kere, 1994 yatırımlar için çok kötü bir yıl olarak geçti. Doğrusunu 

söylemek gerekirse, şirketler de, çok kimsenin tenkit ettiği gibi atıl paralarını 
yeni yatırımlara yönlendirmektense, repo gibi rant sağlayıcı alanlarda 
kullandılar. Çukurova’nın böyle bir prensibi yoktur. Bankalarımız, Bankalar 
Kanunu’ndan gelen zorunlulukları dışında, çok az sayıda şirketlerimiz de, 
çok kısa dönemler için geçerli olmak üzere rant geliri elde etmiştir.

➢ O zaman siz 1994 krizinden etkilenmediniz…
➢ Etkilendik, etkilenmez olur muyuz! 1993 sonunda konsolide bilançomuz 

10 milyar doları aşıyordu. 1994 sonunda 8 milyar dolara indi. Ama her 
krizin bir sınırı vardır. Başlatılan bir yatırımdan geri dönmek, ancak onun 
maliyetini daha fazla artırır.

 
➢ Peki, bu hız kazanmada, ekonomide istikrar görüntüsü etkili olmuş mudur?
➢ 1995’teki ekonomik göstergeler, 1994’ten çok daha iyidir. Ümidimiz 
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bunun 1996-1997’de daha da iyileşeceğidir. Ancak yatırımları, ekonomik 
göstergeler hele tam otursun da ondan sonra yapalım diye bekletirseniz, geç 
kalmış olursunuz. Çünkü, rekabet öne geçer.

➢ Çukurova Grubu’nun kendi bankalarından çok kredi kullandığı söyleniyor…
➢ Bankalar Kanunu’na göre bir grup bankası, bir grup şirketine ancak 

belli oranlarda kredi kullandırabilir. Kanunun koyduğu limitleri aşmamak 
şartıyla, şirketlerimiz bankalarımızdan kredi kullanırlar, ama bu hiçbir 
zaman bankacılıktaki teamüllerin dışında olmaz. 

Kredinin açılışında ve de süresinde piyasada geçerli olan kredi faizleri 
düzeyi neyse, şirketlerimiz de o oranlardan kredi kullanırlar.

 
➢ Yeni gireceğiniz bir sektör var mı?
➢ Yelpaze o kadar büyük ki, bir dokuzuncusunun olacağını hiç  

sanmıyorum. Ama servis sektöründe önemli yatırımlarımız var. Mesela 
turizmde gelecek yıl ilkbaharda Sultanahmet Oteli’nin açılışı yapılacaktır. 
Yatırım 18 milyon dolara mal olacak.

 
➢ Başka hangi sektörleri hedef seçtiniz?
➢ Çukurova Grubu’nun 2000’li yılların başındaki çekirdek sektörleri 

iletişim ve malî sektörler olacaktır: Bankacılık, sigortacılık, factoring, 
leasing gibi…

➢ Gıda sektöründe olacak mısınız?
➢ Gıdada bu aşamada bir gözlem yapıyoruz. Gıda sektörüne girmek bir 

moda mı, yoksa burada cidden atılması gereken daha adımlar var mı? Tabii 
Koç Grubu burada kolay kolay erişilemeyecek bir noktada bulunuyor. Ama 
Türkiye ikinci bir büyüğü kaldırabilecek kapasitede. Üretim ve dağıtım 
bazında ileride bazı projeleri hayata geçirebiliriz.

 
➢ Gayrimenkul portföyünüzün çapı nedir?
➢ Bugünkü piyasa değerleri ile 400 milyon doların üzerinde olduğu tahmin 

ediliyor.. Öyle yerler var ki, fiyat biçilemiyor. Yoğunluk olarak İstanbul’da, 
ama Türkiye’nin her yerinde…

➢ Çukurova’nın 2000’li yıllar stratejisi nedir?
➢ Temel strateji, rekabet. Rekabetimizi artırabilecek her türlü girişimi 

yapacağız. Yöneticiler şirketlerinin devamlılığı için çalışır. Rekabeti 
yakalayamıyorsanız, gidici olursunuz. O zaman, yaptıklarınız hiçbir şey 
ifade etmez. Önümüzdeki yılları tamamen rekabet yılları olarak görebiliriz.
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Bu rekabeti yaparken, oyunu kurallarına göre oynamak gerekir. 
Çevrecilikten tutun, kapasiteye, verimliliğe kadar her şey rol oynayabilir.

➢ 1995 ciro hedefiniz nedir?
➢ Bütün şirketlerimizde reel olarak her yıl %10 büyümeyi hedefliyoruz. 

Konsolide gelir tablomuza göre 1993’te 4 milyar 865 milyon dolar 
ciro yapmışken, 1994’te devalüasyon nedeniyle ciromuz dolar bazında 
gerilemiştir. 1995 hedefimiz, 5 milyar dolarlık bir ciro elde etmektir.

 
➢ Kârlılığınız…
➢ 4 milyar 413 milyon dolar cirodan, 171 milyon dolar kârlılığımız vardır.
  
➢  Türkiye’de en fazla şirkete sahip olan kaçıncı grupsunuz?
➢ Ciro açısından tahmin ederim Koç’tan sonra ikinciyiz. Bizim 

cirolarımızın içinde bankalarımızın yaptığı cirolar da var. Bizim malî 
tablolarımızda, bankaların faiz gelirleri, sanayi şirketlerinin net satışları, 
sigorta şirketlerinin prim gelirleri ciro olarak kabul edilir. 

Bütün bunları topladığınızda 1994’te 133 trilyon liralık bir düzeye 
gelmişiz. Başka bir grupta altı banka olmayabilir, ciro düşer. Ancak 
bu grupların da sanayi şirketlerinin ciroları, bizim sanayi sektörünün 
cirolarının çok üzerindedir. Dolayısıyla, büyüklük göreceli bir kavramdır.

➢ En kârlı bankanız hangisi?
➢ Bankalarımızın hepsi ayrı hedefler güderler. Yapı Kredi Bankası’nın 

müşteri kitlesi ile Pamukbank’ın müşteri kitlesi ayrı ayrıdır. Altı bankamız 
var, fakat hem felsefeleri hem de müşteri kitleleri ayrıdır. Dolayısıyla, en 
kârlısı şudur demek, zor.

➢ Pamukbank yıllardır gündemde oldu. Zaman zaman, “iflas etti, battı, kötü 
durumda” söylentileri yayılır. Nedir Pamukbank’ın sıkıntıları?

➢ Pamukbank’taki bu tür söylentilerin kaynağını bilmiyorum. Halk 
içinde konuşmalar olabilir. Bizi en çok üzen, geçen yıl kriz döneminde 
bir televizyon kanalında Pamukbank konkordato ilan etti haberi üzerine 
yaşanan gelişmelerdir. Tabii bu büyük bir müşteri kitlesini banka gişelerinin 
önüne yığmıştır. Haber ise teknik olarak zaten yanlıştır. Çünkü bir banka 
konkordato ilan etmez. Böyle bir durumla karşılaşmış olmasına rağmen, 
hiçbir mudisini geri çevirmemiştir.

➢ Pamukbank sanırız en zayıf bankalarınızdan…
➢ Öz kaynakların verimliliği açısından bakarsanız, diğer bankalara göre 
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daha az kârlılıkla çalışan bir bankadır. Bir Yapı kredi Bankası’nın, bir 
İnterbank’ın özkaynak kârlılığı Pamukbank’tan daha yüksektir.

 
➢ Mehmet Emin Karamehmet, tavizsiz, sert bir patron imajı veriyor…
➢ Bu imaj doğru değil. Tartışmalara açık bir ortam her zaman yeğlenir. 

Çok geniş bir yelpazede çalıştığımız için, herhangi bir konuda o meseleyi 
tartışan kişilerin ters fikirleri olması da son derece sağlıklıdır. Kendi fikrini 
savunma, kendi görüşünü kabul ettirme çabasında olan insanların seslerinin 
yükseldiğine tanık olabilirsiniz. Herkes kendi fikrini en demokratik 
ortamda, tamamen liberal bir şekilde söylemekte, mantığı çerçevesinde 
fikrini savunmakta serbesttir. Bu kendilerinden istenir zaten. İşin esası o. 
Fikrini savunamıyorsa, söyleyemiyorsa, zaten iyi bir idareci olamaz. Karşı 
fikirleri dinlemiyorsa, iyi bir idareci olamaz. Grubumuzun yeni yatırımları, 
yeni ortaklıkları hep bu tür tartışmalarla bir sonuca bağlanır.

 
➢ Liberal bir insan mıdır?
➢ Tamamen. Bu davranışlarına şahit oldum.
 
➢ Kendisiyle çalışmak zor mu, kolay mı?
➢ Çalışmanın zorluğunu nasıl tarif ettiğinize bağlı. Bence çok rahat. 

Çünkü ya o düşüncelerinde sizi ikna etmek durumundadır, ya da siz onu 
ikna etmek durumundasınız. Başka türlü zaten profesyonel yönetici olmanın 
zevki kalmaz. Maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun, bir üstünüzün 
dediğine her zaman “peki” derseniz, o zaman profesyonelliğin tadı çıkmaz. 
Öte yandan, sırf, “bakın ben üstüme karşı gelebilirim” mantığıyla da 
mantıksız bir davranışta bulunursanız, mantıksız bir görüşü savunmaya 
kalkarsanız, o zaman da zaten iyi bir yönetici olamazsınız. İyi çalışmazsanız, 
yükselemezsiniz. Her şey birbirine bağlı gibime geliyor.

➢ Nelere tahammül edemez?
➢ Tahmin ederim en tahammül edemediği şey, bir şeyi saklamak uğruna 

kendisine yanlış bilgi verilmesidir.
 
➢ Hobileriniz nedir?
➢ Amatörce fotoğraf çekerim. Müziği çok severim. Dinlemekten ziyade 

çalarım. Çoğu arkadaşlarım iyi bir gitarist olduğumu söylerler.
 
➢ Başucu kitabınız var mı?
➢ Başucu kitaplarım var. Psikolojiye özel ilgim var. Bu üniversiteden 

kalan bir alışkanlıktır. Cenevre Üniversitesi’nde çok önemli bir psikoloji 
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profesöründen iş psikolojisi üzerine dersler almıştım. Bir de tarihi çok 
severim. Daha çok genel tarih… İnsanların biyografileri yerine bir ülkenin 
tarihi, savaşları, toplumsal olayları…

    * * *
Capital dergisi röportajı 1995 Temmuz sayısında yayımlandı.

Bir hafta sonu İstanbul’da yaşayan tüm kuzenlerimle Büyükada’ya gittik. 
Gidiş sebebimiz, annemin bir zamanlar Hatay Cumhuriyeti Başbakanı 
olan amcası Dr. Abdurrahman Melek’in yaz için Büyükada’ya gelen kızı 
Gökçen Erner’i ziyaret etmekti. Aile içinde geçen güzel bir gün sonunda 
şehre dönmek üzere vapur iskelesine doğru yürürken, kuzenim Reşit birden 
kolumu çekti. “Mehmet, şuradaki senin resmin, değil mi?” Reşit “Şuradaki” 
diyerek, önünden geçmekte olduğumuz bir büfenin gazete raflarında 
duran Capital dergisini işaret ederek gösteriyordu. Yüzümün kızardığını 
hissettim…

Capital dergisinin o günlerde piyasaya çıkacağını biliyordum, ama 
fotoğrafımın derginin kapağında (Fotoğraf 80) yayımlanacağından doğrusu 
haberim yoktu. Fotoğrafın altına da büyük puntalarla, “Çukurova Grubu’nu 
Genel Koordinatör Mehmet Gür Anlatıyor” yazılmıştı. Reşit raflardaki tüm 
dergileri satın alarak, herkese birer nüsha dağıttı.

Konu ile ilgili olarak benimle temasa geçen ilk kişi Holding Yönetim 
Kurulu üyesi Sezer Birgili oldu. Bana telefon ederek, “Bugüne kadar 
Çukurova Grubu olarak kamuoyuna karşı hep uzak durduk. Dergiyle 
yaptığınız söyleşi bence çok yararlı oldu; iyi bir bilgi aktarımı 
gerçekleştirdiniz Mehmet Bey. Teşekkür ederim…” dedi. Samsa Karamehmet 
de Tarsus’tan telefon ederek, güzel bir sürpriz yaşadığını belirtti.

Capital dergisinin yankıları hem grup içinde, hem grup dışında birkaç 
gün sürdü. Mehmet Emin Bey, pek renk vermemekle beraber, “Güzel 
olmuş!” diyerek, olaydan hoşnut kaldığını gizlemedi. 

KEFELİKÖY

1994 yılının Mayıs ayı idi. Fisun o akşam yemek masasında, “Bugün 
Berna ile beraberdik. Kendileri ve anne-babası için büyükçe bir ev arıyor. 
Kefeliköy’de bir yer görmüş, beğenmiş, ama ‘Bizim tüm aile için küçük,’ 
diyor. Bizim bakmamızı önerdi. Yeri bana göstermesi için öğleden sonra 
Kefeliköy’e gittik,” dedi.
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Berna, Fisun’un Ankara’dan çocukluk arkadaşıydı. Berna’nın babası, 
Uğurlu Tunalı, bizim düğünümüzde film çekmiş ve filmi bize hediye etmişti. 

“Kefeliköy neresi?”
“Maslak’tan Sarıyer’e inen Hacı Osman Yokuşu’nu gözünün önüne getir. 

Yokuşu inip, Boğaz’a geldiğin zaman ışıklar vardır.”
“Evet, biliyorum.”
“Işıklardan sağa döndükten 200 metre sonra bahsettiğim eve geliyorsun.”
“Boğaz manzarası?”
“İstemediğin kadar…”

Bu konuşmadan sadece üç-dört hafta önce, bir akşam yine yemek 
masasında sohbet ederken, şehir dışında bahçeli bir yere taşınsak mı diye 
konuşmuştuk. O zamanlar Bahçeköy, Kemerburgaz gibi yerlerde yeni 
yerleşim yerleri, siteler kuruluyordu. Birçok arkadaşımız oralardan evler 
almaya başlamışlar, hatta taşınanlar olmuştu.

“Yarın Cumartesi. Bir ara gidip, şu eve bakalım,” dedim.

Bebek’ten Kefeliköy’e sahilden gittik. Kireçburnu Fırını’ndan alışveriş 
yaptıktan sonra, Boğaz tarafında kalan benzinciyi geçer geçmez, Fisun, 
“Evet, şurada park edebiliriz. Dün de burada park etmiştik,” dedi. Arabayı 
park ettiğimiz yer, görmeye gittiğimiz evin hemen dibindeydi, ama ev 
yirmi metre kadar yukarıdaydı. Evin su saatinin içinde bulunduğu, sacdan 
yapılmış ve maviye boyanmış bir muhafaza dolabının üzerine “Satılık Ev” 
ibaresi beyaz boya ile yazılmıştı. Yukarı çıkmak için en az elli derecelik bir 
yamaca yerleştirilmiş, tam yüz-bir basamaklı dar bir merdiveni tırmanmak 
gerekti.

“Vay canına! İnanılmaz bir manzara…” dedim, nefesim hem merdivenleri 
çıkmaktan, hem de Boğaz manzarasının muhteşemliği karşısında tutulmuş 
bir halde… “Doğrudan Boğaz’ı görüyorsun.”

Ev çok eski ve harap görünümdeydi ve belli ki, uzun zamandır bakımsız 
kalmıştı. Evin konumu ise, az bulunur bir konumdu. On-yedi senedir 
İstanbul’da yaşıyordum; ziyaret ettiğimiz evin konumu kadar enteresan 
ve güzel konumlu bir ev görmemiştim. Evin arsası Boğaz’a doğru burun 
yapıyordu. İki katlı ana bina arazinin uç kısmına yerleştirilmişti. Evin ön 
tarafından Boğaz’ın Karadeniz’e çıkışına kadar olan mesafeyi, yani yaklaşık 
on kilometrelik bir mesafeyi görmek mümkündü. Evin sağ tarafından karşı 
sahilde Beykoz’u, sol tarafından ise Büyükdere Koyu’nu seyretmek olanağı 
vardı.
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Evin sahibesi, Nurhan Kıran, yaşlıca bir hanımdı. Ermeni kökenli kocasının 
vefatından sonra evde oğluyla beraber oturmaktaydı. Binanın ikinci katını 
ve arkadaki iki bölümlü müştemilatı ayrı ayrı üç kiracıya vermişti. 

“Kıbrıs’ta narenciye bahçelerimiz var. Oğlum Kıbrıs’a yerleşmek niyetinde. 
Ben de şehirde, Feriköy’de oturan akrabalarıma yakın bir yere taşınmak 
istiyorum,” dedi, Nurhan Hanım. 

Ev için istenilen rakam Fisun ve benim birikmiş nakit paramızın biraz 
üstündeydi. En son gayrimenkul alımını Tarabya’da ikinci derecede tarihi 
eser sınıfındaki bir evi satın alarak yapmıştık. Aradan geçen altı senede 
biraz birikimimiz olmuştu. 

Ev sahibesinden ertesi hafta sonuna kadar meyil istedik. O hafta içinde 
Fisun tapu dairesinde evle ilgili araştırmalar yaptı. Evin iskân izni vardı; 
üzerinde herhangi bir haciz, ipotek yoktu. Ev yamaca inşa edildiğinden, 
heyelan bölgesi olarak sınıflandırılmıştı.  Üç-dört gün içinde iki kere daha 
ziyaret ettik. Evi, fikrini almak için, inşaat mühendisi eniştem Ayhan’a 
gösterdik. Son ziyaretimize giderken, Fisun’a şöyle dedim:

“O evin konumundan, manzarasından dolayı, Bebek’ten 10 km uzağa 
taşınmayı göze alır mısın?”

“Almasına tabii ki alırım, ama ev için istenilen parayı bile 
denkleştiremiyoruz. Evin yeniden inşaatı için gerekecek parayı nereden 
bulacağız?”

“Bence orayı kaçırırsak yazık olur; sonradan pişman olabiliriz. Baksana, 
Kemerburgaz’daki evlere bile ne paralar istiyorlar. Bir daha böyle bir yer 
bulamayız. Evin tadilatı, yeniden yapımı bizi manen ve maddeten epeyi 
yoracak, biliyorum, ama emin ol, buna değecek.”

“Sen kararını vermişsin…” dedi Fisun.
“Ben şöyle düşünüyorum: Bankadaki paramızı güzel bir arsaya yatırmış 

olacağız. Ben kırk iki yaşındayım, sen otuz sekiz, Alper on dört yaşında; 
daha genciz. Bugünden yarına taşınmak diye bir derdimiz, acelemiz yok. 
Evin tadilatını birkaç seneye yayarız. Arkadaki müştemilata başlangıçta 
hiç dokunmayız bile… Bakarsın para yetişmiyor, ki olabilir, o zaman 
Tarabya’daki evi satarız.”

O gün şanslı günümüzdü. Nurhan Hanım, istediği fiyatı biraz indirdi; 
onun istediği fiyatla bizim önerdiğimiz fiyat arasında kalan bir değer 
üzerinden el sıkıştık. 

“Helâl edin, hanımefendi!” dedim.
“Sizleri sevdim; ben helâl ediyorum. Hayırlı olsun!”
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Fisun da, ben de, yirmi-yedi ay sonra taşınacağımız evden ayrılırken,  yaşlı 
hanımın elini öptük…   

Evin arsası 1.140 metrekare idi. İki katlı ana binanın tabanı yaklaşık 100 
metrekareye oturuyordu. Arka taraftaki iki bölümlü müştemilat ise, yine 
100 metrekarelik bir alanı kaplıyordu. Dolayısıyla, kapalı alan olarak 
yaklaşık 300 metrekarelik bir kullanım alanı vardı.

Eve Fisun’la ilk geldiğimiz gün arabamızı aşağı park ederek, yamacı  yüz-bir 
basamaklı bir merdivenden çıkmıştık. Esasında, eve çıkan bir araba yolunun 
da olduğunu öğrendik. Yol çok güzel yapılmış, döşenen taşlar arabaların 
kaymasına neden olmasın diye yontulmuştu. O yol, bizim evin üst tarafında 
inşaatları tamamlanmakta olan beş adet villanın arsasının sınırı boyunca, 
üç viraj çizerek yukarı çıkıyordu. İkinci virajın olduğu yerde, yolun bizim 
arsamıza 3 metre kadar bir sınırı vardı ve tam o sınırdan arsamıza bir giriş 
verilmişti. Satın aldığımız evin el değiştirdiği duyulunca villaların sahipleri 
3 metrelik sınıra duvar ördürterek, yolu kapattılar. Villa sahiplerinden biri 
olan Gündüz Giray ile akran sayılırdık.  Konuyu ona açınca, şöyle dedi:

“Bizim evler bitmek üzere. Yakında taşınacağız. İnsanlar buraya taşınınca 
göreceksiniz ki, hepsi ayrı ayrı iyi kimseler. İyi komşuluk münasebetleri 
esasken, ben dâhil, hiç kimse o duvarı size bir kötülük olsun diye ördürtmedi. 
Yolun yapımı yeni bitti ve bayağı para harcandı.”

“Biz yolu kullanma hakkı için bir ödeme yapabiliriz,” dedim.
“Olay tümüyle bir para meselesi değil. Sizin evin inşası için o yola 

kamyonlar girecek, moloz taşıyacaklar, kum, çimento, taş getirecekler. Yol 
bozulacak, siz de üzüleceksiniz. Tüm villa sahipleri aramızda bir görüşme 
yaptık. Evin tadilatı bitsin, siz taşınmadan evvel o duvar kaldırılır.”

Benimle yaşıt olan, yani 1952 yılında yapılmış olan evin iskân izni 
olduğundan, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün tadilat projesine problem 
çıkarmadan onay verebileceği söyleniyordu. Evin dış görünümünü 
değiştirme hakkımız yoktu; hatta dış duvarları bile yıkamıyorduk. 
Bu durumda, tadilatın, evi tamamen yıkıp yeniden yapmakla 
karşılaştırıldığında, daha uzun ve masraflı olacağı belirtiliyordu. Evin 
komşu arsadan girişi de kapandığından, tadilat sırasında ortaya çıkacak 
molozlar yüz-bir basamaklı dış merdivenden aşağı indirilecek, kullanılacak 
inşaat malzemesi o merdivenlerden yukarı taşınacaktı. Bu husus, işçilik 
masrafını küçümsenemeyecek tutarda artıracaktı.  

Fisun’la beraber çok az bildiğimiz bir işe, yani inşaat işine girdik. Neyse 
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ki, başta eniştem Ayhan olmak üzere, danışman olabilecek tanıdıklarımız 
çoktu. En önemli husus tadilat projesini kim çizecek, çalışma izinlerini kim 
alacak, tadilatı fiili olarak kimler yapacaktı?

İmdadımıza Tanju Karabulut yetişti… Tanju Bey, komşu beş villanın 
tümünün altyapı ve kaba inşaatlarını yapmış olan mühendisti. Bazı villaların 
ince işlerini de yapmıştı. Müstakbel komşularımızın tümünü tanıyor 
olması, bizim için bir şanstı; bizim inşaatla ilgili olarak onlara nazı geçerdi. 
Komşu villaların inşaatı biterken bizimki başlayacaktı; dolayısıyla, bizim 
inşaata yeteri kadar vakit ayırabilecekti. Her türlü işin ustasını tanıyordu. 
Boğaz’ın ön görünümünde inşaat yapmış olduğundan, Boğaziçi İmar 
Müdürlüğü’nün çalışma şartlarını biliyordu. Bizden istediği fiyat da daha 
önce görüştüğümüz mühendislere göre bize gayet makul geldi. Harcamalar 
üzerinden belli bir yüzdeyle çalışacaktı. Tanju Bey, sözüne güvenilir, iyi 
niyetli, çözüm üretebilen, zevkli ve mert bir insandı. 

İnşaat işi cidden zor oldu. Daha işin başında, 1952 senesinde yapılmış 
binanın doğru dürüst temelleri olmadığı anlaşıldı. Ev kayalık zemin üzerine 
inşa edilmişti:

“Tanju Bey, biliyorsunuz bu bölge “heyelan bölgesi” olarak 
vasıflandırılmış. Temel atmak için dış duvarları da yıkamıyoruz. Ne 
yapacağız bu durumda?” diye sordum umutsuzca…

“Çok basit bir temel atılmış olmasını zeminin sağlamlığına bağlamak 
gerekir. Burası heyelan bölgesi olarak ilan edilmiş, ama 1952’den beri hiçbir 
şey olmamış. Bu, tabii ki, bundan sonra da olmaz anlamına gelmez. İçinizin 
rahat etmesi için yapacağımız şu: Dış duvarları yıkamadığımız için, her 
seferinde sadece 1-1,5 metrelik duvarı yıkacağız. Oraya temel attıktan sonra 
duvarı tekrar öreceğiz. O iş bitince ikinci 1-1,5 metrelik duvarı yıkacağız, 
temel attıktan sonra orayı da öreceğiz. Böylece binanın çepeçevre her 
tarafına temel atmış olacağız. Bu iş biraz vaktimizi alacak, ama bina bir 
demir kafes gibi olacak.”

Hakikaten, iş Tanju Bey’in anlattığı gibi yapıldı. Temelden çıkan 
demirler, binanın dış duvarlarına yerleştirilen demir ağlara, duvar 
demirleri de çatı profillerine bağlandı. Bina demir bir kafes gibi oldu.  

Tanju Bey binaya bir de çatı katı kazandırdı. Eski binanın yüksek olan 
tavan yüksekliklerini biraz alçaltarak, zaten var olan çatı katını oturulabilir, 
yaşanabilir sevimli bir kat haline çevirdi. Bu şirin çatı katı Alper’in mekânı 
olacaktı.
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İnşaatın çavuşu Apo idi. Tanju Bey’in eski adamı olan Abdullah Yücel, 
komşu villaların altyapı ve kaba inşaatlarında çalıştıktan sonra, ailesinin 
oturduğu Karabük’e dönmüştü. Bizim evin işi başlayınca, İstanbul’a geri 
geldi ve evin yapımında tüm çalışanlar gibi, onun da çok emeği geçti. 

Yaklaşık iki sene süren tadilatın esas kahramanı Fisun idi (Fotoğraf 81). 
Tadilat süresince haftada birkaç gün inşaata gitti, çalışanlara yemek yapıp, 
götürdü ve yapılanları izledi. Açık havada ve esintide o kadar uzun zaman 
kalmıştı ki, sol gözünde bir rahatsızlık başladı. İris üzerinde küçük bir 
çizgi oluştu. Fisun’u muayene eden göz doktoru, “Bu rahatsızlık daha çok 
çobanlarda görülür. Çobanlar meralarda, otlaklarda rüzgâra sıkça maruz 
kalırlar. Rüzgârlı yerlerde mutlaka gözlük takın!” dedi.

Kefeliköy evi büyük uğraşlar sonunda tamamlandı. Tadilat masrafını 
karşılamak için Tarabya’daki evi satmak zorunda kalmadık, ama 
İskenderun’da babamdan ve annemden kalan bazı gayrimenkulleri elden 
çıkarmak gerekli oldu. Komşularımızın iki sene evvel ördürdükleri duvar 
yıkıldı. Biz de komşularımızın oluşturduğu beş hanelik siteye dâhil edildik. 
Araba yolunu, sitenin ortak jeneratörünü, anten tesisatını ve güvenlik 
sistemini kullanabilmek için bir giriş ücreti ödedik.  

Kefeliköy evi çok güzel bir yuva oldu (Fotoğraf 82). Ziyaretimize her 
gelen kimse evin konumuna bayıldı (Fotoğraf 83 ve 84).  Evi annemin de 
görmesini isterdim: Annem, Fisun’la evlenirken 1977’de aldığımız Bebek-
Arifi Paşa Korusu’ndaki evi de beğenirdi, ama o evin deniz manzarasına 
sahip olmamasını eksiklik olarak görür, evin yeterince güneş almamasını 
eleştirirdi. Yeni evin üç tarafında Boğaz manzarası vardı, güneş ışınları gün 
boyunca ayrı ayrı yönlerden evin içine süzülüyordu. 

Kefeliköy evine 30 Ağustos 1996 tarihinde taşındık. Zafer Bayramı 
günü idi. Donanmaya ait savaş gemileri ve denizaltılar evimizin önündeki 
Büyükdere Koyu’nda toplanmışlardı.  Bir müddet sonra, Marmara Denizi 
istikametinde Boğaz boyunca resmigeçit yapmak üzere hareket ettiler. 
Harika bir görünüm vardı…

Fisun’a, “Bak Fisun, yeni evimize taşınmamızı kutlamak için gelmişler…” 
demekten kendimi alamadım.

Fisun ve ben, o evde on-dört sene beraber yaşadık...
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ALPER ÜNİVERSİTELİ OLUYOR

1997’de Alper, St. Michel Fransız Lisesi son sınıf öğrencisi olmuştu. 
Ortaokuldan itibaren St. Michel Fransız Lisesi’ne devam ediyordu. İlk 
seneler, Fransızca bilgimle ona epeyi yardımcı olduğumu tahmin ediyorum. 
Çukurova Holding’de işe başlamamla beraber, işler değişti. Akşamları eve 
geç gelebiliyor, zihin yorgunluğundan koltukta oturup kalıyordum. 

Alper on üzerinden yedi-sekiz alabilen bir öğrenciydi. Sürekli olarak 
dokuz-on alarak öne çıktığı bir ders yoktu. Lise sona başladığı sene, o okul 
yılı sonunda gireceği üniversite imtihanlarına hazırlık için, haftada bir 
gün kurslara devam etmeye başladı. Alper’in asıl istediği Amerika’da bir 
üniversiteye gidebilmekti. Ben orta tahsilimi İngilizce lisanında yapmış, 
üniversite için Fransızcaya dönmüştüm. Alper orta tahsilini Fransızca 
lisanında tamamlayarak, üniversitede İngilizceye dönmek arzusundaydı. 
Bunu ben de destekliyordum. İleri seviyede İngilizce bilmeden, neredeyse 
hiçbir meslekte yükselmek mümkün olmamaya başlamıştı. Meslek olarak 
evde biomedikal mühendisliğinden söz edilmeye başlandı. Biomedikal 
mühendisliği, yani hastane makinalarını ve aletlerini konu edinen bu 
mühendislik dalı,  benim bildiğim bir dal değildi, ama geleceğin önemli 
mesleklerinden biri olacağından bahsediliyordu. Fisun’un akrabalarından 
Prof. Dr. Gürcan Ünal ve eşi Prof. Dr. Hilal Ünal genel cerrahi dalında 
İstanbul - Cerrahpaşa Hastenesi’nde çalışıyorlardı.  Biomedikal mühendisliği 
onların da tavsiye ettikleri bir mühendislik dalıydı. Bu dalda öğretim yapan 
birkaç Amerikan üniversitesine müracaat edildi. Üniversiteler yabancı 
öğrencilerden İngilizce ve matematik testlerine girmelerini şart koşuyordu. 
“Scholastic Aptitude Test” (SAT)  denilen bu bilgi ve kabiliyet sınavında 
Alper İngilizceden düşük, matematikten ise epeyi yüksek bir netice aldı. 
O yıllarda SAT sınavlarında sınav notu olarak puan yerine, adaylara, tüm 
dünyada sınava girenler arasında hangi başarı yüzdesi içinde oldukları 
bildirilirdi. Alper, SAT matematik sınavında tüm adaylar arasında ilk %0,5 
grubuna girmeyi başarmıştı. Alper’in matematiğe o denli kabiliyeti olduğu 
doğrusu gözümden kaçmıştı. Okulda matematik notları iyi idi, ama ben, 
hem de İngilizce bir matematik sınavında böylesine bir başarı kazanmasını 
hiç beklemiyordum. Müracaat ettiğimiz üniversitelerden biri (Stevens 
Institute of Technology), Alper’e matematikteki başarısından dolayı burs 
teklif etti ve hatta ikinci bir teklifte, burs tutarını daha da yükseltti.

Talas ve Tarsus’tan sınıf arkadaşım Doğan Eroğlu ve eşi Sevgin, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi’nden mezuniyetlerinden sonra, bir müddet Türkiye’de 
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çalışmalarının ardından Amerika’ya göç etmişlerdi. Çocukları Zeynep ve 
Kerem Amerika’da dünyaya geldiler. Sevgin, Atlanta’da iş idaresi yüksek 
lisansı konusunda üniversite öğretim üyeliği yapıyordu. Alper’in Amerika’da 
üniversite öğrenimi hususunda bize çok yardımcı oldular. Doğan, bir 
yazışmamızda, “Atlayın uçağa buraya gelin! Hem sizi görmüş oluruz, hem 
de siz birkaç üniversiteyi yakından tanımış olursunuz…” deyince, Fisun, 
Alper ve ben uçağa atlayıp Amerika’ya gittik. New York, Boston ve Atlanta’da 
bazı üniversiteleri ziyaret ettik.

Alper tercihini, kendisini öğrenci olarak kabul eden üniversiteler 
arasından, ziyaret etmediğimiz University of Southern California (USC) 
için yaptı. Amerika’nın batısında Los Angeles kentinde olan USC’yi uzaklık 
ve zaman azlığından dolayı ziyaret edememiştik. 

Alper İngilizceyi, St. Michel Lisesi’nde Fransızcadan sonra ikinci yabancı 
lisan olarak okumuştu. USC’de üniversiteye başlamadan önce, İngilizceyi 
mümkün olduğu kadar ilerletebilmesi için, St. Michel Lisesi’nden 
mezuniyetinin hemen ardından Los Angeles’a giderek, USC’nin 1997 yaz 
dönemi İngilizce lisan kurslarına devam etti.

Alper’i Atatürk Havalimanı’ndan uğurladıktan sonra, gözyaşlarını 
tutamayan Fisun’a dönerek, “Bundan sonraki hayatımız “Alper geliyor, 
Alper gidiyorlarla” dolu olacak…” dediğimi hatırlıyorum (Fotoğraf 85).

USC’de üniversite öğrencileri kendilerine “The Trojans” (Truvalılar) 
diyorlardı. Truva’nın Türkiye topraklarında olmasından dolayı, yaz dönemi 
lisan kurslarından sonra, Alper, gerçek bir Truvalı olarak USC’de biomedikal 
mühendisliği tahsiline başladı.

USC’de ilk dönemin ortalarına doğru Alper bizi telefonla aradı: “Baba, 
ben bölüm değiştirmeye karar verdim. Biomedikal mühendisliği bana göre 
değil. Matematik okuyacağım.”

Ben de Cenevre Üniversitesi’nde okurken bölüm değiştirmiştim. Tercihlere 
saygı duymak gerek…

***
Bu arada, 1997senesinin sonlarına doğru, Talas’ın kapanmasından sonra 

1968 senesinde kurulan Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV)-Mütevelli Heyeti 
üyeliğine seçildim. SEV’in benim hayatımda apayrı bir yeri vardır. SEV ile 
olan ilişkimi ayrı bir bölümde ele alacağım.
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ÇUKUROVA GRUBU’NDA BEŞ YIL

Çukurova Holding Genel Koordinatörü olduğum beş senelik (1993-1998) 
dönemde, Çukurova Holding’e bağlı belli başlı şirketler ile ilgili gelişmeler 
şöyle oldu (Kaynak: Çukurova Grubu’nun yıllık faliyet raporları):

1) BANKACILIK GRUBU
Çukurova’nın bankacılık sektöründeki bankaları:
1. Bank Kreis AG (Almanya)
Uzmanlık alanı uluslararası işlemler ve hazine işlemleri olan Almanya-

Frankfurt merkezli Bank Kreis’ın Almanya’da yedi şubesi, Ortadoğu, 
Uzakdoğu ve Güney Amerika’da temsilcilikleri bulunmaktaydı. Bankanın 
yıllık kârı 1993-1997 döneminde istikrarlı bir şekilde artarken, Uzakdoğu 
piyasalarında baş gösteren kriz, Bank Kreis’ın 1998 kârının bir önceki seneye 
göre %50 düşmesine yol açtı.

2. Banque de Commerce et de Placements S.A. (BCP) (İsviçre)
BCP, Çukurova tarafından 1991 senesinde satın alınmıştı. Cenevre 

merkezli olan bu ticari bankanın Bahreyn, Lugano ve Lüksemburg’da da 
şubeleri vardı. Uzmanlık alanları özel bankacılık ve uluslararası ticaret 
finansmanıydı. 1998 yılında ödenmiş sermayesi 80 milyon CHF, toplam 
aktifleri 478 milyon CHF idi.

3. Interbank-Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası A.Ş.
Interbank, benim beş sene çalıştığım İktisat Bankası gibi, uluslararası 

ticaretin finansmanında uzmanlaşmıştı. Bankanın 1993 net kârı 45,1 milyon 
USD olarak gerçekleşirken, net kâr 1994 krizi ile birlikte düşüşe geçti: 1994 
net kârı 20,1 milyon USD, 1995 net kârı 19,4 milyon USD oldu. 

Interbank, 1996 Mart ayında satıldı. Bankanın yeni sahibi Bursalı iş 
adamı Cavit Çağlar oldu. Satış müzakerelerine katıldım. Satış hasılatından 
Çukurova Grubu’nun elinde nakit olarak neredeyse hiçbir şey kalmadı, 
çünkü Çukurova Grubu şirketlerinin Interbank’taki kredi riskleri kapatıldı. 
Bu satış gruba biraz nefes aldırttı, ama yine de yeterli değildi…

 

Çoğumuz için tehlike, hedefimizi çok yüksek tutup hedefe

ulaşamamak değil, hedefimizi düşük tutup hedefe ulaşmaktır.

̶   ̶  Michelangelo
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4. Pamukbank T.A.Ş.
Çukurova Holding’de işe başladığım 1993 senesinde Pamukbank’ın 

genel müdürü Bülent Şenver idi. AA&Co.’dan arkadaşım olan Bülent, 
Darüşşafaka Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olmuştu. 
Kendini iyi yetiştirmiş, analiz ve sentez kabiliyetleri olan, iddialı  ve çalışkan 
bir insandı. Ben AA&Co.-Londra Ofisi’nde “audit manager” (denetim 
müdürü) olarak çalışırken, İstanbul Ofisi’nin T.C. Merkez Bankası için 
yaptığı prestijli işte “müdür” olarak çalışmaya başlamış, fakat kısa bir süre 
sonra AA&Co.’dan ayrılmıştı. Bülent’ten boşalan “consultancy manager” 
(danışmanlık müdürü) pozisyonunu Londra’dan İstanbul’a dönüşümde 
ben doldurmuştum.  Çukurova Holding Genel Koordinatörü olmamdan 
hemen sonra ziyaret ettiğim kişilerden biri Bülent Şenver oldu. Çukurova 
Grubu şirketlerinin Pamukbank üzerindeki kredi yükünden dolayı keyfi 
pek yerinde değildi. Kredi anaparalarının ve faizlerin ödenmediğinden 
yakınıyor, sermaye tezyitlerinde bile bankaya doğru dürüst nakit para girişi 
olmadığını söylüyordu. 

Pamukbank’ın 1993-1998 dönemine ait bilanço büyüklüğü ve net kârı 
aşağıdaki gibi gelişti (Toplam aktifler Amerikan Doları’na ilgili sene sonu 
kurundan, net kâr rakamı ilgili senenin ortalama kurundan çevrilmiştir):

 
    1993 1994 1995 1996 1997 1998
Toplam Aktifler (Milyon USD)  2.974 2.378 2.858 3.205 3.858 5.126
Net Kâr (Milyon USD)         35       40       44       73       86    111

Neticeler de gösteriyor ki, Pamukbank kâr etmekte zorlanıyordu. 1994 
krizi bankanın bilanço büyüklüğünü önemli ölçüde küçülttü. Toplam 
aktiflerin 1993 sonu seviyesine gelebilmesi için üç senenin geçmesi gerekti. 
Capital dergisinin benimle yaptığı röportajda da değinildiği üzere, 
Pamukbank hakkında zaman zaman “konkordato ilan etti, iflas etti, battı” 
gibi haberler bile çıkıyordu. 

Bülent Şenver’den sonra Pamukbank’ın genel müdürü Cemil Köksal 
oldu. Cemil ile arkadaşlığımız daha da eskiye dayanıyordu; 1963’ten beri 
sırasıyla, Talas-Tarsus ve AA&Co.’dan arkadaşımdı. Çukurova Grubu’na 
katıldığımda Yapı ve Kredi Bankası’nda genel müdür yardımcılığında 
bulunuyordu. Cemil fevkalade iyi bir yöneticiydi, lâkin Pamukbank için 
yapabileceği pek bir şey yoktu. Yapı ve Kredi Bankası, Çanakkale Çimento 
gibi bazı iştiraklerini satarak nakit para girişi sağlamıştı, ama Pamukbank’ın, 
satılmaları durumunda bankaya önemli tutarda nakit girişi sağlayabilecek 
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iştirakleri yoktu. Pamukbank Çukurova Grubu’nun “kritik” bir değeriydi. 
Bankanın ayakta tutulması gerekirdi; aksi takdirde tüm Çukurova Grubu’nu 
da peşinden sürükleyebilirdi.  Cemil’le beraber bir plan üzerinde çalıştık ve 
üç aşamalı bir plan hazırladık: 

i. İlk aşamada, Çukurova Grubu’nun Turkcell’e ortaklığını Pamukbank’a 
borçlu bazı Çukurova Grubu şirketleri üzerinden mümkün olduğu kadar 
gerçekleştirdik.

ii. İkinci aşamada Turkcell hisselerine sahip o şirketler, hisselerini kredi 
borçları karşılığında, yükselmiş cari değerler üzerinden Pamukbank’a 
devrettiler. Bu aşamada Pamukbank’a nakit girişi yoktu; Çukurova 
şirketlerinin kredi borçlarının bir kısmı Pamukbank bilançosundan 
temizlenmiş, kredilerin yerini Turkcell hisseleri almıştı. Öte yandan, 
hem Cemil hem ben, Turkcell hisselerinin yakın bir gelecekte çok 
değerleneceğine inanıyorduk.

iii. Pamukbank’a kayda değer nakit girişi sağlayabilmek için üçüncü 
aşamayı beklemek gerekiyordu: Üçüncü aşamada Turkcell halka 
açıldığında, Pamukbank elindeki hisseleri daha da yüksek 
değerlerden halka arz edecekti.

İşlemler planlandığı gibi gerçekleşti. Turkcell’in piyasa değeri 17 milyar   
USD olmuştu. Turkcell’in halka açıldığı günlerde, Cemil Köksal’dan sonra 
Pamukbank genel müdürü olan Orhan Emirdağ, “Uzun senelerden sonra 
Pamukbank’a sıfır maliyetli gerçek bir para girişi oldu…” diyecekti.     

 
5. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Bankası, Burhan Karaçam’ın genel müdürlüğü yıllarında 

önemli hamleler yaptı. Selçuk Altun, Cemil Köksal, Kemal Kaya, Alp Ötüş, 
Selçuk Tamer, Naci Sığın gibi, çoğu benim Talas-Tarsus ve/veya AA&Co.’dan 
arkadaşlarımın büyük katkılarını unutmamak gerekir.

Yapı ve Kredi Bankası’nın 1993-1998 dönemine ait bilanço büyüklüğü 
ve net kârı aşağıdaki gibi gelişti (Toplam aktifler Amerikan Doları’na ilgili 
sene sonu kurundan, net kâr rakamı ilgili senenin ortalama kurundan 
çevrilmiştir):

    1993 1994 1995 1996 1997 1998
Toplam Aktifler (Milyon USD)  3.619 4.874 5.181 6.056    7.755
Net Kâr (Milyon USD)      83       96     343    275           397          323
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Yapı ve Kredi Bankası 1994 krizinden sonra hızla toparlanmaya başladı. 
1995 ve 1997 yıllarında Çanakkale Çimento gibi muhtelif iştiraklerini 
satarak, bankaya hem önemli tutarlarda nakit girişi sağlandı, hem de ilgili 
senelerde net kâr rakamları olağanın çok üstüne çıktı. 1998 yılı geldiğinde, 
Yapı ve Kredi bankası özel sektör bankaları arasında Türkiye’nin iş hacmi ve 
toplam aktif değerler açısından en büyük bankası oldu. Bankanın bilançosu 
bir sene içinde 1,7 milyar USD (%28) büyüyerek, 7,8 milyar USD seviyesine 
çıktı.    

6. Yapı-Toko Bank (Rusya)
Yapı-Toko Bank, Yapı ve Kredi Bankası’nın %75 oranında ortaklığıyla 

1994 yılında Moskova’da kuruldu. Diğer ortak Rusya’nın “Toko” unvanlı 
bankasıydı. Bankanın kuruluş amacı, Rusya ve Orta Asya’da Türki 
devletlerin ticaret, turizm ve inşaat alanlarında Türkiye ile olan ilişkilerinin 
gelişmesinde katkıda bulunmaktı.  

Çukurova Grubu yurtiçi bankalarının (1993’te üç banka mevcut iken, 
Interbank’ın 1996 senesinde satılmasından sonra, 1998 sonunda Yapı Kredi 
ve Pamukbank kalmıştı) Türk bankacılık sektöründeki payı aşağıdaki 
rakamlarla belirtilebilir:

➢ Toplam Aktifler (1998)
Çukurova Bankaları (%12)-Diğer Tüm Bankalar (%88)
Çukurova Bankaları (%19,5)-Özel Sektör Bankaları (% 80,5)

➢ Toplam Mevduat (1998)
Çukurova Bankaları (%12,7)-Diğer Tüm Bankalar (%87,3)
Çukurova Bankaları (%21,8)-Özel Sektör Bankaları (%78,2)

2) SİGORTACILIK GRUBU
Çukurova Holding’in sigortacılık sektöründeki şirketleri:
1. Genel Yaşam Sigorta A.Ş.
2. Halk Reasürans A.Ş.
3. Halk Sigorta Türk A.Ş.
4. Halk Yaşam Sigorta A.Ş.
5. Türkiye Genel Sigorta A.Ş.
Çukurova Holding’e bağlı Halk Sigorta ve Genel Sigorta olmak üzere, iki 

ayrı sigorta grubu vardı. Halk Sigorta 1943 senesinde, Genel Sigorta ise 
1948 senesinde kurulmuştu. “Yaşam” branşları daha önceleri ana şirketler 
içindeyken, mevzuat gereği daha sonra “yaşam sigorta” şirketleri haline 
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dönüştürüldü. Yıllık prim gelirleri açısından Halk Sigorta’nın pazar payı 
%6-7,5 arasında değişirken, Genel Sigorta’nın pazar payı %2,5 civarında 
gerçekleşiyordu.

Halk Sigorta’nın başında çok eski bir tanıdık vardı: Erhan Dumanlı. 
Erhan, Talas Amerikan Ortaokulu’na gittiğim sene, daha okul açılmadan 
önce Talas’ı tanıtmak üzere İskenderun-Soğukoluk’taki evimize gelen, 
dolayısıyla, Talas ve Tarsus’ta ve bir dönem AA&Co.’da beraber olduğumuz 
okul abimdi. Yine Talas’tan okul abim Giray Velioğlu da Halk Sigorta 
grubunun yöneticilerindendi. 

3) YATIRIM VE DİĞER FİNANSAL HİZMETLER GRUBU
Çukurova’nın yatırım ve diğer finansal hizmetler şirketleri:
1. Borak S.A. (İsviçre) 
Borak, Almanya’da Bank Kreiss ve İsviçre’de Banque de Commerce et de 

Placements’ın çoğunluk hisselerine sahip bir yatırım şirketiydi.
 
2. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.
Pazar payı %10 civarında olan şirket, 1993 senesinde 132 milyon USD 

hacimli leasing işlemlerini, 1998’de 170 milyon USD seviyesine çıkardı.
 
3. Interlease-Inter Finansal Kiralama A.Ş.
Interbank’ın satılmış olmasına rağmen, Interlease Çukurova Grubu’nda 

kaldı. Şirketin uzmanlık alanı inşaat ve tekstil makinaları finansal 
kiralamasıydı. 1993 senesinde %8 olan pazar payı, bir bankanın desteğinden 
mahrum kalınca, Interbank’ın satılışından sonra düşüş gösterdi.

 
4. Genborsa Menkul Değerler Ticareti A.Ş.
Genborsa, Pamukbank’ın menkul değerler işini üstlenmişti.
 
5. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
YK Yatırım 1997 yılında faaliyete geçti. 1998 yılında, idare ettiği on-beş 

adet ortak yatırım fonunda 100 milyon USD tutarında bir hacme ulaşarak 
bir rekor kırdı.

                               
6. Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Şirket 1995 yılında portföy idarecisi olarak kuruldu.

7. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
1997 yılında kurulan şirket, 84 milyon USD olan net aktif değeriyle, 
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1998’de konusunda Türkiye’de ikinci sıraya yerleşti. Portföyünde Yapı Kredi 
Plaza’nın on katı, ticari bir bina ve site projeleri mevcuttu.

8. Yapı Kredi Faktoring A.Ş.
YK Faktoring 1997 cirosunu 236 milyon USD’den 1998’de 406 milyon 

USD’ye çıkararak, bu sektördeki üç büyükler arasında önemli bir hamle 
yaptı.

9. Pamuk Factoring A.Ş.
1997’nin başında kurulan Pamuk Factoring, bir sene sonra Türkiye’nin 

dördüncü büyük “alacak alımı” şirketi konumuna geldi. 1998 cirosu 200 
milyon USD civarında gerçekleşti.

4) SANAYİ GRUBU
Çukurova’nın sanayi şirketleri:
1. Atkasan Atık Kâğıt Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2. Ekova Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Pazarlama A.Ş.
3. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
4. OVA-SCA Packaging Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
5. SCA Packaging Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6. Selkasan Kâğıt ve Paket Malzemeleri İmalat Sanayi A.Ş.
Atkasan, Ekova, Kaplamin, OVA-SCA, SCA ve Selkasan, Çukurova 

Grubu’nun kâğıt şirketleriydi. İsveç’ten SCA firması, kâğıt firmalarında 
değişen pay oranlarında küçük ortaktı. Atkasan atık kâğıt toplama, ayrıştırma 
ve balyalama işleri ile uğraşan çevreci bir şirket, Selkasan Manisa’da atık 
kâğıttan ambalaj kâğıdı üreten bir şirket, Kaplamin Manisa’da, OVA-SCA 
Tarsus’ta ve SCA Karamürsel’de oluklu mukavva üretimi yapan şirketlerdi. 
Ekova ise kâğıt ithalatı yapardı. Oluklu mukavva üretiminin tüketicilere 
mümkün olduğu kadar yakın yerlerde yapılıyor olması gerekirdi. 
Dolayısıyla, Kaplamin Ege Bölgesi’nde, OVA-SCA Çukurova yöresinde, 
OVA ise Marmara Bölgesi’nde üretim yapmaktaydı. Kaplamin hisseleri 1995 
yılında halka arzedildi. 

7. Agro-San Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1955 senesinde kurulmuş olan Agro-San’ın tarımda kullanılan böcek   

zehiri pazarında Türkiye’de önemli bir yeri vardı. Lüleburgaz’da olan 
fabrika, yıllık 20.000 ton haşere zehiri formüle edebilme kapasitesiyle, 
Türkiye’nin konusunda ikinci büyük fabrikasıydı.  1993 senesinde Fransız 
Rhône Poulenc ile ortaklaşa bir firma kurularak, Orta Asya memleketlerine 
böcek zehiri satışı hedeflendi.
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8. Auer İmalat A.Ş.
Lüleburgaz’da kurulu fabrikada beyaz eşya üretimi yapan Auer, zor bir 

sahada rekabet etmeye çalışıyordu. Fırın, ocak gibi mutfak beyaz eşyasında 
pek iddiası yoktu, ama kombi piyasasında %12’ye kadar çıkan pazar payı 
elde etti.

9. BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.
BMC, Türkiye’de %100 Türk sermayeli tek otomotiv üreticisiydi. Şirketin 

sahipliliği Çukurova Grubu’na 1989’da geçmişti. İzmir’de kurulu olan 
fabrikada kamyon, otobüs, minibüs, pikap gibi ticari araçlar üretilirdi. Az 
sayıda da olsa, ordu için özel zırhlı araçlar üretimi de vardı. Genel müdür 
Mehmet Demirpençe idi. 1993-1998 döneminde BMC ile ilgili önemli 
gelişmeler şunlardı:

1993: “Belde” serisi otobüsler üretildi.
1995: BMC, ISO 9001 Kalite Belgesi alan ilk Türk otomotiv şirketi oldu.
1995: Kenya ve Malezya’da BMC lisansı ile üretime başlandı.
1996: “Profesyonel” serisi kamyon, sınai mülkiyeti bir Türk firmasına ait  

 olan ilk kamyon oldu.
1996: İlk defa bir Türk otomotiv firması Uluslararası IAA Honnpover  

 Fuarı’na katıldı.
1997: “Nato Gizli” gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi alındı.
1998: BMC, Avrupa’ya ihracat yapan ilk Türk ticari araç üreticisi oldu.

10. Comag Continental Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1964 yılında faaliyete başlayan Comag’ın çıkardığı en önemli  maden 

kostik kalsine magnezit idi. Kâğıt, çimento, kimya ve gübre sanayilerinde 
kullanılan bu maddenin büyük çoğunluğu ABD ve AB’ye ihraç edilirdi. 

11. Çukurova Çelik Endüstrisi A.Ş.
Türkiye’nin en büyük özel sektör çelik kütük fabrikalarından biri olan 

Çukurova Çelik, İzmir’de üretim yapmaktaydı. Genel müdür Mehmet 
Kuzeyli idi. 30 milyon USD’ı aşan bir yatırım sonucunda, 1997 yılında yassı 
ürün üretim bölümü faaliyete geçti. 1998 yılı net satışları 117 milyon USD 
olarak gerçekleşirken, ihracat 36 milyon USD seviyesine çıktı. 

 
12. Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çimsataş, önceleri ABD’den Caterpillar, daha sonra ise İsviçre/Almanya’dan 

Liebherr firmalarıyla yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde, lastikli ve 
paletli yükleyiciler ve ekskavatörler üretirdi. Bu tür üretimlerde büyük 
bir pazar payına sahipti. 12 milyon USD seviyesindeki ilave demirhane, 
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dökümhane ve parça imalat yatırımı 1998 senesinde tamamlandı ve o sene 
satış rakamı 39,3 milyon USD oldu.

 13. Daussan-Çukurova Kimya Döküm Refrakter Malzemeleri Sanayi ve    
Ticaret A.Ş.

Çukurova Kimya’nın iştigal alanı ısıya dayanıklı fırın tuğlaları üretimiydi. 
Küçük bir firmaydı, ama Türkiye’de %75 olan pazar payına ilaveten yılda 
2,5-3 milyon USD seviyesinde ihracat yapıyordu. Şirket, 1994 senesinde 
Fransa’dan Daussan firmasıyla ortak yeni bir şirket kurarak, hem iç hem dış 
pazar için çelik endüstrisinde kullanılan refrakter üretimine de başladı.  

14. Çukurova Sanayi İşletmeleri A.Ş.
Çukurova Grubu’nun kuruluşunun temelinde yatan ÇSİ, 1997 yılında 

tamamlanan bir yatırımla yepyeni bir görünüm kazandı. Fabrika Tarsus-
Adana karayolu üzerine taşınırken, tekstil makinelerinin önemli bir bölümü 
yenilendi. 1997 yılında satışlar, 35 milyon USD tutarındaki ihracat dâhil, 
111 milyon USD seviyesine ulaştı. 

15. Çukurova Makina İmalat ve Ticaret A.Ş.
Çumitaş, Tarsus civarındaki fabrikasında küçük boyutlu yükleyiciler, 

kaldırıcılar ve kazıcılar üretmekteydi. Bu ürünler için önemli pazar paylarına 
sahipti. 1997 satışları 12 milyon USD oldu.

 
16. Maysan-Halla Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Maysan fabrikası Bursa’da kuruludur. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 

15 milyon adet sinterlenmiş bileşen, 3 milyon adet amortisör ile, otomatik 
çamaşır ve kurutma makineleri için 3 milyon adet titreşim emici idi. Güney 
Kore’den Mando Machinery Corporation 1997 yılında Maysan’a ortak oldu. 
1998 yılında gerçekleştirilen satışlar 12 milyon USD seviyesine ulaştı. 

 
 17. Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Noksel, İskenderun’da kurulu fabrikasında doğal gaz, petrol ve su 

taşımak için çelik spiral borular üretmekteydi. Projelenen petrol ve su boru 
hatlarına yakın olabilmek amacıyla, 1997’de Hendek-Sakarya’da kurulan 
ikinci bir fabrika faaliyete geçti. Sektöründe başarılı bir şirketti. 1997 
üretimi 66.000 ton olarak gerçekleşirken, 1998 yılındaki üretim 123.000 
tona ulaştı. Yine 1998’de, 10,5 milyon USD’lik kısmı ihracat olmak üzere, 
66,7 milyon USD tutarında satış hasılatı gerçekleştirildi. 
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5) TİCARET VE İNŞAAT GRUBU
Çukurova’nın ticaret ve inşaat grubu şirketleri:
1. Baytur İnşaat Taahhüt  A.Ş.
Baytur’un 1998 sonu itibariyle bitirmiş olduğu projelerin toplan değeri 

1,8 milyar USD, devam etmekte olan projelerin değeri ise 2,2 milyar USD 
seviyesinde idi. Çoğu projeler Rusya ve Libya’da bitirilmiş veya devam eden 
işlerdi. Türkiye’de devam eden projeler arasında Emlakbank için 965 daire, 
Bursa Yeşilşehir için 1.698 daire, İstanbul Kongre Merkezi gibi projeler yer 
alıyordu. 

2. Baytur S.A. (İsviçre)
Baytur S.A. Cenevre’de kurulu bir ticaret ve finansman şirketiydi. 

Uzmanlık alanı Çukurova Grubu’na sanayi makinaları ve kimyevi maddeler 
temini ve finansmanıydı.

3. Baytur Trading S.A. (İsviçre)
Baytur Trading S.A. gemi yakıtı pazarlama şirketiydi. Türk limanlarına 

uğrayan yabancı bandralı gemilere yakıt sağlamada 1998 yılında 446.000 
metrik ton ile %60 seviyesinde bir paya ulaştı.

 
4. BMC Ompaş- Otomotiv Mamulleri Pazarlama A.Ş.
Ompaş’ın asıl konusu BMC Sanayi tarafından üretilen tüm araçlar 

için piyasaya yedek parça sağlamaktı. Bu işin yanı sıra, Ompaş, Maysan 
tarafından üretilen amortisörlerin ve Hankook lastiklerinin de dağıtıcılığını 
yapıyordu.

   
5. Çukurova Dış Ticaret A.Ş.
ÇDT, Orta Asya ülkeleriyle ticarette uzmanlaşmıştı. Orta Asya pazarına 

otomotiv ürünleri, elektrikli ev eşyaları ve kimyevi maddeler satardı. Kuzey 
Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ağırlıklı olarak yiyecek ve inşaat maddeleri 
pazarlanırken, ABD ve Avrupa pazarlarına tekstil ürünleri gönderilirdi. 
ÇDT’nin 1998 yılı ticaret hacmi 126 milyon USD oldu.

  
6. Çukurova İthalat ve İhracat T.A.Ş.
Önceleri ABD’den Caterpillar firmasının Türkiye distribütörü olan Çİİ, 

anlaşmanın taraflarca sona erdirilmesinden sonra, Almanya’dan Liebherr 
firmasının Türkiye distribütörü oldu.

7. Çukurova Ziraat Endüstri ve Ticaret A.Ş.
ÇZE, tarım ve inşaat makinelerinin bayiliğini yapmaktaydı. Şirket 1995 
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yılında Case inşaat makinaları firmasıyla bayilik anlaşması imzalayarak, 
piyasadaki pozisyonunu kuvvetlendirdi. 

8. Equipment and Parts Export Inc. (ABD)
Kısa adıyla EPE, Çukurova Grubu’nun Amarika’ya açılan kapısı gibi idi. 

New York’ta kurulu olan şirketin uzmanlık alanları sanayi makinaları, çelik 
hurdası, tekstil, bilgisayar, inşaat ekipmanları toptan ticaretiydi.

9. Etken Tekstil Endüstri Ticaret A.Ş.
Etken, Tarsus’ta Çukurova Sanayi İşletmeleri’ne bağlı olarak çalışan, hazır 

giyim üreticisi ve ihracatçısıydı.
     
6) İLETİŞİM, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE MEDYA GRUBU
Çukurova’nın iletişim, bilgi teknolojileri ve medya şirketleri:
1. Basın Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2. Aslı Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
3. Dost Basım Yayın Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Basın Yatırım, “Akşam Grubu” gazete ve dergilerinin Çukurova Grubu 
tarafından satın alınmasını takiben 1997 senesinde kuruldu. Aslı Gazetecilik 
ve Matbaacılık A.Ş. ve Dost Basım Yayın Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
ile birlikte Çukurova’nın “medya grubunu” oluşturdular. Akşam gazetesi 
tarafsız bir gazete olarak yayın hayatına devam etti; günlük satış adetleri 
200.000 civarına, medya grubunun aylık cirosu 1.200.000 USD seviyesine 
yükseldi. İlk aylarda çoğu Çukurova Grubu şirketlerinin verdiği reklamlar, 
gittikçe grup dışı şirketlerden gelmeye başladı.

4. Bilpa-Bilgi İşlem Pazarlama A.Ş.
Bilpa, bankalara bilgi-işlem uygulamaları alanında hizmet veren bir 

teknoloji şirketiydi.

5. Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş.
Hobim, Çukurova Grubu şirketlerine veri işleme hizmetleri veren bir 

teknoloji şirketiydi. Turkcell abonelerine aylık fatura gönderme işlemini 
de üslenerek, kısa zamanda Türkiye’de bilgisayar bazlı en büyük postalama 
işlemcisi oldu.

 6. KVK Mobil Telekom Sistemleri Ticaret A.Ş.
KVK (açılımı: Karamehmet, Vargı, Kavala soyadlarının baş harfleri) 

Turkcell’in kuruluşuna paralel olarak 1993 senesinde kuruldu. Şirket, 



461

Mehmet Gür

o zamanların önde gelen Ericsson ve Alcatel marka cep telefonlarının 
ithalatçısı ve dağıtıcısıydı. 

1993 yılı sonuna doğru, toplantı gündeminde Turkcell’in kuruluşunun da 
olduğu bir Çukurova Holding yönetim kurulu toplantısında Mehmet Emin 
Bey, “Aranızda kendine, eşine, dostuna cep telefonu bayiliği almak isteyen 
var mı?” diye sordu.

Mehmet Emin Bey’in kız kardeşi Neslihan Yılmaz Hanım’dan başka pek 
ilgilenen olmadı…

7. Mobicom Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.
Kuruluşu 1996 yılında yapılan Mobicom, Türkiye’de kablosuz veri ağı 

sağlayan tek şirketti. Mobicom, müşterilerine anahtar teslimi EFT-POS 
uygulamaları, kablosuz ATM ve banka şubeleri uygulamaları, muhtelif 
alarm sistemleri, AVL (Automatic Vehicle Tracking – Otomatik Araç İzleme) 
ve telemetre (uzaktan veri toplama ve okuma) uygulamaları gibi kablosuz 
veri iletişimi sistemleri sunmaktaydı.

8. Superonline Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme 
Hizmetleri A.Ş.

Superonline, internet hizmeti sağlayan bir şirket olarak kuruldu ve kısa 
zamanda pazar payını %35 civarına çıkarmayı başardı.

9. Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş.
Topaz, kablolu televizyon ve radyo yayınlarının kullanıcılara ulaştırılması 

için ağlar kuran bir şirketti. Türk Telekom ile “gelir paylaşımı” esasına 
dayanan anlaşmalar yapmıştı.

10.Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Turkcell, Türkiye’nin ilk GSM operatörü olarak 1998 yılı sonunda 2.300.000 

milyon abone sayısına ulaştı. Kurulduğu 1994 senesinden 1998 sonuna 
kadar her sene %100’ü aşan abone sayısı artışı, Türkiye GSM pazarında %70 
pay, seksen ili kapsama alanına alması, yetmiş ülkede yüz-yirmi operatörle 
yaptığı “roaming” (yabancı ülkelerde konuşmanın aktarılması servisi) 
anlaşmaları yapmış olması ve 7/24 çalışan müşteri hizmetleri servisi, 
Turkcell’i Avrupa’nın önde gelen GSM operatörlerinden biri yaptı.

GSM operatörlerinin devlete ödeyeceği lisans ücreti açıklandığı zaman, 
şapkalarımızı bir kez daha önümüze koyduk. yirmi-beş senelik bir dönem 
için 500 milyon USD ödeme yapılması gerekiyordu: Her sene için 20 milyon 
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USD... Lisans ücretleri Avrupa’da daha fazlaydı, ama bilhassa Orta ve Batı 
Avrupa’da kişi başına düşen milli hâsıla, Türkiye’ye kıyasla dört-beş misli 
daha yüksekti. “Gelişmekte Olan Ülkeler” sınıfından bir üst sınıfa 
geçebilmemiz için, daha çok uzun senelere ihtiyacımız olacağı çok belliydi.  
Öte yandan, o güne kadar Avrupa’da halka açılmış olan GSM şirketlerinin 
hisse değerleri ilgili borsalarda her geçen gün rekorlar kırıyordu. Bu değerleri 
çok yakından takip ediyorduk. Lisans parası 500 milyon USD’yi temin 
etmek için piyasaya çıkıldı. O güne kadar bir Türk şirketinin uluslararası 
piyasalardan bulduğu en yüksek rakam olan 875 milyon USD tutarında bir 
para toplandı. Bu parayla lisans parası ödendi ve alt yapı yatırımları yapıldı. 

Turkcell, Türkiye ile yetinmeyerek, yurt dışına da yatırımlar yaptı:
• Azarbeycan’da Azarbeycan İletişim Bakanlığı ile ortak olarak kurulan
   Azercell Telecom. Turkcell’in sermaye payı: %49 idi.
• Kazakistan’da Kazak Telecom firmasıyla ortak olarak kurulan Kcell.
   Turkcell’in sermaye payı %51 idi.
• Gürcistan’da Gürcistan Hükümeti ve özel şirketlerin ortaklığıyla kurulan
   Geocell. Turkcell’in sermaye payı %40 idi.
   
Turkcell’in kurucu genel müdürü Cüneyt Türktan’ı, büyük hissedar 

Çukurova Grubu’nun genel koordinatörü olarak 1994 yılında ziyaret ettim. 
Cüneyt de benim gibi bir denetim firması kökenli idi.

“Cüneyt, çalışmak için soyadına münasip bir şirket seçmişsin,” dedim.
“Evet, öyle oldu. Bakalım ne sürprizlerle karşılaşacağız…”
“Sen de işe girmeden, bu sektörü enine boyuna incelemişsindir. Yurt 

dışındaki rakamlar güven verici. Her şey olumlu gelişecek,” dedim.

Cüneyt Türktan ve arkadaşlarının verimli çalışmaları, “cep telefonu 
ortamının” yarattığı müthiş ivmeyle birleşince, dört-beş sene içinde 
Türkiye’nin en büyük şirketlerinden birini ortaya çıktı. Turkcell 2000 
yılında Türkiye’de ve ABD’de halka açıldığında, şirket değeri 17 milyar 
USD civarındaydı. O günlerde yüz-iki senelik geçmişi olan Fransız 
otomotiv endüstrisi devi Renault firmasının değeri de 17 milyar USD 
seviyesindeydi. Turkcell’in bu değeri, Mehmet Emin Karamehmet’i 
8 milyar USD civarındaki aile servetiyle, Forbes dergisinin sıralamasında o 
sene dünyanın en zenginleri arasında 29. sıraya yerleştirecekti.

11.Verinet Uydu Haberleşme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Verinet, uydular üzerinden veri iletişimi sağlayan bir şirketti. Çukurova 

Grubu’nun Verinet firmasındaki yabancı ortağı ABD’den Hughes Network 
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Sysytems Inc. idi. Ortaklararası anlaşma, Çukurova Grubu’nun Verinet’teki 
sermaye payını 1999 senesinde %32’den %80’e çıkarmasını öngörüyordu. 
Türk Telekom ile yapılan on senelik bir “gelir paylaşımı” esaslı anlaşmaya 
göre, Verinet Türkiye’de ve yurt dışında kamu kuruluşlarına ve özel firmalara 
Türksat uydusu üzerinden iletişim sağlamaktaydı.  

7) TURİZM GRUBU
Çukurova’nın turizm sektörü şirketleri:
1. Anadolu Turizm Yatırımları A.Ş.
2. Dersaadet Turistik işletmeleri A.Ş.
3. Enternasyonal Turizm Yatırım A.Ş.
4. Kartal Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A.Ş.
5. Köroğlu Turizm A.Ş.
6. Kumköy Turizm A.Ş.
7. Sultanahmet Turizm A.Ş.
Turizm grubunun yatırım şirketi Enternasyonal Turizm Yatırım A.Ş. idi. 

Enternasyonal Turizm, Tavit Tavitoğlu tarafından yönetiliyordu. Talas ve 
Tarsus’tan okul arkadaşım Osman Akyel de bu grubun yöneticilerindendi. 
Her ayrı yatırım için ayrı bir şirket kuruldu. Yaratılan veya üzerinde çalışılan 
güzel eserler şunlardı:

• Göçek’te 375 yat kapasiteli “Göçek Marina Resort” ve 56 yatak kapasiteli
   otel.
• Marmaris’te 608 yataklı “Robinson Select Club Maris”.
• İstanbul Sultanahmet’te tarihi hapishanenin yerine yapılan 65 odalı
   “Four Seasons Hotel”.
• İstanbul Kumköy’de lüks evler yapımına yönelik arazi geliştirmesi.
• Bolu Köroğlu’nda dağ turizmi alanında “Köroğlu Mountain Resort”.
• Alanya’da 258 yatak kapasiteli “Club N-Çinkur.”

8) TAŞIMACILIK VE DİĞER HİZMETLER GRUBU
Çukurova’nın taşımacılık ve diğer hizmetler grubundaki şirketleri:
1. Akşam Denizcilik ve Ticaret A.Ş
2. Akşamüstü Denizcilik ve Ticaret A.Ş.
3. Barbaros Denizcilik İşletmesi A.Ş.
4. Batı Denizcilik İşletmesi A.Ş.
5. Doğu Denizcilik ve Ticaret A.Ş.
6. Genel Denizcilik Nakliyatı A.Ş.
7. Ören Denizcilik Nakliyat ve Ticaret A.Ş.
8. Preveze Beynelminel Nakliyat A.Ş.
9. Seydi Reis Denizcilik İşletmesi A.Ş.
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Çukurova’nın denizcilik grubunun adı “Geden Lines” olarak bilinirdi. 
Denizcilik grubunun başında Bülent Ergin vardı. Şayet herhangi bir 
geminin başına kötü bir şey gelirse, diğer gemilerin o olaydan ticari açıdan 
etkilenmelerini önlemek amacıyla, “her gemi için ayrı bir şirket” mantığı 
yürütülürdü. Geden Lines’ın 1998 yılındaki filosu toplamı 180.200 DWT 
olan dört kuru yük gemisi, bir tanker ve dört mavnadan oluşmaktaydı. 

10. Anadolu Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık A.Ş.
Anadolu Taşımacılık, İsviçre’de kurulu Baytur Trading S.A. için yakıt 

depolama ve taşımacılık gibi lojistik işlemleri yerine getirirdi.

11. Intercon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.
Intercon, Çukurova Grubu şirketlerine finans, müşteri ilişkileri, 

pazarlama, toplam kalite hususlarında eğitimler verirdi. 

12. Interdepo-Uluslararası Özel Antrepo İşletmeciliği A.Ş.
Talas ve Tarsus’tan okul abim Hayri Ergun’un yönettiği Interdepo, Mersin 

ve İzmir’de toplam 124.000 metrekare alan üzerinde depolama işleri 
yapmaktaydı.

13. Pamukspor Spor ve Turizm Hizmetleri Sanayi ve Tic. A.Ş.
Pamukbank’ın öncülüğünde kurulan çok amaçlı spor tesisleri, hem 

Pamukbank hem de Çukurova Grubu personelini ağırlıyordu.

14. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
Pegasus şirketinin uçak filosu 1998’de sekiz adet 737-400  Boeing 

uçağından oluşmaktaydı. Şirketin yönetim kurulu üyesiydim ve doğrusunu 
söylemek gerekirse, uçaklardan birine kötü bir şey olacak ve bundan 
bütün Çukurova Grubu etkilenecek diye endişe ederdim. 1997 senesinde 
93 milyon USD olan satış cirosu, 1998’de 106 milyon USD’ye çıktı.

15.Çukurova Havacılık A.Ş.
Çukurova Grubu’nun özel uçakları bu şirket üzerinden faaliyet 

gösterirlerdi. Bir aralar grubun iki özel jet uçağı, bir adet helikopteri vardı.  
Samimi olarak söylemem gerekirse, özel uçaklarla seyahati yadırgıyordum. 
Sabancı Grubu’nun patronu Sakıp Sabancı’ya, “Efendim, sizin grubun 
neden özel uçağı yok?” diye sorulduğunda, “Ağam, biz babamızdan öyle 
görmedik,” cevabını verdiği söylenir. 
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 16.İsedaş İstanbul Elektrik Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1998 Şubat ayında kurulan İsedaş, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda elektrik 

dağıtımı için açılan ihaleyi kazandı. Bölgenin o zamanlar 14 trilyon kwh olan 
elektrik tüketiminin otuz sene sonra, yani 2027’de 70 trilyon kwh seviyesine 
çıkacağı öngörülüyordu. Çukurova Grubu’nun yanı sıra, İsedaş’a ortak olan 
diğer iki ortaktan biri Doğan Gurubu idi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
ile yapılacak anlaşma gereği otuz yıllık bir işletme süresi için devlete 500 
milyon USD hak transferi ücreti ödenecekti.

İsedaş’ın kuruluş ve strateji çalışmalarına Mehmet Emin Bey’le beraber 
katıldım. Doğan Grubu’nun patronu Aydın Doğan da her toplantıya bize 
“Merhaba,” demek için geliyor, fakat bir müddet sonra ayrılıyordu. Böylesine 
önemli bir projenin ön çalışmaları yapılırken, iki ayrı patronun aynı projeye 
değişik yaklaşımlarını gözlemledim.  

Özet olarak, Çukurova Grubu’nun 1993-1998 dönemindeki gelişmesi ile 
ilgili konsolide rakamlar şöyle idi (Birim: Milyon USD):

 

AKTİF HESAPLAR
   1993 1994 1995 1996 1997 1998
Kullandırılan Krediler 3.569 3.228 4.308 4.646 5.490 6.223
Sabit Kıymetler  1.366 1.032 1.023 1.200 1.187 2.737
Toplam Aktifler  10.620 8.524    9.915  10.545  11.833  16.462

PASİF HESAPLAR
Kullanılan Krediler 2.211 1.653 1.103 1.116 1.190 2.790
Mevduat Hesapları 5.538 4.883 6.681 6.983 8.127 10.177
Toplam pasifler  10.009 7.922 9.117 9.532 10.794 15.372

ÖZKAYNAKLAR 611 602 798 1.013 1.039 1.090

GELİR–GİDER HESAPLARI
Gelirler  4.865 4.413 4.609 4.658 5.306 7.098
Brüt Kâr  586 597 640 711 859 1.862
Vergi Öncesi Kâr 285 241 251 391 610 726
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Çukurova Grubu, 1994 krizine Özkaynaklar/Toplam Aktifler yüzdesine 
%5,7 gibi, çok düşük bir yüzdeyle yakalanmıştı. Diğer bir ifadeyle, 1993 
senesi sonunda 10.620.000.000 USD olan grup varlıklarının sadece %5,7’si 
grubun kendi parasıyla finanse ediliyordu.  1994 krizinin yarattığı tahribat 
mali tabloların bütün kalemlerinde açıkça görüldü. Konsolide bilanço USD 
bazında bir seneden diğerine %20 küçüldü. Bu bir genel koordinatör için 
acı bir olaydı. “Elle gelen düğün bayram!” diyecek halimiz yoktu.

Krizi takip eden senelerde tempolu bir büyüme gerçekleşti. 1993-
1998 dönemini kapsayan altı senede konsolide bilanço USD bazında %55 
büyüdü. Özkaynaklardaki büyüme %78 ile daha da yüksek oldu. 1998 
sonunda Özkaynaklar/Toplam Aktifler yüzdesi % 6,6 olarak gerçekleşmişti, 
ama yeterli değildi. Çukurova Grubu gibi bir grup için, bu yüzdenin 
en az %15 civarında olması gerekirdi.  1998 sonundaki 16.462.000.000 USD 
tutarındaki varlıklar için, ki bunun çoğunluğu bankacılıktan geliyordu, 
basit bir hesapla %15, yani yaklaşık 2.500 milyon USD seviyesinde özkaynak 
sahibi olmak gerekirdi. 1998 sonunda özkaynaklar toplamı 1.090 milyon 
USD olarak gerçekleşti. Dolayısıyla, Çukurova Grubu’nun en az 1.400 
milyon USD tutarında ilave özkaynağa ihtiyacı bulunmaktaydı. Bu meblağ, 
Çukurova Holding’in düşük bir yüzdesini halka açmakla elde edilebilirdi.

Özkaynak açığını kapatmak gayesiyle, Çukurova Holding’i halka açmak 
için çalışmalar yapmaktaydım. Grubun konsolide bilançosu 1994 krizinden 
sonra epeyi düzelmişti. Başarılı bir halka açılma işlemi gerçekleştirebilmek 
için, birkaç hususu yerine getirmek gerekirdi:

1. Çukurova Grubu’nun karmaşık olan hisssedarlık yapısını mümkün 
olduğu kadar sadeleştirmek.

2. Çukurova Grubu idari yapılanmasında önemli bir değişikliğe giderek, 
Çukurova Holding bünyesinde “sektör başkanlıkları” tesis etmek.

3. Halka açılışı, büyük bir sermaye tezyidi vasıtasıyla, yani elde edilecek 
hasılatın bünyede kalmasını sağlayarak gerçekleştirmek. 

1993-1998 döneminin bir diğer özelliği, grup varlıklarının (aktiflerinin) 
ve gelirlerinin, bankacılık ve bankacılık dışı sektörlere dağılımındaki 
gelişmeler oldu. Bankacılık sektörü tüm senelerde en büyük paya sahipti, 
ama pay yüzdesi giderek düştü. Bu değişiklikte Çukurova Grubu’na 1994’ten 
itibaren katılan teknoloji şirketlerinin büyük katkısı oldu. 1993 sonunda 
teknoloji şirketlerinin payı “yok” denecek kadar azdı. 1993 ve 1998 sonu 
itibariyle, belli başlı sektörlerin yarattığı paylar şöyle gerçekleşti:
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SEKTÖR                VARLIKLAR (%)                 GELİRLER (%)
    1993 1998  1993 1998
Bankacılık   79 69  43 56
Sigorta ve Finans  6 13  9 12
İletişim, Bilişim, Medya  - 7  -  14
Sanayi, Ticaret ve İnşaat 14 10  47 15
Diğer    1 1  1 3

YURT DIŞINDA ÇUKUROVA 
Çukurova Grubu’nun 1998 yılı itibariyle Türkiye dışındaki yatırımları:
1. AZERCELL TELECOM (Azerbaycan)
2. BANK KREIS AG (Almanya)
3. BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. (İsviçre)
4. BAYTUR S.A. (İsviçre)
5. BAYTUR TRADING S.A. (İsviçre)
6. BORAK S.A. (İsviçre)
7. EPE (ABD)
8. GEOCELL (Gürcistan)
9. KARTUR: (Gürcistan)
10.TOO GSM KAZAKHTAN (Kazakistan) 
11.YAPI-TOKO BANK (Rusya) 

Yurt dışındaki on-bir şirketin iştigal konularına göre dağılımı ve 
hissedarlık durumu:

• Üç banka (tüm bankalarda çoğunluk hissedarlık)
•     Üç GSM operatörü (birinde çoğunluk hissedarlık, ikisinde azınlık    
   hissedarlık)
• Bir yatırım şirketi (çoğunluk hissedarlık)
• Dört ticaret şirketi (tüm şirketlerde çoğunluk hissedarlık)

ÇUKUROVA GRUBU’NDAKİ YABANCILAR
Çukurova Grubu’nun 1998 itibariyle Türkiye’de yabancılarla ortaklıkları:
1. ATKASAN: İsveç-SCA firmasıyla ortaklaşa kurulmuş atık kâğıt toplama,
    ayrıştırma ve balyalama şirketi.
2. DAUSSAN-ÇUKUROVA KİMYA: Fransa-Daussan firmasıyla ortaklaşa
     kurulmuş fırın tuğlaları üretimi şirketi.
3. EKOVA: Almanya-Ecco firmasıyla ortaklaşa kurulmuş kâğıt ticareti
    şirketi.
4. ETERPLAST: Fransa-Etex firmasıyla ortaklaşa kurulmuş PVC boru
     üretimi şirketi. Çoğunluk hissedar Etex firması idi.
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5. KAPLAMİN: İsveç-SCA firmasıyla ortaklaşa kurulmuş delikli mukavva
    üretimi şirketi.
6. MAYSAN-HALLA: Güney Kore-Mando Machinery firmasıyla ortaklaşa
    kurulmuş amortisör üretimi şirketi.
7. NISSAN OTOMOTİV: Japonya-Sumitomo firmasıyla ortaklaşa
    kurulmuş motorlu araçlar distribütörlüğü şirketi.
8. NOKSEL: Finlandiya- Oy Nokia AB ve Finnfund Ltd. firmalarıyla
    ortaklaşa kurulmuş çelik boru üretimi şirketi.
9. OVA-SCA PACKAGING AMBALAJ: İsveç-SCA firmasıyla ortaklaşa
    kurulmuş delikli mukavva üretimi şirketi.
10. SCA PACKAGING AMBALAJ: İsveç-SCA firmasıyla ortaklaşa
       kurulmuş delikli mukavva üretimi şirketi.
11. SELKASAN: İsveç-SCA firmasıyla ortaklaşa kurulmuş kâğıt üretimi
       şirketi.
12. SOVTUR: Rusya-VPTO firmasıyla ortaklaşa kurulmuş uluslararası
       ticaret şirketi. 
13. TURKCELL: Finlandiya-Sonera firmasıyla ortaklaşa kurulmuş GSM
      operatörlüğü şirketi.
14. URKTUR: Ukrayna-Ukranian Steel Works firmasıyla ortaklaşa
       kurulmuş uluslararası ticaret şirketi.
15. VERİNET: ABD-Hughes firmasıyla ortaklaşa kurulmuş uydu
       haberleşme sistemleri şirketi.

ÇUKUROVA GRUBU’NDA YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİM
Çukurova Grubu’nda yönetim kurulu üyeliklerinde (*ile belirtilen 

şirketlerde yönetim kurulu başkanlığında) bulunduğum şirketler:
• Agro-San Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
• Atkasan Atık Kâğıt Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.* 
• Auer İmlat A.Ş.
• BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.
• Çukurova Çelik Endüstrisi A.Ş.
• Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
• Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.
• Çukurova Sanayi İşletmeleri A.Ş.
• Çukurova Makine İmalat ve Ticaret A.Ş.
• Çukurova Ziraat Endüstri ve Ticaret A.Ş.
• Ekova Kağıt ve Kağıt Ürünleri Pazarlama A.Ş.*
• Eterplast Plastik Sanayi A.Ş.
• Interdepo-Uluslararası Özel Antrepo İşletmeciliği A.Ş. 
• Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.*
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• Maysan Makine ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.
• Noksel Çelik Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.*
• OVA-SCA Packaging Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.*
• Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
• SCA Packaging Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.*
• Selkasan Kağıt ve Paket Malzemeleri İmalat Sanayi A.Ş.*  

 
ÇUKUROVA HOLDİNG DÖNEMİNDE (1993-1998)

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA OLAYLAR
 Çukurova Grubu’nda bahsi geçen önemli olaylar olurken, Türkiye’de ve 

dünyada da önemli gelişmeler ve olaylar meydana geliyordu: 

NELSON MANDELA: 1994 senesinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
uzun yıllar beyazlara karşı mücadele vermiş ve yıllarca hapiste yatmış olan 
Nelson Mandela, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk zenci başkanı oldu. 
Avrupalılar tarafından senelerce sömürülmüş Afrika’da, son beyaz idari 
hâkimiyet temizlenmiş oldu. 

Nelson Mandela daha sonraları Türkiye’nin her sene vermiş olduğu 
Atatürk Ödülü’ne lâyık görüldü ise de, o bunu reddetti. Reddetme nedeni 
basına pek yansımamış olmasına rağmen, bunun Türk hükümetlerinin 
Kürtlere karşı uyguladığını iddia ettiği ayrımcılık olduğu konuşuldu. 
Mandela, Atatürk Ödülü’nün anlamını anlamamıştı. Türk vatandaşları olan 
Kürtlerle, Güney Afrika’da on yıllar boyunca beyaz Avrupalılar tarafından 
horlanan, zülüm gören zenci halkı aynı kefeye koymuştu. 

GÜMRÜK ANLAŞMASI: 1995 yılının Şubat ayında Türkiye ve Avrupa 
Birliği arasında Gümrük Birliği Anlaşması imzalandı. Çoğu kimse, bunu 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği için “kapının aralanması” olarak 
yorumladı(!). Başlangıçta cidden iyi bir görünüm vardı, ama seneler 
ilerledikçe, aralandı sanılan kapının kapanması raddesine gelinecekti.

BOSNA HERSEK: 1995 yılının Temmuz ayında  Bosna Sırp Ordusu, Bosna-
Hersek’in Srebrenitsa bölgesinde yaklaşık sekiz-bin Boşnak’ın öldürüldüğü 
katliama başladı.

Medeniyetin tarifi, medeniyete hangi pencereden bakıldığına göre 
değişiyor galiba: Avrupalıların “medeniyet” tarifinde, insanların toplu halde 
katledilmeleri yer almıyor… II. Dünya Savaşı yıllarında milyonlarca Musevi 
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can verdikten sonra, 1995 Avrupası’nda da binlerce Boşnak, Sırpların elinde 
can verdi.

SİYASET VE DİN: 1996 yılının Türkiye açısından en önemli olayı 28 
Haziran’da Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan ve Doğru Yol Partisi 
lideri Tansu Çiller’in Refahyol koalisyon hükümetini kurmaları oldu. Bu 
tarihten itibaren, Türkiye laik ve laik olmayan politikacılar ve seçmenlerin 
her geçen yıl birbirlerinden daha çok ayrıldıkları seneleri yaşamaya başladı. 
Türkiye, yobaz vatandaşları sayesinde zaman zaman orta çağı andıran 
görüntüler sergiledi. Türkiye, eski siyasetçilerin 1987 referandumu sonucu 
tekrar siyaset sahnesine çıkarılmalarının olumsuz neticelerini görüyordu.

 
DÖNEM DOSTLARI(!): 1996 Kasım ayında yapılan seçimlerde ABD 

Başkanı Bill Clinton dört senelik bir dönem için ikinci kez ABD Başkanı 
seçildi. Bill Clinton’un 1996-2000 yıllarını kapsayan başkanlığı döneminde 
diğer bazı ülkelerdeki siyasi liderler şunlardı:

Türkiye : Mesut Yılmaz, N. Erbakan, 1999’da Bülent Ecevit
Çin  : Jiang Zemin 
Rusya : Boris Yeltsin, 2000’de Vladimir Putin
İngiltere : John Major, 1997’de Tony Blair 
Almanya : Helmut Kohl, 1998’de Gerhard Schröder
Fransa : Jacques Chirac

DVD: 1996 yılının günlük hayata getirdiği en önemli yenilik DVD 
(Digital Video Disc) oynatıcılarının piyasaya sürülmesi oldu. Filmler, 
sinema salonlarından çıkarak evlere taşınmış oldu. Sinema seyircisi sayıları 
azalmaya başladı.

ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE ALIMLARI: 1998 senesi dünyada önemli 
büyük şirketlerin birleşmelerine tanık oldu:

• Mayıs ayında, iki sanayi şirketinin tarihte o güne kadar yapılan 
en büyük birleşmesi olarak bilinen olayda, Mercedes-Benz şirketi 
Chrysler’i 40 milyar USD’ye satın alarak, Daimler Chrysler’i yarattı.

• Kasım ayında, iki mali sektör şirketinin tarihte o güne kadar yapılan 
en büyük birleşmesi olarak bilinen olayda, Deutsche Bank, Bankers 
Trust şirketini 10 milyar USD’ye satın aldı.

• Aralık ayında, Exxon, dünyanın en büyük şirketinin yaratıldığı olayda, 
Mobil şirketini 73,7 milyar USD karşılığında satın aldığını açıkladı. 
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21. YÜZYILA HAZIRLIK: 1998 yılında meydana gelen diğer birçok 
olay, daha sonraki senelerde ortaya çıkacak çok önemli gelişmelerin 
başlangıcı oldu:

• ABD-Stanford Üniversitesi’nde öğrenim gören Larry Page ve Sergey 
Brin isimli iki öğrenci Google şirketini kurdular.

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kuruldu. Türkiye de 
AİHM’in vereceği kararların geçerliliğinin Türk hukukunun üzerinde 
olacağını kabul etti.

• Avrupa Merkez Bankası (AMB) kuruldu. AMB, Avrupa’da birçok 
ülkenin kendi milli paralarını bırakarak, 2000 yılında ortak para 
birimi Euro’ya geçmek için aldıkları kararın uygulanmasında ve 
sürdürülmesinde ana rolü oynayacaktı.

PAPA AF DİLEDİ: 1998 yılının bir olayı ise ileriye dönük sonuçlarından 
ziyade, geriye dönük içeriğiyle dikkat çekti: Vatikan başkanı ve Katoliklerin 
ruhani lideri Papa, II. Dünya savaşı sırasında bazı Katoliklerin, Yahudi 
katliamları karşısında sessiz ve tepkisiz kalmış olmalarından dolayı 
Tanrı’dan af diledi. Hakikaten, Fransa, İtalya, Polonya gibi Katolik ülkelerde, 
Hristiyanlar, Musevi komşularını ve hemşerilerini Almanlara ihbar ederek, 
binlerce kişinin Almanlar tarafından toplama kamplarında hunharca 
katledilmelerine yol açmışlardı. 

ÇUKUROVA HOLDİNG’DE YENİ YAPILANMA ÖNERİSİ

“Çukurova Grubu’nun işleri, Çukurova Holding’in işleri,  yönetim kurulu 
üyesi veya başkanı olduğum şirketlerin işleri” derken, bazı günler yirmi-dört 
saatlik zaman az geliyordu. Çukurova Grubu’ndaki iş hayatım tüm vaktimi 
ve enerjimi alıyordu. Ailemi ihmal ettiğimi düşünüyordum.

Çukurova Holding’in iç yapılanması, Çukurova Holding “destek 
birimlerinin”, holdinge bağlı grup şirketlerine personel, vergi, denetim, 
bütçeleme, bilgi işlem, hukuk gibi konularda hizmet verdiği bir yapılanma 
türü idi. Şirketlerin sektörler bazında yapılanması hususu mevcut değildi.  
Yıllar geçtikçe, Holding bünyesinde “sektörel” yapılanmaya geçmenin daha 
da doğru olabileceğine inanmaya başladım. Bu inancımın gelişmesinde şu 
hususlar rol oynadı:

• Bilişim, iletişim, elektrik dağıtımı gibi yeni yatırım sahaları ortaya 
çıkmıştı.

• Kâğıt, kimya gibi mevcut sektörlerde yabancılarla   yeni ortaklıklar 
kuruluyordu.
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• Mevcut şirketlerin iş hacimleri artıyordu.
• Holding bünyesinde sektör uzmanlığı olmadığından, yeni yapılacak 

yatırımların önceliklerinde kargaşa yaşanabiliyordu.
• Bir genel koordinatörün onlarca şirketle aynı verimlilikle çalışması 

gittikçe zorlaşıyordu.

Dolayısıyla, bana göre yapılması gereken şey, Çukurova Holding 
bünyesinde yeni bir idari yapılanmaya gidilerek, “sektör başkanlıklarının” 
tesis edilmesi ve yapılandırılması idi. Holding bünyesindeki destek birimleri 
mevcut işlerine devam edebilirlerdi. Bu düşüncemden ve planımdan Burhan 
Karaçam’a ve Cemil Köksal’a bahsettim ve onlardan destek gördüm.

Düşünceme göre, Çukurova Grubu’nda o aşamada beş sektör olmalı ve 
sektörlerin başına şu şahıslar geçmeliydi:

SEKTÖRLER      BAŞKAN
1. BİLİŞİM, İLETİŞİM, MEDYA SEKTÖRÜ  Osman Berkmen
 
2. FİNANS SEKTÖRÜ
A.YAPI KREDİ GRUBU    Burhan Karaçam
B. PAMUKBANK GRUBU    Cemil Köksal  

 
3. SANAYİ SEKTÖRÜ
A. GRUP 1 (Otomotiv, Çelik)    M.Demirpençe
B. GRUP 2 (Tekstil, Madencilik, Kimya, Beyaz Eşya) Tüluğ  Ergörül 
C. GRUP 3 (Kâğıt, Boru)    Mehmet Gür
 
4. İNŞAAT SEKTÖRÜ    Sezer Birgili

5. TURİZM ve TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ  Bülent Ergin
 
Bu şemaya göre:
• Osman Berkmen Çukurova Grubu’nun en yeni sektörünün başına 

geçecekti.

• Grupta iki ayrı banka ve iki bankaya ait ayrı iştirakler olmasından 
dolayı, o iki bankayı bankacılıkta tecrübeli iki ayrı başkanın altında 
yapılandırmak daha uygun görülüyordu. Böylece, bankalarla ilişkili sigorta, 
finansal kiralama, menkul değerler, alacak alımı (factoring) şirketleri de 
ilgili başkanlık altında toplanacaklardı. Yapı Kredi ve Pamukbank kendi 
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aralarında rekabet ederken, dışarıya karşı ortak pozisyonlar almalıydılar. 

• Sektör başkanları olarak adı geçenlerin bazıları genel müdür 
pozisyonlarında idiler. Örneğin, Burhan Karaçam Yapı ve Kredi Bankası’nın, 
Mehmet Demirpençe BMC’nin genel müdürleriydiler. Plana göre, bu 
şahıslar genel müdür pozisyonlarından ayrılarak, holding yöneticileri 
olacaklardı. Cemil Köksal, Pamukbank genel müdürlüğünden zaten 
ayrılmıştı. Çukurova Holding’de İcra Kurulu üyeliğini üstlenmişti. 

• Mehmet Demirpençe otomotiv konusunda Çukurova Grubu’nun en 
tecrübeli yöneticisi idi. BMC genel müdürlüğünden önce Çimsataş’ın genel 
müdürlüğünde de bulunmuştu. Çukurova İthalat İhracat, Maysan, Çumitaş, 
Ompaş gibi şirketlerin Mehmet Demirpençe’ye bağlı olarak çalışmaları 
öngörülmüştü.

 
• Tüluğ Ergörül Çukurova Grubu’nda eski yöneticilerden biriydi. Uzun 

seneler Auer’in yönetiminde bulunmuştu. Yaptığım plana göre, Tüluğ Bey, 
sanayi sektöründe “Grup 2” adı altında topladığım Auer, Çukurova Sanayi 
İşletmeleri, Etken Tekstil, Comag Madencilik, Çukurova Kimya şirketler 
grubunun başkanı olacaktı.

• Ben kendim için, yönetim kurullarında başkan olduğum kâğıt 
şirketlerinin ve Noksel’in grup başkanlığını öngördüm. “Grup 3”, diğer iki 
sanayi sektörü grubuna göre daha küçük bir gruptu. Benim asıl işim, “genel 
koordinatör” olarak, holding bünyesinde yapılanmış olup, tüm sektörlere 
hizmet götürecek destek birimlerini (yönetici personel, iç denetim, mevzuat, 
hukuk, bütçe, bilgi işlem)  idare etmeye devam etmekti. 

• Sezer Birgili saygı uyandıran bir insandı. Çukurova Holding’in yönetim 
kurulu üyesiydi ve Türkiye’de inşaat sektörünün en tanınan simalarından 
biriydi. Baytur İnşaat, Sezer Bey ve ekibi sayesinde piyasada iyi bir isim 
yapmıştı. Sezer Birgili’nin Türkiye’de çok ilerleyeceğine inanılan inşaat 
sektörünün başında olması Çukurova Grubu için bir şans idi.

• Bülent Ergin de, Çukurova Grubu’nda kıdemli yöneticilerden biri idi. 
“Geden Lines” adı altında toplanmış olan gemicilik şirketlerinin başındaydı. 
Holding’in başkanlıklar bazında yapılanma planında Bülent Bey’in Pegasus 
Havacılık’tan ve turizm şirketlerinden de mesul olması öngörülmekteydi.

Yaptığım plan, bence uygulanabilecek ve Çukurova Grubu’na yapısal 
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olarak güç kazandıracak bir plandı. Çok değerli ve tecrübeli yöneticiler 
“başkanlık pozisyonlarına” geleceklerdi. Bu, Çukurova Holding’in halka 
açılması planım için de önemli bir husustu: Çukurova Grubu’nun idari 
yapısı yatırımcılar için daha net olacaktı.

Sektörel yapılanma, gizlilik içinde yaptığım bir plan idi. Konuyu sadece 
Burhan Karaçam’a ve Cemil Köksal’a açmış, “finans sektörünün” iki grup 
olarak yapılanması konusunda onların olurunu almıştım. Etrafa yayılır 
endişesiyle, İcra Kurulu’na sunacağım “sektörel yapılanma şemasını” bile 
kendim kalemle çizerek hazırlamış ve kendim çoğaltmıştım.  

İcra Kurulu üyelerine dağıttığım şemayı inceleyen Mehmet Emin Bey, 
gülerek, “İyi güzel de, benim adım hiçbir yerde yok!” dedi. Mehmet 
Emin Bey’in bu samimi tavrı karşısında ben de, “Siz sektör başkanlığını 
ne yapacaksınız Mehmet Emin Bey… Yönetim kurulumuzu ortadan 
kaldırmadım; yerli yerinde duruyor. Siz Çukurova Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı’sınız…” diyerek cevap verdim.

Toplantının devamında önerilen yapılanmaya neden geçmemiz 
gerektiğini anlattım. Başkanlık bazında yapılanmanın işleyiş tarzını, böyle 
bir yapılanmanın şirketlerin kendi yönetim kurulları başkanlıklarına ve 
üyeliklerine nasıl yansıyacağını açıkladım. Holding’deki destek birimlerinin 
yaptıkları işleri aynen devam ettireceklerini belirttim. Holding İcra 
Kurulu’nun yerini “Holding Başkanlar Kurulu” alabilirdi.

“Bu işten zararlı sen çıkıyorsun Mehmet Bey…” diyerek söze karıştı 
Mehmet Emin Bey.

 “Neden öyle düşünüyorsunuz Mehmet Emin Bey?”
“Genel Koordinatör olarak hareket alanını daraltıyorsun.”
“Sonuç öyle olacaksa, varsın olsun! Ben teklif ettiğim yapılanmanın 

Çukurova Grubu’nun menfaatine olacağına inanıyorum.”

Toplantıda daha birçok sorular soruldu, cevaplar verildi, görüşler 
belirtildi. Neredeyse hiç konuşmayan tek kişi Osman Berkmen oldu.

Mehmet Emin Bey, “Konuyu görüşmeye gelecek hafta yapılacak toplantıda 
devam edelim. Bu bir hafta boyunca herkes fikirlerini oluştursun,” dedi.
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O hafta içinde Osman Berkmen’le Yapı Kredi Bankası’nın genel müdürlük 
katında karşılaştık.

“Mehmet, müsaitsen benim odamda biraz görüşebilir miyiz?”
“Tabii ki.”
Beraberce Osman Bey’in odasına yürüdük.
“Geçen hafta önerdiğin yapılanma enteresandı.”
“Siz toplantıda pek bir görüş belirtmediniz.”
“Ben de şimdi bunu konuşmak istedim.”
“Sizi dinliyorum,” dedim.
“Beni grubun bankalarının başından alıp, “Bilişim, İletişim ve Medya 

Sektörü” başkanlığına vermişsin…”
“Estağfurullah Osman Bey! Bu bir alıp-verme işi değil. Bilâkis, ben sizi 

Mehmet Emin Bey ile beraber, grubumuzun patronlarından biri olarak 
görürüm. Dolayısıyla, Turkcell, Digiturk, Superonline gibi, Çukurova 
Holding’in en itibarlı ve gelecek vaat eden şirketlerinin bulunduğu bir 
sektöre başkanlığınızı önerdim,” dedim.

“Tamam, teşekkürler, ama iş dünyası beni bankaların başındaki adam 
olarak bilir. Senin önerdiğin yapılanma sonucunda bankalardan ayrılmam 
kamuoyunda yanlış algılanabilir. Bu da bir sürü dedikoduya yol açar. 
Benim prestijim bozulur.”

“Böyle düşündüğünüze üzüldüm Osman Bey.” 
“Ama gerçek işte böyle… Ben konuyu Mehmet Emin Bey’le de 

konuşacağım.”

Osman Bey böyle bir konuda ikna olmamışsa, projenin yürümesi zordu. 
Mehmet Emin Bey ve Osman Berkmen birbirlerinin dediğine her defasında 
“Evet” diyen insanlar değillerdi, ama aralarında çok eskiye dayanan bir 
dostluk hukuku, bir beraber çalışma düzeni vardı.

 Bir sonraki İcra Kurulu toplantısı gündemini hazırlarken, “yapılanma” 
konusunu en son maddeye koydum. Sıra o maddeye gelince, Mehmet Emin 
Karamehmet, “Bu konuyu bir müddet ertelememizde yarar var,” dedi.

Demek ki, Osman Bey, benden sonra Mehmet Emin Bey’le konuşmuş ve 

 Dikkatinizi sorunlarda yoğunlaştırırsanız, daha fazla sorunla 

karşılaşırsınız. Dikkatinizi imkânlar üzerinde yoğunlaştırırsanız, 

daha fazla fırsatlar yakalarsınız.

 ̶   Zig Ziglar 
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onu ikna etmişti. Belki Mehmet Bey de sunduğum yapılanmaya başından 
karşıydı, ama doğrusu bunu sunum sırasında belli etmemişti ve hatta 
destekler yönde bazı sözleri olmuştu. Mehmet Emin Bey’in “erteleme” sözü 
çok belirsiz, ortada bir laftı. “Erteleyelim” demek, aslında reddetmekti.

 

Profesyonel bir yönetici olarak, son derece makul, işlerliği olan ve en 
önemlisi, Çukurova Grubu gibi çok sektörlü bir grup için yararlı olan ve 
belki de Çukurova Grubu’nu daha sonraki senelerde başına geleceklerden 
koruyabilecek bir yapıyı inanarak önermiştim. Önerim reddedilmişti…

1998 senesinin Haziran ayı sonlarındaydık.

Çukurova Holding’den ayrılmam gerektiğini düşünmeye başladım.

* * *

BİR DEĞERLENDİRME
Çukurova Grubu hayatımda gördüğüm en ilginç gruplardan biriydi: 

Yeniliğe açık, atak, yeri geldiğinde haşin-yeri geldiğinde merhametli, 
demokrat, çevreci, milliyetçi ve Atatürkçü bir şirketler topluluğuydu. En az 
25 milyar USD değerindeki grup, 2001 ekonomik krizi döneminde, 
kasasında   yüz milyon dolar  olmadığından dolayı zor duruma düştü. 2001 
krizinden evvel küçük çapta bir halka açılış işlemini gerçekleştirebilseydi, 
her şey çok değişik gelişebilirdi: Çukurova, Türkiye’nin en büyük holdingi 
olabilirdi; eldeki değerler ve projeler bunu fazlasıyla gösteriyordu... 
Çukurova Grubu’nun kendi uydusunu dünya yörüngesine yerleştirme planı 
bile vardı. 

Çukurova Grubu, 2001 ekonomik krizini takip eden dönemde, iş bilmeyen, 
beceriksiz, kayırıcı ve ötekileştiren politikacıların ve bürokratların elinde 
eriyip gitti! Türkiye’nin çok önemli bir değeri çarçur edildi... 
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Fotoğraf 78a: Çukurova Holding Yönetim Kurulu (1995)
Burhan Karaçam, Osman Berkmen, İsmail Sezer Birgili, Mehmet Gür (Genel 

Koordinatör), Ali Samsa Karamehmet, Şadi Gücüm, Neslihan Yılmaz,
Mehmet Emin Karamehmet

Fotoğraf 78b: Çukurova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şadi Gücüm ile birlikte...
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Fotoğraf 79a: Çukurova Grubu’nda bir seminere katılanlar (1993)

Fotoğraf 79b: SCA - Karamürsel tesislerini yabancı ortaklarla ziyaret...
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Fotoğraf 80: Capital Dergisi kapağı (1995)
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Fotoğraf 81: Fisun Gür



481

Mehmet Gür

Fotoğraf 82: Kefeliköy’deki evin denizden görünüşü.

Fotoğraf 83: Kefeliköy evinde Talas’tan arkadaşlarım: Mehmet Gazioğlu, Turhan 
Bakkaloğlu, Ali İpek, Mehmet Gür, Musa Onar, Doğan Eroğlu, Serdar Balkan,

Muhlis Yararcan, Uğur Babaç (2000)
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Fotoğraf 84: Kefeliköy’de arkadaşlarım ve Talas-Tarsus’tan hocalarımla beraber: 
Fisun Gür, Mr.McCain’nin gelini ve oğlu, Mehmet Gür, Sırrı Ergun, Alan McCain, 

Dorothy Keller, Ali İpek, Serdar Balkan, Robert Keller

Fotoğraf 85: Alper Gür
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BÖLÜM 10

AVRUPA VE AMERİKA HOLDİNG 

Altan Bey’i bir gülme tuttu… “Eminim, Erol Bey beş sene evvel, senin 
Çukurova’daki anlaşmanın ne zaman sona ereceğini bir yere not 

etmiştir. Yoksa, bu kadar tesadüf olamaz!”

Altan Ediz birkaç gün evvel beni telefonla aramış, bir öğle yemeğinde 
buluşmamızı teklif etmişti. Altan Bey’i İktisat Bankası yıllarımdan 
tanıyordum. Bankada yönetim kurulu üyesiydi ve Avrupa ve Amerika 
Holding (AAH) grubunun tümünde personel işlerinden mesuldü. Hukuk 
tahsili yapmıştı. Kibar, sıcakkanlı, tartılı konuşan bir insandı. 

Masaya oturur oturmaz konuya girdi:
“Erol Aksoy, bana senin Çukurova Holding ile beş sene evvel yaptığın 

anlaşmanın bugünlerde sona ereceğini söyledi.” 
Ben, “Vay canına! Bu ne hafıza…” derken, beş sene evvel Erol Aksoy’un 

İktisat Bankası’ndaki odasında ona yakında ayrılacağımı ve Çukurova 
Holding’e geçeceğimi söyledikten sonra, bana, “Kaç yıllık bir anlaşma 
yaptın?” diye sorduğu soru aklıma geldi. “Beş yıllık,” diyerek cevap 

İyi bir kararın temelinde tecrübe vardır;

tecrübenin çoğu ise kötü kararlar neticesinde oluşur.

̶  Will Rogers

z
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vermiştim. İşte bu anımı Altan Bey’e anlatınca, onu bir gülme tuttu…

“Dolayısıyla, Mehmet kardeşim, sana Avrupa ve Amerika Holding’de 
genel koordinatörlük teklif ediyoruz.”

Altan Ediz ile yaptığım bu görüşmeden sonra, Erol Aksoy ile de iki 
kez görüştüm. Çukurova Holding yapılanmasıyla ilgili olarak yaptığım 
teklifin reddedilmiş olmasının yarattığı burukluğun etkisiyle, AAH Genel 
Koordinatörü olma teklifini kabul etmeye karar verdim. O zamanlar, bu 
kararımın hayatımın en kötü kararı olacağını ve başıma büyük belalar 
açacağını hiç ama hiç düşünmemiştim… Bu seferki YOL değişikliği büyük 
sıkıntılar doğuracaktı.

Tam beş sene sonra, Temmuz 1998’de tekrar AAH’ye döndüm. Üst yönetim 
tarafından çok sıcak karşılandım. Erol Aksoy’un eski çalışma arkadaşları 
Gürbüz Tümay, Cenap Önal ve Altan Edis, dönüşümden cidden memnun 
olduklarını defalarca belirttiler. 

AAH’deki rakamlar, büyüklükler Çukurova Holding’dekilerle 
karşılaştırılınca bir hayli küçük kalıyordu. Çukurova Holding’deki on 
milyon dolarlar, AAH’de yarım milyon dolar seviyesine bile  çıkmıyordu. 
Dolayısıyla, önce rakamların bünye içindeki önemine alışmak gerekti. 
Örneğin, 10.000 USD, AAH için önemli bir rakamdı, ama aynı rakamın 
Çukurova Holding bünyesi için bir önemi, bir ağırlığı yoktu. Çukurova 
Grubu hem sanayi, hem hizmet sektöründe faaliyet gösteriyordu. AAH 
ise tamamen bir hizmet sektörü kuruluşuydu. Çukurova Grubu sosyal-
ekonomik sınıfların hepsine ulaşırken, AAH şirketlerinin müşterileri daha 
çok A ve B grubundaki kişilerdi. 

AAH son beş sene içinde yeni atılımlar yapmıştı. 1992’de yayına başlayan 
Show TV’nin yanı sıra, Cine 5, benim İktisat Bankası’ndan ayrılmamdan 
bir müddet sonra, Kasım 1993’te yayın hayatına başlamıştı. Türkiye’nin 
şifreli ve paralı ilk TV kanalı idi. Önceleri sadece bir film kanalı olan Cine 
5, daha sonra Türkiye 1. Futbol Ligi (şimdiki Süper Lig) maçlarının yayın 
hakkı ihalesini kazanmıştı. 1996-1997 futbol sezonundan beri maçları hafta 
sonları canlı olarak yayınlıyordu. Maç yayınları kanala abone olanların 

İnsanlar aptal şeyler yapmamış olsalardı,

hiçbir şey zekice yapılamazdı.

̶  Ludwig Wittgenstein
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sayısını artırmıştı. Üye sayıları artmıştı, hatta 500.000 sayısını aşmıştı, ama 
Cine 5’in birikmiş zararı epeyi yüksekti. Yayın hakları ücreti olarak 1996-
1997 futbol sezonu için 40.000.000 USD, 1997-1998 sezonu için 45.000.000 
USD ödenmişti. Yayın ücreti, ihalenin kapsadığı son sezon olan 1998-1999 
sezonu için 55.000.000 USD olarak saptanmıştı.  

İktisat Bankası’nın başında genel müdür olarak Nedim Usta bulunuyordu. 
T.C. Merkez Bankası’nın eski yöneticilerinden Nedim Bey’in genel müdür 
olarak orada bulunması beni cidden sevindirdi, çünkü Nedim Bey, Merkez 
Bankası’nda bankalardan sorumluydu. İktisat Bankası dönemimde 
Ankara’ya giderek, bankanın bilançosuyla ilgili olarak Nedim Bey’in ve 
ekibinin sorularını bile cevaplandırmıştım. 

AAH’de işe başlamamı takip eden günlerde grubun belli başlı şirketlerinde 
yönetim kurulu üyesi oldum (Fotoğraf 86 ve 87). İktisat Bankası’ndaki 
üyeliğim Erol Aksoy’un eşi İnci Aksoy’un üyelikten istifası üzerine 
gerçekleşti. İnci Hanım, yönetim kurulunda bana yer açılması için istifa 
etmişti. Sanırım, istifa ettiğine sevinmişti…

İktisat Bankası’nın diğer yönetim kurulu üyeleri Gürbüz Tümay başkan, 
Erol Aksoy murahhas üye olmak üzere, Mehmet Seven, Fikret Güler, Cenap 
Önal ve Hüseyin Derin Yarsuvat idi.

AAH genel koordinatörlüğünü yaptığım on-dokuz ay boyunca, İktisat 
Bankası’nda üç ayrı genel müdür (Nedim Usta, Roy Gevrekyan, Tanju Oğuz) 
görev yaptı. Genel müdür seviyesinde böylesine sık yapılan değişiklikler, bir 
banka için iyi ve sağlıklı bir görünüm vermiyordu. 

CINE 5

Bir zaman sonra, Türkiye 1. Futbol Ligi maçlarının 1999-2000 ve 2000-
2001 sezonlarında yayın hakları için ihale açıldı. Cine 5’i temsilen ihaleye 
Cine 5 genel müdürü Enis Karslıoğlu ve ben katıldım. İhale televizyonlardan 
canlı olarak yayınlanıyordu. Rakibimiz TeleOn firması idi. TeleOn, şirketin 
patronları Cem Uzan ve Hakan Uzan tarafından temsil ediliyordu. İhaleyi 
ne pahasına olursa olsun kazanmak için geldikleri belliydi. Bizim fiyatı 
her artırmamızdan sonra onlar hemen bir üst rakamı söylüyor, biz ise, 
her rakamdan sonra ihale salonundan dışarı çıkarak, Erol Aksoy’a telefon 
etmek zorunda kalıyorduk. Sonunda biz pes ettik; ihaleyi yıllık 60.000.000 
USD üzerinden TeleOn kazandı. Futbol TeleOn’a da pek şans getirmedi. 
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Bu firmanın yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle, 2000-2001 
sezonu devre arasında sözleşmesi feshedildi. 

SHOW TV SATILIYOR

“Mehmet Emin Bey, Show TV gibi bir televizyon kanalı, Çukurova 
Grubu’nun piyasaya sunduğu mal ve hizmetlerin reklamı, tanıtımı açısından 
bence çok yararlı olacaktır. Bir kere, Turkcell’in abone sayısı milyonları aştı. 
Hakeza, Yapı Kredi’nin ve Pamukbank’ın yine milyonlarca banka müşterisi 
var. Digitürk ve Superonline gün geçtikçe gelişiyor, müşteri sayıları artıyor. 
Kâğıt şirketleri gibi ara malı üreten şirketlerin televizyon reklamlarına 
pek ihtiyaçları yok, ama BMC, Auer, Çukurova Sanayi İşletmeleri, 
Çimsataş, Çumitaş, Çukurova Ziraat, Çukurova İthalat nihai tüketiciye 
dönük mallar üretiyorlar. Factoring, leasing gibi diğer finans şirketlerinin, 
turizm şirketlerinin, sigorta şirketlerinin hizmet tanıtımları da cabası. 
Biliyorsunuz, mâliye, bir televizyon yayını şirketinin kendi grubundaki 
diğer şirketlerin reklamını piyasa rayici fiyatların altında yapmasına izin 
veriyor. Dolayısıyla, vergisel bir problem de söz konusu olmuyor.”

Mehmet Emin Karamehmet’le yaptığım bu konuşmadan bir müddet önce 
Erol Aksoy ile grubun mali durumunu görüşüyorduk. Aramızda şöyle bir 
konuşma geçti:

“Erol Bey, hem Show TV hem de Cine 5 zarar ediyor. Bunları bizimki gibi 
bir bünyenin daha uzun zaman kaldırmasına pek imkân yok.”

“Peki, bir önerin mi var?”
“Var. Bana kalırsa iki kanalı da satmamız gerekir. Bankanın ve diğer 

şirketlerin kazandıklarını televizyon şirketlerine harcıyoruz. Memlekette 
ekonomik durgunluk var. Biliyorsunuz, Cine 5’e daha önceleri futbol 
yayınları için abone olanların büyük bir kısmı, son ihaleyi kaybetmemizden 
sonra, aboneliklerini yenilemiyorlar. Cine 5 bu yüzden epeyi müşteri 
kaybetti. Müşteri sayısının azalması ise Cine 5’in piyasa değerini mutlaka 

Gerçek bir aslan gibidir. Gerçeği savunmanız gerekmez.

Serbest bırakın, o kendini savunur.

̶  St. Augustine

Gençler bilebilseydi, yaşlılar yapabilseydi.

̶  Henri Estienne
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düşürmüştür. Cine 5 ile ne yapacağımızı daha sonra düşünürüz. Müsaade 
edin, bu aşamada Show TV’yi satmak için temaslarda bulunalım.”

Erol Aksoy ellerini birbirine kenetledi, kollarını öne doğru uzatarak şöyle 
bir gerildi. Malını kolay kolay elden çıkaracak bir insan değildi. Öte yandan, 
işleri çok yakından takip eden bir patron olarak, grupta mali durumun iyiye 
gitmediğini çok iyi biliyordu.

“Show TV’yi kime satabiliriz ki?”

Bana göre, Türkiye’de bir televizyon kanalına sahip olmak isteyen epeyi 
insan vardı. Patronların düşünce tarzları ve hesapları çok farklı olabiliyor: 
Bir televizyon kanalı gibi “güçlü bir silaha” sahip olmak, bazı patronlara 
çekici gelen bir husus olabiliyor. Televizyon kanalı zarar ediyor olsa bile, 
“televizyonun gücü” başka sahalarda çok daha fazla kazanç sağlayabilir 
düşüncesi yaygındır.

“Erol Bey, eminim olası alıcıları siz benden iyi bilirsiniz... Benim aklımda 
tek bir isim var.”

“Kimmiş o?”
“Çukurova Grubu,” dedim.
“Eski grubun…”
“Evet. Bu konuda Mehmet Emin Bey’le konuşayım mı?”
Erol Aksoy gözlerini kapattı, bir müddet sessiz kaldı. Ağzından çıkacak 

kelime için merak içindeydim. 
“Peki, bir nabız yoklaması yap bakalım.”

AAH ve Çukurova Holding arasında temaslar başladı. Show TV kanalının 
sahibi Aks Televizyon A.Ş. idi. Ayrıca, bu şirketle iç içe çalışan beş adet 
şirket daha mevcuttu. Çukurova Holding’de bir zamanlar bana bağlı olarak 
çalışan arkadaşlarım, Show TV kanalının sahibi Aks Televizyon A.Ş. ve bu 
şirkete bağlı diğer şirketlerin denetimini ve durum tespiti incelemelerini 
yapmak üzere çalışmalara başladılar. İşin garip yanı, Erol Aksoy, mali 
tabloları denetim için gelenlere bilançonun tümünü verdirtmiyordu.  
Denetçiler, sabit kıymetler, alacaklar, borçlar, film stokları, bankalar, krediler 
gibi bilanço kalemlerini inceleyebiliyorlar, ama bilançonun tümünde neler 
olduğunu göremiyorlardı.  Görüşmelerin çıkmaza girmek üzere olduğunu 
gördüğüm bir anda, Erol Aksoy’u haberdar etmeden, inisiyatif kullanarak 
bilançoyu verdim. Erol Bey hiçbir şey diyemedi. 

Son pazarlık gününde, alıcının, yani Mehmet Emin Bey’in verdiği fiyatla, 
satıcının, yani Erol Bey’in istediği fiyat arasında hâlâ önemli bir fark 
mevcuttu. Toplantıya bir süre ara verildi…
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Show Tv’nin önemli bir Türk filmleri koleksiyonu vardı. Filmlerin 
mülkiyet ve yayın hakları son birkaç senedir peyderpey satın alınmıştı. 
Koleksiyondaki filmlerin bilançodaki değerleri satın alındıkları tarihteki 
TL değerlerden gösteriliyordu. O değer yaklaşık 9 milyon USD’ye eşitti. 
Öte yandan, bir film eksperleri heyetine yaptırılan değer çalışması 
koleksiyonun toplu değerini 13 milyon USD olarak belirlemişti. 

Toplantı tekrar başladıktan sonra söz aldım: “Taraflar arasında yapılan 
ön anlaşmalara göre, satış bilançosunun tarihi değerler üzerinden tanzim 
edilmesi öngörülmüş ise de, Türk filmlerinin birçok güzel örneğini içeren 
bu koleksiyonu bugünkü piyasa değerinden işleme koymak sanırım yerinde 
bir hareket olur. Koleksiyonun değerini saptayan insanlar sinema ve film 
çevrelerinde ismi geçen, tanınmış insanlar… Dolayısıyla, belirlenen 13 
milyon USD tutarındaki değeri, geçerliliği olan bir değer olarak kabul 
etmek gerekir. Bilaçodaki tarihi değer enflasyona ve devalüasyona uğramıştır. 
Mademki burada bir alışveriş söz konusu, koleksiyonu bilançodaki 
tarihi değerinden değil, bugünkü piyasa değerinden kabul etmek daha 
gerçekçi ve hakkaniyetli olur.”

Mehmet Emin Bey bu önerimi kabul etti. Erol Aksoy da diğer bazı 
isteklerinden vazgeçince, Show TV’nin satışı gerçekleşti.

Satış anlaşmasının imzalandığı gün, Nejat Yalım beni tebrik etti. Nejat, 
hem AA&Co.’dan arkadaşım, hem de ben Çukurova Holding’den ayrıldıktan 
sonra Çukurova Holding’e katılan kişiydi. Show Tv ile ilgili bilanço 
denetimini ve durum tespiti çalışmalarını yürütmüştü. Satış işlemlerinin 
tamamlanmasından sonra, bana şöyle dedi: “Doğrusunu söylemem 
gerekirse, bir tarafta Mehmet Emin Karamehmet, diğer tarafta Erol Aksoy 
varken, ben bu işin gerçekleşebileceğine son ana kadar pek inanmadım. Bu 
senin profesyonel bir başarın oldu Mehmet. İki tarafı da çok iyi idare ettin.”

1999 OLAYLARI

EURO: Avrupa Birliği’ne üye 11 ülke, 1 Ocak 1999 tarihinde “Euro” isimli 
ortak bir para birimini, European Currency Unit (ECU) yerine devreye 
soktular. Üye ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin aynı olmamasının yanı sıra, 
değişik ülkelerde mal ve hizmetlerde ve ücretlerde fiyat farkları olmasına 
rağmen, Euro’nun kabulü ve kullanımı başarılı bir şekilde sürdürüldü. 
1 Ocak 1999 tarihinde, 1 Euro 1,1743 USD’ye eşitti. Euro kâğıt ve madeni 
paraların piyasada kullanımı ise 1 Ocak 2002 tarihinde başlayacaktı.
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Ortak para Euro’nun devreye girmesi, Avrupa uluslarının birlikteliği 
için hiç şüphesiz çok önemli bir adımdı. Her şeyden önce Avrupalılara 
birçok ekonomik yararlar getirdi: Ortak paraya geçen ülkeler arasında para 
değiştirmeden seyahat etmek gibi bir yarar sağladı. İlaveten, yabancı para 
riski ortadan kalktığı için, Avrupa’da ticaret yapmak kolaylaştı.

PKK: PKK, Türk güvenlik kuvvetlerine ve ordusuna karşı silahlı saldırılara 
1984 yılında başlamıştı. Aradan on-beş sene geçmişti. Çatışmaların en 
hüzünlü olayı, 24 Mayıs 1993 tarihinde Bingöl-Elazığ karayolunda pusu 
kuran PKK’nın, otuz-üç silahsız askeri kurşuna dizerek öldürmesi oldu.

16 Ocak 1999 tarihinde, Kenya-Nairobi’de yakalanan PKK lideri Abdullah 
Öcalan Türkiye’ye getirildi. Bu, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bir başarısıydı.  
Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişini dönemin başbakanı Bülent Ecevit bizzat 
açıkladı. “PKK’ın sonu geldi!” diyenler oldu. Ancak, Türkiye, Kürt sorununun 
Öcalan’ın yakalanmasıyla sona ermeyeceğini kısa sürede anladı…

KOSOVA: 24 Mart 1999 tarihine Kosova Savaşı’nda NATO uçakları 
Yugoslavya’yı bombalayarak, tarihinde ilk kez bağımsız bir devlete saldırı 
düzenledi. 

Yugoslavya, ilk olarak I. Dünya Savaşı’ndan sonra Sırp-Hırvat-Sloven 
Krallığı olarak kurulmuştu. Dolayısıyla, daha kuruluşunda yapay bir devlet 
idi. 1929’da Yugoslavya adını alan bu devlet, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Tito önderliğinde Yugoslavya Sosyalist Federasyonu’na dönüştü ise de, 
Yugoslavya 1991 senesinden itibaren dağılmaya başladı. Sırplar, Kasım 
1991’de bağımsızlık ilan eden Bosna-Hersek’e karşı amansız bir katliama 
giriştiler ve binlerce sivil Boşnak Müslümanı öldürdüler. Sırpların yaptığı 
katliam, Almanların II. Dünya Savaşı sırasında yaptıkları katliamdan sonra 
Avrupa’daki en büyük katliam olarak tarihe geçti. Yıllarca devam eden savaş, 
Nato’nun Sırpları bombardımanı sonucunda sona erdi. Bombardımana 
Türk Hava Kuvvetleri uçakları da katıldı. 

MARMARA DEPREMİ: 17 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye, tarihinin en 
acı olaylarından birini yaşadı. Merkez üssü Gölcük olan 7,5 şiddetindeki 
deprem sonucu, resmi kayıtlara göre 18.373 kişi hayatını kaybetti, 48.901 
kişi yaralandı.

Deprem gecesi yatak odamızdaki dolabın gıcırtısıyla uyandım. Fisun’u 
sarsarak, “Fisun kalk, deprem oluyor!” dedim. İkimiz de yataktan fırlayıp, 
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Alper’in katına doğru yöneldik. Alper de uyanmış, merdivenlerden bizim 
olduğumuz bir alt kata iniyordu. Hep beraber binanın dışına çıktığımızda 
bir su sesi duyduk. Depremin şiddetinden havuz çatladı zannettim. Havuzun 
olduğu yere gittiğimde, yer sarsıntılarının havuzda dalgalar yarattığını ve 
havuzun üst seviyesini aşan suyun aşağı aktığını fark ettim.

Fisun ve Alper ertesi gün, yani 18 Ağustos’ta Alper’in üniversitesinin 
açılışı için Los Angeles’a gittiler. Hükümet, artçı sarsıntılardan korunmak 
için Marmara Bölgesi halkına 18 Ağustos gecesini dışarıda geçirmelerini 
tavsiye etti. Ben, kendim için, evin terasında minderlerden bir yatak yaptım. 

Türkiye, o uğursuz 17 Ağustos 1999 gecesi çok büyük kayıplar yaşadı, çok 
değerli insanlarını yitirdi…

* * *
“Biliyor musun, Fisun? Artık sabahları işe giderken, ayaklarım geri geri 

gidiyor... Çalışma ortamından hoşlanmamaya başladım.”
“Doğrusu buna hayret ederim. Sen işini her şeyden önemli görürsün...”

Fisun’un bu söylediğinde sanki biraz da sitem vardı. Esasında, son yirmi-
beş senedir hiç durmadan çalışmıştım. Fisun’u ve Alper’i belki ihmal ettiğim 
zamanlar olmuştu. Öte yandan, yaptığım işi severek yapmam ve çalıştığım 
şirketlere değer katmam, iş hayatım açısından bana büyük bir tatminkârlık 
sağlamıştı. Analiz ve sentez yeteneklerimin yüksek ve gelişmiş olması, 
çoğu kimsenin önüne geçmemi sağlamıştı. Profesyonel bir çalışan olarak, 
iş hayatının en üst kademelerine gelmiştim. Yaptığım işleri iyi ücretler 
karşılığında yapmıştım, ama aldığım ücretlerin kat be kat fazlasını çalıştığım 
şirketlere kazandırmıştım. Ben de, profesyonel bir yönetici olarak, kendi 
kazancımla aileme iyi yaşam koşulları sağlamıştım.

Artık 1999 senesinin Kasım ayının sonlarına gelmiştik. 
“İşten ayrılmayı mı düşünüyorsun?” diye sordu Fisun.
“Tam bilemiyorum... Bu düşünce aklıma hiç gelmiyor değil. İş hayatına 

bir müddet ara versem diyorum kendi kendime.”
“Kendin için yapacak başka bir şey bulamazsan, korkarım sıkıntıdan 

patlarsın...”
Fisun, bu söylediğinde %100 haklıydı. İşe ayak sürüyerek gitmek, amaçsız 

bir güne uyanmaktan çok daha iyiydi.

“SEV’le daha çok uğraşabilirim,” dedim.
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YIL 2000

31 Aralık 1999 günü geldi çattı. XXI. yüzyıla o gece yarısı gireceğimizi 
zannedenlerin sayısı az değildi. XXI. yüzyıla girmek için daha bir sene 
vardı, ama algı olarak “2000” rakamı önemliydi. Parmak hesabıyla, birkaç 
kişiye asır değiştirmek için daha bir sene beklemek gerektiğini anlatmak 
zorunluluğu ortaya çıktı.

Hem 1000’li hem de 2000’li senelerde yaşıyor olacaktık. 1.000 sene… 
İnanılmaz uzun bir dönem. 1000 senesinde Türkler daha Anadolu’ya bile 
gelmemişlerdi; Amerika ve Avustralya kıtaları daha keşfedilmemişti. 1.000 
sene sonra, yani 3000 senesinde insanoğlunu nasıl bir dünya bekliyor 
olacaktı acaba? 

 
Fisun’a daha önce sormuştum: “Yılbaşını nerede geçirelim?
“Taksim’e gidelim,” demişti Fisun.
Taksim Meydanı o gece tıklım tıklım doluydu. 2000 yılına canlı müzik ve 

havai fişek gösterileri arasında girdik.

2000 yılına giriş bilgisayarlı ortamlar için de ilginçti. Ortaya atılan bir 
iddiaya göre, önlem alınmaz ise, 1999’dan 2000’e geçişte bilgisayarlar 
arızalanacaktı. Bunun neticesinde, uçaklar havalanamayacak, banka 
ATM’lerinden para çekilemeyecek gibi, bilgisayarların günlük yaşamın içine 
girdiği her alanda büyük aksaklıklar yaşanabilecekti. Sanırım, bu söylenti 
tüm dünyaya bilgisayar yazılımcıları tarafından yayılmıştı. 2000 tehlikesine 
karşı onlar yeni yazılımlar üretecek, dünyada milyarlarca dolarlık yeni 
bir pazar yaratılacaktı. İstenen oldu… “Yazılıp çizilenler ya doğruysa?” 
diyerek, dünyada milyonlarca kuruluş, şirket, banka para harcayıp, 
önerilen “önlemleri” aldı. Söylentilere pek inanmayıp, para harcamayanların 
başına önemli şeyler geldiği pek duyulmadı…

* * *

Avrupa ve Amerika Holding – Genel Koordinatörlük işimden 29 Şubat 
2000 tarihinde ayrılmam konusunda Erol Aksoy’la el sıkıştık. O gün 
akşama doğru Doğan Grubu’nu temsilen, grubun patronu Aydın Doğan’ın 
damadı Mehmet Ali Yalçındağ ve gazeteci Ertuğrul Özkök holdinge 
geldiler. Görüşme konusu, Cine 5’in Doğan Grubu’na satışı idi. Bu 
konudaki görüşmeler ve çalışmalar bir müddettir devam ediyordu. O gece 
de, toplantı geç saatlere kadar sürdü… Binadan çıktığımda saatler gece 
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yarısına geliyordu. Cine 5 işi o gece sonlandırılmış olsaydı, işten ayrılışım 
benim için mutlu bir olayla noktalanmış olacaktı… Satışla ilgili olarak o 
gece veya benim işten ayrılmamdan sonra olumlu bir netice ortaya çıksaydı, 
ben dâhil, birçok kişinin hayatındaki sıkıntılı günler, büyük bir olasılıkla hiç 
ortaya çıkmamış olurdu…  

 

 

   

 Asla kaybetmem; ya kazanırım, ya da öğrenirim.

̶  Nelson Mandela



493

Mehmet Gür

Fotoğraf 86: Mepaş Medya Pazarlama çalışanları ile bir kutlama… (1999)

Fotoğraf 87a: Ofiste...



494

Yol -  The Path - Le Chemin

Fotoğraf 87b: Ofiste...
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BÖLÜM 11 

HAYAT DEVAM EDİYOR

KOÇ GRUBU

Avrupa ve Amerika Holding’den ayrılalı yaklaşık altı ay olmuştu. 2000 
senesinin sonbaharına girmiştik. Vaktimin belli bir bölümünü SEV ile 

ilgili çalışmalarla geçiriyordum. Bundan son derece zevk alıyordum, ama 
vaktimin önemli bir bölümü atıl olarak geçiyordu. 

Telefon çaldı. Arayan Burhan Karaçam idi. O da benden bir müddet sonra 
Çukurova Grubu’ndan, yani Yapı ve Kredi Bankası’ndaki genel müdürlük 
pozisyonundan ayrılmıştı. Gazetelerden, Koç Bankası’nda yönetim kurulu 
başkanlığını üstlendiğini öğrenmiş ve kendisine “hayırlı olsun” iletisi 
göndermiştim.

“Selâm Burhan! Bankacılığa devam ediyorsun…”
“Sorma! Alışkanlık olmuş. Seninle bir araya gelebilir miyiz?”

Bir araya geldiğimizde, Burhan bana, Koç Ailesi’nin Koç Grubu içinde yeni 
bir holding şirketi kurmak istediğini, bunun bir mali sektör holding şirketi 

Anlamlı bir yaşam için Yedi Öğüt:

1) Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

2) Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

3) Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

4) Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

5) Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol.

6) Hoşgörüde deniz gibi ol.

7) Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

̶  Mevlana Celalettin Rumi

z
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olarak düşünüldüğünü ve gruptaki tüm mali sektör şirketlerinin kurulacak 
ve yapılandırılacak yeni holding şirketi altında toplanacağını, nihai hedefin 
holding şirketini halka açmak olduğunu söyledi.

“Bu işi üstlenmek ister misin?”
“Bir proje olarak üstlenebilirim,” dedim.

Kırk-sekiz yaşındaydım. Yaklaşık yirmi-altı senelik çalışma hayatımın 
on-bir senesi AA&Co.’da, çok sayıda sektörü ve şirketi inceleme ve tanıma 
fırsatı bulduğum denetim ve danışmanlık işlerinde, beş senesi bankacı 
olarak İktisat Bankası’nda, yedi senesi ise Çukurova Holding ile Avrupa 
ve Amerika Holding’de genel koordinatör olarak geçmişti. Bir profesyonel 
çalışan olarak, 

• bankacılıktan demir-çelik endüstrisine, 
• televizyon yayıncılığından kâğıt üretimine, 
• finansal kiralamadan tekstile, 
• ticari araçlar üretiminden menkul kıymetlere, 
• iş makinaları üretimi ve ticaretinden spiral boru üretimine,
• faktöringden gübre üretimine,
• hava taşımacılığından turizm yatırımlarına,
• sigortacılıktan beyaz eşya üretimine
kadar pek çok değişik iş kolunda ve alanda, hem yurt içinde hem de yurt 

dışında tecrübe birikimim olmuştu. Bu bilgi birikimini bundan böyle 
bir profesyonel çalışan olarak değil, bir danışman olarak değerlendirme 
zamanının geldiğine inanıyordum. Bundan dolayı, Burhan’ın “Bu işi 
üstlenmek ister misin?” sorusuna, “Bir proje olarak üstlenebilirim,” cevabını 
verdim.

Bir ara yol üzerinde mutabık kaldık.  15 Eylül 2000 tarihinde, bir süre için, 
Koçbank bünyesinde Stratejik Planlama ve Proje Grubu Başkanı unvanıyla, 
maaşlı olarak çalışmaya başladım. Belli aşamaları geride bıraktıktan ve 
kendi danışmanlık şirketimi kurduktan sonra, yapılacak işler için fatura 
kesecektim.

O güne kadar, Koç Grubu ile olan tek ilişkim AA&Co.’da çalıştığım 
yıllara dayanıyordu. 1980’li yılların başında, Koç Holding yurt dışından 
bir kredi sağlamış ve bunu iştiraklerine kullandırtmıştı. Yurt dışı 
kredinin şartlarından biri Koç Holding’in konsolide mali tablolarının dış 
denetimden geçirilmesi olduğundan, ben de Otosan, Arçelik gibi bazı Koç 
grubu firmalarının denetimine katılmıştım.



497

Mehmet Gür

Koç Grubu bana değişik geldi. O güne kadar çalıştığım ortamlara kıyasla, 
Koç Grubu’nda kişiler arası ilişkiler kurallara ve âdetlere daha fazla bağlı 
idi.  Çalışanların iş stresi daha azdı. İş akışları alıştığımdan daha düşük bir 
tempodaydı, fakat düzgündü. Koç Ailesi ve profesyonelleri, Türkiye için 
faydalı yatırımlar yapmışlar ve o yatırımlar sayesinde önemli bir sermaye 
birikimi elde etmişlerdi. Köklü ve birikimli bir şekilde büyümüş olmak, 
bence Koç Grubu’nun en kuvvetli yanlarından biriydi. Eski patronlarım 
Mehmet Emin Karamehmet ve Erol Aksoy da holding sahibiydiler, ama o 
holdinglerin büyümesi belli bir sermaye birikimi olmadan ortaya çıkmıştı; 
o grupların kredi yükleri çok ağırdı. Öte yandan, iştigal konuları açısından, 
2000’li yılların başındaki Koç Grubu, 1980’li yılların başındaki Koç 
Grubu’ndan pek farklı değildi. Yeni yatırımlar, mevcut geleneksel alanlarda 
büyüme ve iyileştirme yatırımlarından pek öteye gitmemişti.  Hâlbuki, son 
20 yılda dijital devrim müthiş bir hızla ilerlemiş, çağdaş yaşamın neredeyse 
her ürününe girmişti. Bu açıdan, bazı fırsatlar Koç Grubu’nda “zamanında 
değerlendirilmemiş” gibi bir görünüm vardı. Esasında, her şeyin bir “denge” 
meselesi olduğu eninde sonunda ortaya çıkıyor: Çukurova Holding, yaklaşık 
yarısına sahip olduğu Turkcell yatırımıyla 17 milyar USD değerinde bir 
şirket yaratmıştı, ama Turkcell yatırımı Çukurova Grubu’nun dağılmasını 
ancak belli bir süre öteleyebilecekti. Koç Grubu ise, diğer gruplara kıyasla, 
bankacılık ve iletişim gibi sektörlerde zayıf kalmış olmasına rağmen, 
Türkiye’yi sarsan ekonomik krizlerden sağlam olarak çıkmıştı.

Koçbank genel müdürlük binasında bana ayrılan bir odada çalışmalarıma 
başladım. Haftada birkaç kez Koç Holding’in Nakkaştepe’deki yönetim 
merkezine giderek, oradaki yetkililerle buluşuyordum. Koç Ailesi’nin 
de katıldığı bir toplantıda, mali sektör holding şirketinin kuruluşunun 
safhalarını anlattım. Buna göre:

➢ Koç Finansal Hizmetler A.Ş. unvanlı (KFH) bir şirket kuruldu.
➢ Yönetim Kurulu teşkil edildi ve ben murahhas (görevli) üye olarak görev
    aldım.
➢ Koç Grubu içinde mali sektör şirketlerinin (Koçbank ve yurt dışındaki
    iki küçük banka, factoring, finansal kiralama, yatırım, ve menkul
    kıymetler şirketlerinin) piyasa değerleri saptandı. Koç Alliance Sigorta
    şirketi, yabancı ortaklıktan dolayı yeni yapılanmada yer almadı.
➢ KFH’nin sermayesi yükseltilerek, piyasa değerleri saptanan mali sektör
    şirketlerini KFH’nin iştirakleri durumuna getirebilmek için, söz konusu
    şirketlerin mevcut hissedarlarına ellerindeki hisselerin değeri kadar
    KFH hisseleri verildi. Dolayısıyla, daha önce, örneğin Koçbank A.Ş.’ye
    doğrudan hissedar olan bir gerçek veya tüzel kişi, yapılan işlemle KFH’ye
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    doğrudan, Koçbank A.Ş.’ye ise KFH aracılığı ile dolaylı olarak hissedar
    olma durumuna geldi.
➢ Yapılan işlemler için Bankalar Düzenleme ve Denetim Kurumu’ndan
    (BDDK) gerekli izinler alındı.
➢ Böylelikle, KFH bir “şemsiye” şirket olarak ortaya çıkmış oldu.

Ortaya çıkan yapılanma BDDK için de enteresandı. Sadece bankaların 
değil, finansal kiralama, factoring gibi, mali sektördeki diğer şirketlerin 
düzenleyicisi ve denetmeni olarak, yapılan iş meraklarını cezbetmişti. 
BDDK’dan ne yaptığımıza, nasıl yaptığımıza ve neden yaptığımıza dair 
birkaç kez telefon ettiler. Hâlbuki, mali sektör holding şirketlerinin dünyada 
birçok ülkede örneği mevcuttu. Anlaşılan, BDDK o örneklerden pek 
haberdar değildi.  

KFH ile ilgili nihai hedef, bu holding şirketini halka açmaktı. Koç 
Grubu’na halka arzın iki etapta yapılmasının tavsiye ettim. Piyasanın o 
güne kadar, içinde sadece mali sektör şirketlerinin bulunduğu bir holding 
şirketi ile ilgili bir tecrübesi yoktu. Piyasaya önce örneğin %20’lik bir IPO 
(Initial Puplic Offering-İlk Halka Açılış) ile çıkılabilirdi. Piyasadan alınacak 
tepkiler ve piyasanın genel durumuna göre %20-25’lik bir oranla bir SPO 
(Secondary Public Offerig-İkinci Halka Açılış) yapılabilirdi. 

Halka açılışın detayları üzerinde çalışırken, 19 Şubat 2001 tarihinde 
Ankara’da, Çankaya Köşkü’nde yapılan bir Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında “Anayasa kitapçığının fırlatılma” haberi ortaya çıktı. Daha 
sonraki seneler “2001 Krizi” olarak adlandırılacak ekonomik olayların 
tetikçisi, o Anayasa kitapçığının fırlatılma olayı oldu. Bazı bankalar çok zor 
durumda kaldılar; bazılarının kapısına kilit vuruldu. Koçbank da krizden 
nasibini aldı ve önemli boyutlarda zarar etti. İlaveten, döviz fiyatlarının 
neredeyse iki kat arttığı, faizlerin %1.000 seviyelerine fırladığı ve İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası’nın çöktüğü bir ortamda başarılı bir halka açılış 
zaten yapılamazdı.

Koç Ailesi ve Koç Holding’in profesyonel yöneticileri haklı olarak şu 
kararı verdiler: Memleketimiz siyasi ve ekonomik bir kriz yaşıyor. Bizim, mali 
sektör dışında önemli yatırımlarımız var. Kaynaklar kıt, dolayısıyla, verimli 
bir şekilde kullanılmalı. Krizin mali sektör şirketlerimize getirdiği yükü tek 
başımıza kaldırmak için çaba gösterebiliriz, ama bu durumda, diğer sektörlerdeki 
yatırımlarımıza ve çalışanlarımıza haksızlık etmiş oluruz. Dolayısıyla, KFH 
firmasına doğrudan yatırım yapabilecek, KFH iştiraklerine dolaylı olarak ortak 
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olabilecek yatırımcılara ihtiyaç var. 

Koç Grubu’nun mali sektör şirketleri için ortak(lar) arama kararı, bence 
de, o ekonomik ortam için doğru bir karardı.

Türkiye’deki ekonomik krizi fırsat bilen yabancı yatırımcılar, her türlü 
sektörde ucuz fiyattan şirket satın almak için Türkiye’ye akın etmişlerdi. 
O dönemlerde İtalya’nın büyük bankalarından UniCredito’nun Türkiye’de 
yatırım için araştırmalar yaptığı biliniyordu. Milan merkezli bankanın 
hedefi, Doğu Avrupa’da ve Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusunda bulunmuş 
ülkelerde yatırım yaparak, satın almalar yoluyla büyümekti. UniCredito’nun 
en önemli ve büyük iştigal konusu bankacılık faaliyetleri idi, ama finansal 
kiralama, factoring ve menkul kıymet gibi diğer finansal hizmetler de iştigal 
konularıydı. Dolayısıyla, Türkiye’de KFH şirketine ortak olarak, bu şirketin 
iştiraklerinin hepsine ortak olacaklardı. 

Ortaklık görüşmeleri ve çalışmaları bir seneyi aşkın bir süreyi kapsadı.   
İtalyanların ekibindeki şahıslarla iyi arkadaşlıklar tesis ettik, onlar biraz 
Türkçe, biz biraz İtalyanca öğrendik. 

Avrupa’da bir kural vardır: Yabancılarla yapılan grup görüşmelerinin 
başında, grupların birbirlerine hangi lisanları bildiklerini söylemeleri 
gerekir. İnsan bazen kendi grubundaki bir arkadaşına kendi lisanında, karşı 
gruplardan insanların anlamaması gereken bir şeyler söylemek isteyebilir. 
Bilinen lisanların toplantının başında ifşa edilmesi, insanların kendi 
grubundan olanlarla konuşurken daha dikkatli davranmalarına yol açar. 
Böylelikle, istenmeyen durumların ortaya çıkması önlenebilir.

İtalyanlarla çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, İtalyan ekibinin 
başı olan Federico Ghizzoni odama geldi. Biz sohbet ederken telefonum 
çaldı. “Pronto,” (Efendim,) dedim. Bir müddet sonra “Come stai?” 
(Nasılsın?) diyerek devam ettim. Federico bana şaşkınlıkla bakıyordu. 
Birkaç saniye sonra da telefondaki şahıs bana nasıl olduğumu sormuş ve ben 
cevaplıyormuşum gibi, “Sto bene, grazie,” (İyiyim, teşekkürler,) dedim. Bu 
kelimeler, esasında çoğu kimsenin bildiği, benim de daha yıllar önce Cenevre 
Üniversitesi’nde okurken İtalyan arkadaşlarımdan öğrendiğim kelimelerdi. 

Telefondaki şahıs yakın arkadaşım Serdar Balkan idi. Kendisini 
arayacağımı söyleyerek kapattım. Federico’nun şaşkın bakışları 
gülümsemeye dönmüştü.
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“So you speak Italian and you did not tell us…” (Demek İtalyanca 
konuşuyordun ve bunu bize söylemedin!”

“Well Federico, if you consider this ‘speaking Italian’, yes, I do.” (Federico, 
şayet bunu ‘İtalyanca konuşmak’ olarak kabul ediyorsan, evet, konuşuyorum.)

Federico, daha sonraki seneler Avrupa’nın en büyük bankalarından 
UniCredit’in CEO’su olacaktı.

İtalyanlarla anlaşma uzun çalışmalardan sonra sağlandı. UniCredito, 
KFH firmasına %50 ortak oldu. Federico Ghizzoni bana, UniCredito’nun 
Türkiye’de çok daha fazla büyümeyi hedeflediğini söyleyerek, kalmamı teklif 
etti. Kendi işim olan danışmanlığa devam etmeyi tercih ettiğimi söyleyerek 
Koç Grubu’na veda ettim. 

KFH daha sonra Yapı Kredi Bankası’nı satın aldı. Federico Ghizzoni’ye 
telefon ederek hayırlı olsun dedim ve tebrik ettim. “Koçbank’ın bankacılık 
ruhsatından vazgeçmeyin,” diyerek, bir tavsiyede bulundum. Bankacılık 
ruhsatının değerlendirilebileceğini düşünüyordum. Koç Grubu ve 
Unicredito ise, Koçbank ve Yapı ve Kredi Bankası’nı birleştirdiler; 
Koçbank’ın bankacılık ruhsatını “iade” ettiler. 

Federico telefon konuşmamızda beraber çalışmayı tekrar teklif etti. Ben 
ise kendi kendime, “Koç Grubu’ndan ayrılmam isabetli olmuş!” diyordum: 
Çukurova Grubu’nda çok severek çalışmıştım. 2001 krizinden sonra 
toparlanmada zorluk çeken Çukurova Grubu’nun bankalarından biri olan 
Yapı Kredi’nin satın alınma çalışmalarında bulunmadığım isabetli olmuştu. 
Bundan sonra da, Yapı Kredi’nin içinde bulunacağı bir finansal hizmetler 
grubunda yer almamayı tercih ettim. Danışmanlık işlerini, müşterilerime 
yararlı olduğumu düşünerek ve severek yapıyordum.

7 OCAK 2002 – 50 YAŞINDAYIM

“Yarım asırlık çınar oldun!” dedi bana, Fisun.

50. yaşımı bitirdiğim günün akşamı Fisun’la evde beraberdik. Fisun bu 
önemli yıldönümünde bir kutlama partisi tertiplememizi, arkadaşlarımızı, 
dostlarımızı davet etmemizi önermişti. Önce heveslendim, ama sonra bu 
fikirden vazgeçip, beraber kutlamaya karar verdik.

7 Ocak günü işe gitmeden önce, bir gün evvel aldığımız çam ağacını “50. 
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Yıl Hatırası” olarak bahçeye diktik. Akşam için Fisun bana bir sürpriz 
hazırlamış, evi süslemiş, bir de nefis bir doğum günü pastası yapmıştı. 
Mumu söndürmek için hamle yaparken, Fisun, “Bir dilek tut…” dedi. 
İçimden Alper’in tahsil hayatında başarılı olmasını diledim.

ATATÜRK GEÇİLEMİYOR

Amerikalı bir psikiatri profesörü olan Arnold Ludwig bir kitap yazmış. 
Kitabın adı KING OF THE MOUNTAIN – The Nature of Political 
Leadership  (DAĞIN KRALI – Siyasi Liderliğin Doğası). İsminden 
anlaşılacağı üzere, kitap, ülke yönetmiş politikacılarla ilgili bir eser.

Kitap, XX. yüzyılda, yani 1901-2000 yılları arasında siyaset yapmış 
dünya liderleri ile ilgili bir seri araştırmayı kapsıyor. On-sekiz yıl süren 
araştırmada, ilk aşamada yaklaşık iki-yüz ülkeden 1.941 liderin araştırması 
yapılmış. Kalabalık liste, bazı ön değerlemelerden sonra,  377 kişiye inmiş. 
Ülkeleri yönetmiş liderler, Saddam’dan Kaddafi’ye, Mao’dan Roosevelt’e, 
De Gaulle’den Nehru’ya, Churchill’den Hitler’e, Mussolini’den Mandella’ya, 
Stalin’den Nasır’a kadar hepsi incelenmiş.

377 kişi, aşağıdaki ölçütlere göre, ikinci bir  değerlemeye tâbi tutulmuşlar:
➢ Sıfırdan ülke yaratılması
➢ Mevcut toprakların genişletilmesi
➢ İktidarda kalınan süre
➢ Askeri başarı
➢ Sosyal tasarım gücü
➢ Ekonomik başarı
➢ Devlet adamlığı
➢ İdeoloji ortaya koyma
➢ Ahlaken örnek olma
➢ Siyasi miras
➢ Ülkenin nüfusu

Prof. Ludwig, çalışmasını “Political Greatness Scale” (Siyasi Büyüklük 
Ölçeği) olarak tanımlamış. Ölçütlerin her biri için 0-3 veya 0-5 arasında 
puan kullanılmış. Alınabilecek en yüksek puan “37” olarak hesaplanmış. 

Atatürk, yukarıdaki 11 ölçüt için toplamda 31 puan alarak, birinci olmuş.

Atatürk’ün hemen altında, 30’ar puanla ABD başkanlarından Franklin 



502

Yol -  The Path - Le Chemin

Roosevelt ve Çin lideri Mao Zedong yer alıyor. Stalin 29, Mussolini 26, 
Nehru 25, Fidel Castro 23, Humeyni 23, Churchill 22,  Lenin 28, Kennedy 
15 puan almışlar.

Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip olmamızdan dolayı, biz 
Türkler şanslı bir milletiz. 

İSTANBUL 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
GARİP BİR YARGILAMA

Koç Grubu için çalışmaya yeni başlamıştım ki, İktisat Bankası’ndan Fikret 
Güler, bana, benim dönemimle ilgili bir şey sormak için telefon etti. Fikret’i 
uzun senelerden beri tanırdım. AA&Co.’nun İstanbul Ofisi’nde beraber 
çalışmıştık. Mert, sözünün eri, girişken ve çalışkan bir arkadaşımdı. Benim 
Aksoy Grubu’ndan ayrılmamdan sonra, yaptığım işlerin bir kısmı ona 
kalmıştı. Sorusunu cevaplandırdım. Fikret şunu ekledi: “Abi, Fransa’dan 
Société Générale Bankası, İktisat Bankası’nı satın almak amacıyla çalışmalar 
yapmaya başladı.” 

“Bu habere cidden sevindim Fikret. İnşallah olumlu sonuçlanır. Yoksa, 
biliyorsun ekonominin durumu pek iç acıcı değil. Cine 5 satılmadıkça, 
Aksoy Grubu’nun işi zor…” dedim.

Fikret’le yaptığım telefon konuşmasından yaklaşık bir ay kadar sonra 
Fikret’in arabası Büyükdere Caddesi’nde kırmızı trafik ışığında durdu. Ben 
tam arkasındaydım. Arabamdan aceleyle inerek Fikret’in camını tıklattım.

“Nasıl, Société Générale ile ilgili bir ilerleme var mı? Satın şu bankayı…!”
“Uğraşıyoruz, ama Erol Aksoy fiyat konusunda biraz yüksekten uçuyor…”
Société Générale ve Erol Aksoy anlaşamadılar. Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu (TMSF), 2001 yılının Mart ayında İktisat Bankası’nın yönetimine el 
koydu. 

İktisat Bankası’nın TMSF’ye devrinden sonra, banka yöneticilerine karşı 
muhtelif konularda yaklaşık yirmiye yakın sayıda dava açıldı. Bunlardan 
bazıları hukuk davaları (bankanın bazı bankacılık işlemlerinde zarara 
uğratıldığı iddiasıyla, yöneticilere karşı açılan tazminat ve iflas davaları), 
bazıları ise ceza davaları (kanunlara karşı yapıldığı iddia edilen bazı 
işlemlerden dolayı açılan davalar) idi.

Bankalar Kanunu’na göre, bankaya verildiği iddia edilen zarardan, o 
bankanın son beş senede yönetim kurulunda görev almış tüm yöneticiler 
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mesuldü. Ben İktisat Bankası’nın TMSF’ye devrinden bir seneden daha 
fazla bir zaman önce ayrılmış olmama rağmen, Bankalar Kanunu’nun o 
maddesinden dolayı sanık sandalyesine oturdum. 

Açılan yirmiye yakın davadan, ben dört hukuk davasında ve iki ceza 
davasında yer aldım. Hukuk davalarındaki avukatım İzmir Amerikan Koleji 
mezunu Sadiye Özülkü idi. Kocası, Ümit Özülkü ise, Tarsus Amerikan 
Koleji mezunu bir ağabeyim idi. Hukuk davalarında, yaratıldığı iddia 
edilen zararların pek elle tutulur bir tarafı yoktu. Savunmalar kolay oldu. 
Davalardan birini hâkim reddederek düşürdü, ikisinde davacı taraf davayı 
bana karşı takip etmekten vazgeçti, bir diğeri ise, Erol Aksoy’un açtığı karşı 
bir davanın neticesi beklendiğinden, uzun zaman durduruldu. 2001/1895 
sayılı o dava 31 Aralık 2018 itibariyle hâlâ neticelenmedi; on-yedi yıldır 
devam ediyor.   

Ceza davaları daha ciddi davalardı. Ceza hukuku çerçevesinde muhtelif 
kişilere toplam yedi dava açıldı. Bunların hepsi İstanbul 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin 2004/82 Esas numaralı dosyasına birleştirildi. 2004/82 Esas 
numaralı dosyada Erol Aksoy, İktisat Bankası’na ait muhtelif tabloların ve 
sanat eserlerinin akibetleri hususunda yargılanıyordu. Bana karşı açılan iki 
adet ceza davasının konuları şunlardı:

1) 2004/82 ile birleştirilen 2005/97 E. sayılı dosya: Kuzey Kıbrıs Türk
     Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren Trade Deposit Bank (TDB)
     hesaplarının İktisat Bankası Malta Şubesi’ne devir kararına TDB
     Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla katıldığım ve dolayısıyla, işlendiği iddia
     edilen zimmet suçuna ferî iştirak etmiş olduğum iddiası.
2) 2004/82 ile birleştirilen 2005/137 E. sayılı dosya: İktisat Bankası
     Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla bazı kredilerin, kredi verilebilirlikleri
     araştırılmaksızın, Aksoy Grubu şirketlerinden üçü lehine onaylanması
     yoluyla işlendiği iddia edilen zimmet suçuna iştirak ettiğim iddiası.

2004/82 E. ve bu dosyaya birleştirilen diğer dosyalarda, ben dâhil, on-dokuz 
sanık yargılanıyordu. Bunların on-üçü, BDDK’nın bankaya el koymasından 
evvelki son beş senede İktisat Bankası Yönetim Kurulu’nda görev alan üyeler, 
altısı ise İktisat Bankası ve TDB’de çalışan üst düzey yöneticilerdi. Ceza 
davalarındaki avukatım, eşim Fisun’un çocukluk arkadaşı Zuhal Dönmezer 
Çakıroğlu idi. Zuhal’in babası Türk Ceza Hukuku’nda iz bırakmış Ord. 
Prof. Dr. Sulhi Dönmezer idi. İddianameleri Sulhi Bey’e ilk gösterdiğimde, 
“Bunlar başını biraz ağrıtır, fakat sonuçta bir şey çıkmaz,” demişti.
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1. DAVA - TDB HESAPLARININ İKTİSAT BANKASI’NA DEVRİ:
Aksoy Grubu içinde yer alan TDB, KKTC’de kurulu bir “offshore” bankası 

olarak faaliyet gösteriyordu. İngilizcede “offshore” kelimesinin anlamı 
“denizde olan, kıyıdan uzakta olan”dır. Ekonomi lisanındaki anlamına, “vergi 
mevzuatının az olduğu yer” anlamı da katılır. O tarihlerde, kamu bankaları 
da dâhil, birçok Türk bankasının yurtdışında kurulu “offshore bankası” 
olarak adlandırılan bankaları vardı. Kuzey Kıbrıs da, o merkezlerden biriydi. 
KKTC’de mevduat faizi üzerinden “banka ve sigorta muamele vergisi” 
kesilmiyordu. Dolayısıyla, mevduat sahibinin eline, Türkiye ile kıyasla, daha 
fazla net faiz geçiyordu. “Offshore mevduat” sahibinin riski, mevduatının 
TMSF güvencesi altında olmaması idi.

Ben, TDB’de 10.08.1998 - 29.02.2000 tarihleri arasında yönetim kurulu 
üyeliği yaptım.

Benim İktisat Bankası ve TDB’den aynı tarihte (29.02.2000) ayrılmamdan 
sonra, BDDK’ya bağlı Bankalar Yeminli Murakıpları, İktisat Bankası 
için hazırladıkları bir denetim raporunda, “Bazı kredi ve mevduat müşteri 
hesapları, İktisat Bankası aracılığıyla KKTC’de faaliyet gösteren TDB’de 
açılmıştır. O hesaplar incelenemediğinden, İktisat Bankası bir bütün olarak 
analiz edilememektedir,” diye yazmışlar. Söz konusu rapor üzerine, BDDK 
Başkanlığı İktisat Bankası’na bir yazı göndererek, TDB hesaplarının İktisat 
Bankası’na aktarılmasını istemiş. İktisat Bankası bu hususu 04.12.2000 
tarihinde yerine getirmiş ve bunu BDDK’ya bildirmiş. BDDK geri dönerek, 
“İşlemi gerçekleşmeden önce, Kurul’dan (Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu) izin almanız gerekirdi…” anlamında bir yazı yazmış. 
İktisat Bankası’nın Mart 2001’de BDDK’ya devredilmesinden sonra 
da, TDB hesaplarının İktisat Bankası’na izinsiz aktarılması hususunda 
savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Suçun delili olarak Bankalar Yeminli 
Murakıpları’nın konu ile ilgili 10.06.2003 tarihli raporu gösterilmiş.

10.06.2003 tarihli Bankalar Yeminli Murakıpları Raporu’nda hesapların 
aktarılması anlatıldıktan sonra, sorumlular bölümünde şöyle deniliyor:

“…….söz konusu devrin 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 18inci maddesine 
aykırı olarak Kurul’dan izin almadan gerçekleştirilmesine yol açan bahse konu 
Yönetim Kurulu Kararı’nda (İktisat Bankası- Yönetim Kurulu’nun 01.12.2000 
tarih ve 61 sayılı kararı) imzası bulunan C.S., E.A., C.Ö., E.I., A.T.O., Kanun’un 
22/3 maddesinde ifadesini bulan ağırlaştırılmış özel nitelikli zimmet suçunu 
birinci derecede sorumlu olarak işlemişlerdir.

Benimle ilgili kısım bundan sonra geliyordu:
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KKTC’de mukim TDB’nin yöneticileri, İstanbul 6. Noterliği’nce onaylanan 
24.01.2000 tarih ve 974 sayılı TDB İmza Sirküleri’ne göre, E.A. Yönetim Kurulu 
Başkanı, İ.A. Yönetim Kurulu Üyesi, C.S. Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet GÜR 
Yönetim Kurulu Üyesi ve A.D, Genel Müdür olmak üzere TDB’yi birinci derece 
imza yetkili olarak temsil etmeye yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede, TDB’nin 
Banka’ya devredilmesi aşamasında, TDB yöneticilerinin de tasfiye kararı 
alınması, bir kısmı kaydî olarak düzenlenmiş devir listelerinin Banka’ya verilmesi 
gibi yardımcı fiiller ile bahse konu devir olayının gerçekleşmesine katkıda 
bulundukları görülmüştür. Bu nedenle, anılan kişilerin Türk Ceza Kanunu’nun 
suça iştirak müessesesini düzenleyen genel hükümleri uyarınca işlenen zimmet 
suçuna iştirak ettikleri anlaşılmıştır. Ayrıca, TDB’nin iki üst yöneticisi (E.A. 
ve C.S.) aynı zamanda Banka’da da üst düzey yönetici pozisyonunda olup, bu 
kişileri suçun failleri arasında olmaları nedeniyle, iştirak dolayısıyla da sorumlu 
tutulmaları mümkün değildir. Ancak, TDB’nin diğer üç yöneticisinin (İ.A., 
Mehmet GÜR ve A.D.) işlenen zimmet suçuna katkılarından dolayı, anılan 
cümre fer’î olarak iştirak ettikleri sonucuna varılmıştır.”

Murakıplar benim ismimi TDB’nin 24.01.2000 tarihinde noterde 
onaylanan imza sirkülerinde görmüşler. İki banka arasında hesapların 
aktarıldığı 04.12.2000 tarihinde de (iddia edilen suç tarihi) benim hâlen 
TDB yönetim kurulu üyesi olduğumu farz etmişler. Bundan sonra başıma 
gelecekler, murakıplar raporunda imzası bulunan murakıpların bu 
dikkatsizliklerinden dolayı ortaya çıktı. “Dikkatsizliklerinden” diyorum, 
çünkü ben TDB’den 29.02.2000 tarihinde istifa ederek ayrılmıştım. 
04.12.2000 tarihinde Koç Grubu’nda çalışıyordum.

“Bu olayda TDB’de yönetim kurulu üyesi olmadığımı kanıtlamak çok 
kolay,” dedim kendi kendime..., ama hiç kolay olmadı.  

2005/97 E. sayılı dosya için, mahkemeye kanıt olarak  şu belgeleri sundum:
a) İstifa dilekçemin bir örneği (Üzerinde “alındı” ibaresi ve teslim alanın 

imzası ve tarih vardı).
b) İstifamın kabul edildiğini belirten 06.03.2000 tarihli TDB Yönetim 

Kurulu Kararı.
c) KKTC-Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Resmi Kabz Memurluğu ve 

Mukayyitlik Dairesi yazısı (Söz konusu daire, KKTC’de ticaret sicili görevi 
yapıyordu. Alınan yazıda, istifa tarihimin 29.02.2000 olduğu resmi olarak 
belirtiliyordu).

Mahkeme Heyeti’nin sunduğum bu belgeleri karar tarihine kadar HİÇ 
OKUMADIĞI, kararın açıklandığı gün belli olacaktı…



506

Yol -  The Path - Le Chemin

2. DAVA - KREDİLER:
İktisat Bankası’nda 30.07.1998 - 29.02.2000 döneminde yönetim kurulu 

üyeliği yaptım.

Aksoy Grubu şirketlerinden üçüne verilen kredilerden dolayı 
yargılanıyordum. 2005/137 E. numaralı dosyadaki savunmam için 
mahkemeye şu belgeleri sundum:

a)  Mahkeme dosyasına yönetim kurulu kararlarının örneklerini 
müzekkere yoluyla getirttim: İktisat Bankası hesap ve belgelerinin 
devredildiği Birleşik Fon Bankası’ndan gelen örnekler yoluyla, üç krediden 
ikisinde imzam olmadığını ispat ettim. Atlas Finansal Kiralama A.Ş. 
unvanlı şirkete verilen kredide onay imzam vardı, ama kredi hem %100 
teminatlandırılmıştı, hem de Atlas’ın İktisat Bankası’na devir tarihinde hiç 
kredi borcu yoktu.

b) İktisat Bankası Yönetim Kurulu’ndan 29.02.2000 tarihinde istifa 
ettiğimi belirten istifa dilekçemin bir örneği (Üzerinde “alındı” ibaresi ve 
teslim alanın imzası ve tarih vardı).

c) İktisat Bankası Yönetim Kurulu’nun istifamı kabul ettiği 20.03.2000 
tarihli toplantı zaptı.

d) İstifamın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 07.04.2000 
tarihli nüshası.

Mahkeme Heyeti’nin sunduğum bu belgeleri de karar tarihine kadar HİÇ 
OKUMADIĞI, kararın açıklandığı gün belli olacaktı…

Yargılama 2004’ten 2013’e kadar on sene sürdü. Yargılandığım iki dosya 
için toplam sekiz adet bilirkişi raporu hazırlandı. İddia Makamı’nın yani 
savcının, esas hakkındaki mütalaası tüm dava dosyaları için sanıkların lehine 
oldu. Diğer bir ifadeyle, savcı, herkesin beraat etmesi gerektiği hususundaki 
görüşünü mahkemeye bildirdi. 

28.09.2011 tarihli duruşma celsesinde verilen ara karar gereğince, davanın 
esası hakkındaki son savunmamızı 24.11.2011 tarihli şöyle bir dilekçeyle 
yaptık:

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi Sayın Başkanlığı’na,
Konu: Sayın İddia Makamı’nın esas hakkındaki mütalaası ile ilgili görüşümüz 

ve son savunmamız.

Müvekkilimiz Mehmet Gür ile ilgili iddiaların sınırları:
Sayın İddia Makamı, davanın esası hakkındaki görüşünde müvekkilimiz 
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Mehmet Gür’ün huzurunuzda görülmekte olan bu davadaki durumunu ve 
konumunu son derece isabetli bir şekilde tespit etmek suretiyle, maddi ve hukuki 
gerçeğe uygun bir sonuca ulaşmıştır. Gerçekten, bugüne kadar sunduğumuz 
tüm dilekçelerimizde vurguladığımız üzere, müvekkilimiz ile ilgili suç iddiaları 
2004/82 E. no’lu dosya ile birleştirilen 2005/97 ve 2005/137 E. no’lu dosyalarla 
sınırlıdır. Buna karşılık, 2004/82 E. no’lu dosya ile birleştirilen diğer dava 
dosyalarında Mehmet Gür ile ilgili herhangi bir suç iddiası bulunmamaktadır. 

Müvekkilimiz Mehmet Gür hakkında suç isnadında bulunulan dava dosyaları:
I-2005/97 Sayılı Dosya:
İddia Konusu Suç: 2005/97 sayılı dosya kendi içinde muhtelif bölümlere (altı 

değişik suçlamaya) ayrılmış olup, müvekkilimizin yargılandığı bölüm, fezleke 
ve iddianamede belirtildiği üzere, Trade Deposit Bank (TDB) hesaplarının 
İktisat Bankası Malta Şubesi’ne devir kararına TDB Yönetim Kurulu Üyesi 
sıfatıyla katıldığı ve dolayısıyla, işlendiği iddia edilen zimmet suçuna iştirak 
etmiş olduğu iddiasıdır. 

İddianın tamamen gerçek dışı olduğu sunduğumuz belgelerle sabittir.

Suç iddiasının kaynağı Bankalar Yeminli Murakıpları’nın 10.06.2003 tarih ve 
R-8; R-8; R-3 sayılı raporudur. Söz konusu raporun “C) Sorumlular” bölümünde 
(sayfa 27), murakıplar, müvekkilimizin TDB’nin 24.01.2000 tarihinde onaylanan 
İmza Sirküleri’nde yer almasından dolayı, Bankalar Yeminli Murakıpları, 
müvekkilimizin iddia edilen suç tarihi olan 04.12.2000’de de TDB-Yönetim 
Kurulu Üyesi olduğunu varsaymışlardır. Halbuki, müvekkilimizin TDB Yönetim 
Kurulu’ndan 29.02.2000 tarihinde (iddia edilen suç tarihinden dokuz ay önce) 
istifa ederek ayrılmıştır. İstifa tarihinin 29.02.2000 olduğunu kanıtlamak için 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Turizm Bakanlığı-Resmi Kabz 
Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden getirtilen bir yazı dosyada mevcuttur. 
Dolayısıyla, Mehmet Gür, TDB’nin tasfiye kararı alması ve İktisat Bankası’na 
devredilecek hesapların listelerinin hazırlanması gibi işlemlerden dolayı suça 
iştirak ettiği iddiaları gerçek değildir. 

Bu gerçeğe aykırılığı kanıtlamak üzere, daha önce sunduğumuz 14.07.2005, 
19.09.2005 ve 21.02.2006 tarihli dilekçelerimizde açıkladığımız hususları burada 
bir kez daha Sayın Mahkemenize arz etmek istiyoruz: Dosyada belirtildiği 
üzere, İktisat Bankası Yönetim Kurulu’nun devirle ilgili karar tarihi 01.12.2000, 
devir işlemlerinin tarihi ise 04.12.2000’dir (iddia edilen suç tarihleri). Oysa, 
müvekkilimiz hem TDB, hem de İktisat Bankası yönetim kurulu üyeliklerinden 
29.02.2000 tarihinde, yani iddia edilen suç tarihinden  dokuz ay önce ayrılmıştır. 



508

Yol -  The Path - Le Chemin

Müvekkilimiz Mehmet Gür’ün TDB ve İktisat Bankası yönetim kurullarında 
iddia edilen suç tarihlerinde üye olmadığına ve dolayısıyla, devir karar ve 
işlemlerinde yer almadığına dair tüm kanıtlayıcı belgeler dosyada mevcuttur.

Bu nedenledir ki, Sn. Selman Dursun ve Sn. Ufuk Uysal tarafından hazırlanan 
bilirkişi raporunda, bilirkişiler müvekkilimizin devir tarihinden dokuz ay önce 
TDB yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrıldığını kanıtlayan belgeleri 
dikkate alarak, müvekkilimizi sorumlu göstermemişlerdir. Nitekim, raporun 
73. sayfasında yer alan “Mahkemenin 2005/97 Esas sayılı Dosya Üzerindeki 
Değerleme” bölümünde Mehmet Gür’ün adı yer almamaktadır. Rapor ekinde 
verilen tabloda da, 2005/97 E. sayılı dosya kapsamında Mehmet Gür için 
sorumluluk rakamı gösterilmemiştir.

Sayın İddia Makamı da esasa ilişkin mütalaasında 2005/97 sayılı yargılama 
kapsamındaki “banka zimmeti” suçundan sanıklar arasında müvekkilimiz 
Mehmet Gür’ün ismine yer vermemiştir.

Sayın Mahkemenizin, müvekkilimiz Mehmet Gür’ün iddia olunan eylem 
ve suç tarihinde İktisat Bankası ve TDB yönetim kurullarında üye olmadığını 
dikkate alarak, hakkında beraat kararı vermesini arz ve talep ediyoruz.

II-2005/137 E. Sayılı Dosya:
İddia Konusu Suç: Müvekkilimizin, İktisat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi 

sıfatıyla bazı kredilerin, kredi değerleri araştırılmaksızın, aşağıda belirtilen 
Aksoy Grubu şirketlerinden üçü lehine onaylanması yoluyla işlediği iddia 
edilen zimmet suçuna iştirak ettiği iddiası.

İddianın tamamen gerçek dışı olduğu mahkeme dosyasındaki belgelerle 
sabittir.

Sözü geçen iddianın kaynağı Bankalar Yeminli Murakıpları’nın 17.05.2002 
tarih ve R-8; R-4; R-5 sayılı raporu olup, müvekkilimiz Mehmet Gür, bu dosyadaki 
iddialar bağlamında aşağıda gösterilen kredilerden dolayı yargılanmaktadır:

ŞİRKET       TOPLANTI
              Tarihi                     No.
İnteraktif Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. (İnteraktif)  11.06.1999       13
İnteraktif Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. (İnteraktif)  08.02.2000         9
Showpa Televizyonla Paz. Turizm İnş. ve Tic.  A.Ş.  22.07.1999                       20 

    Atlas Finansal Kiralama A.Ş.    07.12.1999          40
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İddia tamamen gerçek dışıdır. Zira, müvekkilimiz Mehmet Gür’ün iki adet 
İnteraktif kredisinde ve Showpa kredisinde onayı yoktur. Onay verdiği tek 
kredi ATLAS kredisidir. Bu durumu kanıtlayıcı tüm belgeler dava dosyasında 
mevcuttur.

21.01.2006, 10.04.2006, 26.01.2009, 19.03.2010, 26.01.2011 tarihli 
dilekçelerimizde ayrıntılı şekilde açıkladığımız hususları burada bir kez daha 
Sayın Mahkemenize özetle arz etmek istiyoruz: Müvekkilimizin imzasının 
olmadığı kredileri kanıtlamak için müzekkere yoluyla Birleşik Fon Bankası’ndan 
(BFB), İktisat Bankası Kredi Komitesi’nin ve Yönetim Kurulu’nun bu kredilerle 
ilgili tutanakları istenmiştir. BFB’DEN GELEN BELGELER, MEHMET 
GÜR’ÜN İNTERAKTİF VE SHOWPA KREDİ ONAYLARINDA İMZASININ 
OLMADIĞINI AÇIK BİR ŞEKİLDE KANITLAMAKTADIR.

Müvekkilimizin imzasının bulunduğu tek kredi ATLAS kredisidir. Kaldı ki, 
müdahil dilekçelerinde de belirtildiği üzere, Atlas firmasının İktisat Bankası’na, 
bankanın TMSF’ye devri tarihinde bile borcu bulunmamaktadır.

Sayın İddia Makamı’nın bu konuda “zimmet suçunun kanuni unsurlarının 
oluşmadığı” gerekçesi ile tüm sanıklar hakkındaki mütalaasına yukarıdaki 
açıklamalarımız çerçevesinde katıldığımızı beyan ederken, Sayın 
Mahkemenizden biz de müvekkilimiz Mehmet Gür hakkında beraat kararı 
vermesini arz ve talep ediyoruz. 

Sonuç ve Talep: Açıkladığımız nedenlerden dolayı, Sayın Mahkemenizin 
2004/82 E. sayılı dosya kapsamında birleştirilen davalardan 2005/97 ve 2005/137 
sayılı davaların sanıklarından olan, birleştirilen diğer davalarda ise sanık 
olmayan müvekkilimiz Mehmet Gür hakkında BERAAT KARARI verilmesini 
saygılarımızla arz ve talep ederiz. 24.11.2011

Sanık Mehmet Gür Vekili ve Müdafii
Av. Zühal Dönmezer Çakıroğlu

MAHKEME KARARI:
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi 09.10.2013 tarihinde kararını açıkladı. 

Benimle ilgili olan “adalet dolu karar” şöyle çıktı:

Eğer bir gün aklın ve vicdanın arasında kalırsan, vicdanını seç.  

Çünkü, aklın çıkarını korur, vicdanın ise insanlığını…

̶  Anonim
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“Sanık Mehmet GÜR’ün  İktisat Bankası T.A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak  
görev yaptığı dönemlerde;

Mahkememizin birleştirilen 2005/97 Esas sayılı dosyasında bulunan, İstanbul 
C. Başsavcılığı’nın 2005/11847 Esas sayılı 27.07.2005 tarihli iddianamesinde 
anlatılan, İktisat Bankası T.A.Ş.’nin TDB’nın 04.12.2000 tarihinde aktif ve 
pasifi ile İktisat Bankası Malta şubesine devredilmesi sonucunda mevduattan 
kaynaklanan 299.932.382 USD’nin  suç tarihindeki efektif satış kuru karşılığı 
olan 204.109.685,35 TL banka parasını mal edinerek…, Aksoy Grubu’na ait 
şirketlerden;

-Showpa Tv. Paz. Tur. Otel. İnş. ve Tic. A.Ş.’ye 25.08.1999-05.12.2000 tarihleri 
arasında birden çok işlemle toplam 8.358.061,31 USD’nin suç tarihindeki efektif 
satış kuru karşılığı olan yine toplam 4.396.031,20 TL,

-Showpa Tv. Paz. Tur. Otel. İnş. ve Tic. A.Ş.’ye  30.06.2000-05.12.2000 tarihleri 
arasında birden çok işlemle toplam 6.993.262,74 TL,

-İnteraktif Tel. San. Ve Tic. A.Ş.’ye 05.12.2000 tarihinde birden çok işlemle 
toplam 79.930,50 USD’nin suç tarihindeki efektif satış kuru karşılığı olan yine 
toplam 54.606,28 TL,

-İnteraktif Tel. San. Ve Tic. A.Ş.’ye 30.06.1999-14.07.2000 tarihleri arasında 
birden çok işlemle toplam 1.740.427,66 TL,

-Atlas Finansal Kiralama A.Ş.’ye 05.12.2000 tarihinde birden çok işlemle 
toplam 1.076.867 USD’nin suç tarihindeki efektif satış kuru karşılığı olan yine 
toplam 735.685,38 TL, banka paralarını kredi adı altında aktarıp mal edinerek;

Banka yönetim kurulu üyesi olduğu İktisat Bankası T.A.Ş.’nin paralarını, 
doğrudan kendisine veya Grup şirketlere kredi veriliyormuş gibi gösterip, 
yukarıda anlatıldığı şekilde hukuki kılıf altında kendisine ve Grup şirketlerine 
menfaatler temin ederek yönetim ve denetiminde bulunan bankaya ait toplam 
218.029.698,61 TL Banka Parasını Zimmete Geçirdiği ve Adiyen Zimmet 
Suçunu işlediği sabit olduğundan eylemlerine uyan sanık lehine olan 4389 Sayılı 
Bankalar Kanununun 22/3 maddesi gereğince, eylemlerin sayısı, suç kastının 
yoğunluğu,  zarar miktarının büyüklüğü, suçun işleniş şekli ve sanığın konumu 
dikkate alınıp alt sınır aşılarak takdiren ve teşdiden SANIK MEHMET GÜR’ÜN 
9 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

Sanığın müsnet suçu aynı suç işleme kastı ile birden çok eylemlerle teselsülen  
işlenmesi nedeniyle sanık lehine olan 765 sayılı TCK’nun 80. maddesi gereğince 
takdiren ve teşdiden 1/4 oranında arttırım yapılarak SANIK MEHMET 
GÜR’ÜN 11 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

Sanığın mahkemeye karşı tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni 
kabul edilip sanığa verilen cezadan 765 Sayılı TCK’nun 59. Maddesi gereğince 
takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak SANIK MEHMET GÜR’ÜN SONUÇ 
OLARAK 9 YIL 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;
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765 sayılı TCK 31. maddesi uyarınca sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı ceza 
miktarı dikkate alınarak SANIK MEHMET GÜR’ÜN müebbeten KAMU 
HİZMETLERİNDEN MAHRUMİYETİNE

765 sayılı TCK 33. maddesi uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya 
kadar SANIK MEHMET GÜR’ÜN YASAL KISITLILIK ALTINDA 
BULUNDURULMASINA,

MEHMET GÜR’E YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONMASINA,
…..kararda açıklanan şekil ve süre içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere 

7 günlük süre içerisinde temyizi kabil olmak üzere oybirliği ile verilen karar 
açıkça okunup anlatıldı. 09.10.2013”

Bazen basında, “Suçsuz yere beş sene hapis yattı: Soygunun gerçek faili 
yakalandı…”, “Demir parmaklıklar arkasında yok yere geçen on beş yıl: 
Katilin o olmadığı anlaşıldı…” gibi haberler okuruz. Benim başıma gelenin 
de bunlardan farkı yoktu. İşlemediğim suçlar için “11 yıl - 3 ay” hapis 
cezası almıştım. Mahkeme Heyeti lütfedip, 1/6 oranında “iyi hal” indirimi 
yapmıştı...

İnsan, “Bu benim başıma gelmez…” dememeli. On yıl önce BDDK- 
Bankalar Yeminli Murakıpları’nın 10.06.2003 tarihli, üstünkörü, 
düşüncesizce ve gerekli araştırmaları yapmadan acemice yazdıkları 
raporuyla başlayan saçmalık, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
yukarıdaki adaletsiz kararıyla devam ediyordu. Mahkeme Heyeti’nin, 
mahkemeye sunduğum ve okunmuş olsalar, doğrudan beraat etmemi 
sağlayacak belgelerin hiçbirini okumadığı belli oluyordu. Hâkimlerin bana 
mahkûmiyet vermekte ne çıkarları vardı? O insanlarda nasıl bir vicdan 
vardı? Yataklarında nasıl rahat yatabiliyorlardı?

Fisun’la evliliğimizi sonlandıralı bir sene olmuştu. Yurt dışından bana 
telefon etti. Kötü haberi arkadaşı olan avukatım Zuhal’den almıştı. Fisun 
pek konuşamadı, çünkü ağlıyordu. Onu teselli eden ben oldum. “Seyahatini 
berbat etme Fisun. Merak etme, bu işin daha temyizi var. Yargıtay’a 
başvuracağız…” dedim.     

YARGITAY KARARI:
Yargıtay 7. Ceza Dairesi,  makkûmiyetimden bir sene sonra, 2014/12008 

numaralı ve 15.10.2014 tarihli kararında benimle ilgili şöyle bir karar verdi:
“Mahkemece sanık Mehmet Gür’ün, bankaya ibraz edilen ve noter onayı 

olmayan imza sirkülerinde 17.08.1998 tarihli TDB Yönetim Kurulu kararıyla 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak birinci derece imza yetkili kılındığı, İstanbul 
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6’ncı Noterliği’nce onaylanan 24.01.2000 tarih ve 974 sayılı Trade Deposit 
Bank (Offshore) Limited Şirketi’nin imza sirkülerinde ise sanık Mehmet Gür, 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak TDB’i birinci derece imza yetkili olarak temsil 
etmeye yetkili kılındığı iddiasıyla atılı suçu işlediği kabul edilmiş ise de; 
dosya kapsamında bulunan KKTC Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Resmi Kabz 
Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nin 11.05.2005 yazı ve eklerine göre, sanığın 
29.02.2000 tarihli dilekçesiyle TDB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na müracaat 
ederek yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini belirttiği, bu dilekçe üzerine 
TDB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 06.03.2000 tarihli kararı ile sanığın 
istifasının kabul edildiği, bu istifanın KKTC makamlarına 18.04.2000 tarihinde 
M.Ş.4 formu ile bildirildiğinin ve sanığın İktisat Bankası’nda 30.07.1998 
ile 29.02.2000 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevli olup, 
TDB’nin devir tarihinde hem TDB’de hem de İktisat Bankası’nda görevli 
olmadığının anlaşıldığı, yine TDB’nin devri ile ilgili olarak herhangi bir imzalı 
ve onaylı belgenin de dosya içinde bulunmayıp, sanığın atılı suçtan sorumlu 
olduğuna dair yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati 
yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi… Yasaya aykırı olup… 
BOZULMASINA, 15.10.2014 günü oybirliğiyle karar verildi.”

2004/82 E. no’lu dosya, Yargıtay tarafından birçok hususta bozularak 
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iade edildikten sonra, 2014/61 E. 
numarasını aldı. Dosyanın 15.04.2015 tarihinde yapılan duruşmasında 
mahkemeye bir dilekçe vererek, 09.10.2013 tarihinde konulan yurt dışına 
çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ettim. Talebimin, Yargıtay’ın bozma 
ilamı içeriği dikkate alınarak, kabulüne karar verildi. O karar, benim için 
“işin iyiye gittiğini” belirten bir karardı; Yargıtay’ın benimle ilgili bozma 
kararından sonra, mahkemenin kendi kararında ısrar etmeyeceğini 
gösteriyordu. Hangi iddia ve yüzle ısrar edilecekti ki? Yurt dışına çıkma 
yasaklarının kaldırılmasını talep eden diğer tüm sanıkların talepleri 
reddedildi.

2014/61 E. sayılı dosyanın esasa ilişkin son savunmasında Mahkeme 
Heyeti’ne şunları söyledim: “2004/82 Esas numaralı dosya ile birleşen, 
kredilerle ilgili 2004/137 sayılı dosya Yargıtay tarafından tamamen ortadan 
kaldırılmıştır. TDB hesaplarının İktisat Bankası’na devri ile ilgili 2005/97 
sayılı dosyada ise, Sayın Mahkemenizin benimle ilgili aldığı karar için, 
Yargıtay  7. Ceza Dairesi, ‘Mehmet Gür, beraat etmesi gerekirken, yazılı 
olarak mahkûm edilmiştir’ diyerek sitem etmiş ve hakkımdaki kararı 
bozmuştur. Yargıtay’ın beraat etmem görüşü doğrultusunda karar 
verilmesini talep ediyorum,” dedim.
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Yargıtay’ın “Mehmet Gür, beraat etmesi gerekirken, yazılı olarak 
mahkûm edilmiştir” lafı, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi için çok ağır 
bir laftı. Mahkemenin prestijini yerle bir ediyordu. “Yargıtay mahkemeye 
sitem etmiştir,” diyerek, güya en nazik ifadeyi kullanmaya çalıştım. Yoksa, 
mahkeme bundan çok daha ağırını hak ediyordu. Mahkeme başkanı hanım 
hâkim, söylediklerimi başını öne eğerek dinledi. Yargıtay İlamı’ndaki lafları 
ve benim “sitem etmiştir” sözlerimi duruşma tutanağına yazdırmadı.

Sonunda beraat ettim.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan on-dokuz kişiden beşi 
çeşitli hapis cezaları aldılar. 

KANSER
  “Mehmet Bey, rektal yoldan parmakla yaptığım muayenede endişe verici 

bir duruma rastlamadım. Öte yandan, kanda PSA değeriniz geçen seneden 
bu seneye biraz yükselmiş. Bu, prostat bezindeki hücrelerin kontrolsüzce 
büyümüş olmasından kaynaklanabilir. Ölçülen değer hâlâ üst limitin 
altında, ama son bir sene içinde birdenbire yükselmesi ilave tetkikler 
yapılmasını gerektirebilir,” dedi, doktorum. Bunları söyleyen, check-up 
yaptıranların neticelerini yorumlayan uzman doktor idi.

2004 senesindeydik; elli-iki yaşındaydım. Kırk-beş yaşımdan sonra her 
sene düzenli olarak Amerikan Hastanesi’nde check-up yaptırıyordum.

“Ne gibi ilave araştırmalardan bahsediyorsunuz doktor bey?”

Check-up doktorum beni üroloji uzmanı Prof. Dr. Tarık Esen’in muayene 
odasına götürdü ve durumumu Tarık Bey’e kendisi anlattı. Tarık Bey, benden 
bir prostat biyopsisi yaptırmamı istedi.

Patoloji laboratuvarın verdiği raporda, prostatın değişik bölgelerinden 
alınan parçaların birinde kanserli hücre tespit edildiği belirtiliyordu…

“Mehmet Bey, bu tabii ki bir şansızlık,” dedi, Tarık Esen. “Şansızlık 
diyorum, çünkü daha elli-iki yaşındasınız. Prostat kanseri çoğu zaman çok 
daha ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Ama öte yandan da şanslısınız…”

“Şanslı mıyım?” diye hayretle sordum.
“Öyle sayılır. Prostattan alınan beş parçanın sadece birinde kanserli 

hücreye rastlanmış, yani erken bir teşhis. İşte bundan dolayı şanslısınız 
diyorum. Son birkaç senedir düzenli check-up yaptırmış olmanız, bakın 
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işe yaradı. Hatırlayın, PSA değeriniz yaşınız için üst limitin biraz altında 
çıkmıştı. Buna rağmen biyopsi istememin nedeni, değerin geçen seneden 
bu seneye normalin üzerinde artmış olmasıydı.”

“Peki, şimdi ne yapılabilir? Kanser denilince, insanın aklına kemoterapi 
tedavisi filan geliyor…”

“Hayır, bu aşamada kemoterapi düşünmem. Prostat kanseri çok yavaş 
ilerleyen bir kanser türüdür. İki seçenek var… Birincisi, olayı takip altında 
tutmak, yani kanserli hücrenin yayılma hızını kontrol altında tutmak. 
Radyoterapi, yani ışın tedavisi uygulanabilir. İkincisi ise radikal çözüm, yani 
prostatı ameliyatla almak…”

Fazla düşünmeden şöyle dedim: “Doğrusu ben hemen ameliyat olmayı 
tercih ederim. Vücudumda kanserli bir hücreyle yaşamak istemem. Bu çok 
moral bozucu olur.”

“Mehmet Bey, size hak veriyorum. Şunun da bilinmesinde yarar var: 
Ameliyatın kendisinde bir risk yok, ama ameliyat sonrası için sıklıkla 
karşılaşılan başka bir risk var.”

“Penisin sertleşme sorunundan mı bahsediyorsunuz?” diye sordum.
“Evet, doğru. Prostatın  dış yüzeyinde penisle ilgili sinirler vardır. Bu 

sinirler prostat ameliyatları sırasında etkilenebilir. Dolayısıyla, ameliyat 
sonrasında penisin sertleşmesi tehlikeye girebilir. Bu ameliyatı bundan 
birkaç sene evvel yapıyor olsaydık, sertleşme kaybının %100’e yakın olacağını 
söylerdim. Son senelerde mikro-cerrahide çok önemli ilerlemeler oldu. Yeni 
görüntüleme aletleri sayesinde, ameliyat sırasında penise ait sinirlere daha 
başarılı müdahale edebiliyoruz. Ben size elimden geleni yapacağıma söz 
veriyorum, ama yine de belli olmaz, bir risk var.”

“Tamam doktor bey, ben bu riski kabul ediyorum.”
Tarık Bey telefonlar ederek ameliyat gününü ve ekibini ayarladı, “On gün 

sonra görüşürüz…” dedi. On gün bile, bana uzun bir süre gibi geldi.

Bütün bunlar olurken, Fisun Alper’i ziyaret etmek için Los Angeles’a 
gitmişti. Ameliyat gününe kadar dönmüş olacaktı. Uzaktaki birine telefonda 
kötü bir haber vermiş olmamak ve seyahatinin geri kalan kısmını sıkıntı 
içinde geçirmemesi için, durumu Fisun’a anlatmadım. Nasıl olsa birkaç 
gün sonra dönecekti. Bu aşamada, Alper’in de kanser olduğumdan haberi 
olmamasında yarar vardı. Hele bir ameliyat günü geçsin, Alper’e ondan sonra 
haber verilebilirdi.  Derslerini etkilememesi açısından, “Hatta ameliyattan 
sonra bile hiç haber verilmemesi daha da doğru olur…” diye düşündüm.

Kanser, 2000’li yılların başında son derece öldürücü bir hastalıktı. O 
güne kadar yakın ailemde kanserden dolayı bir ölüm olmamıştı, ama 
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arkadaşlarımla sohbetlerde ve basında, kanser hastalığının bir türüne 
yakalanarak vefat eden insanlardan bahsedildiğine sıkça rastlıyordum. 
Ben sakindim, hatta o sakinliğimi ben kendim bile şaşırtıcı buldum. Sanki 
uzamış olan tırnaklarımı kesecekmişim ve olay bitecekmiş gibi… Yine 
de, Prof. Dr. Tarık Esen’le görüştükten sonra eve dönüp, akşam yatağa 
girdiğimde, o güne kadar olan yaşamım bir film şeridi gibi gözümün 
önünden geçmedi değil…

Ertesi gün, verimsiz bir mesainin ardından kardeşim Bânulara gittim. 
Ayhan’ın da işten eve dönmesini bekledikten sonra, durumumu onlara 
anlattım. Tabii olarak, Bânu da Ayhan da şok oldular. Onları sakinleştirmek 
bana düştü. “Doktor acil bir ameliyat bile öngörmedi. ‘İzlemede tutabiliriz’ 
dedi. Ameliyat olmayı ben istedim,” dedim.

O hafta sonu, Pazar günü Fisun Amerika’dan dönüyordu. Eniştem 
Ayhan’ın kullandığı arabayla Bânu, Ayhan ve ben, Fisun’u karşılamak için 
Atatürk Havalimanı’na gittik. Son bir-iki gündür konuyu Fisun’a nasıl 
ve hangi ortamda açmam gerektiğini düşünüyordum. “Bânu ve Ayhan 
da bizimle beraber olurlarsa iyi olur,” diye düşündüm. Sanki, kanser 
olduğumu Fisun’a açıklarken onlardan kuvvet alacaktım. Belki saçmaydı, 
ama içinde bulunduğum durumda bu bana iyi bir fikir gibi geldi. Bundan 
dolayı, havalimanına beraber gitmeyi teklif ettim. “Ben durumu Fisun’a 
açıkladığımda siz sakin davranın; erken teşhis hususunu vurgulayın, tamam 
mı?” diye tembihledim.

Eve dönmek için yola koyulduk. Fisun, arabanın içinde değişik bir 
havanın olduğunu sanki hissetmiş gibiydi. Alper ile ilgili haberleri verdikten 
sonra, “Siz ne yaptınız?” diye sordu.

Lafı gevelemek istemedim. “Fisun, ben prostat kanseri oldum!” dedim.

Fisun önce benim yüzüme, sonra da oturduğu ön koltuktan bize doğru 
dönmüş olan Bânu’nun yüzüne şaşkınlıkla baktı. Şaka yapmadığımı 
anlamıştı. Kollarını boynuma doladı ve ağlamaya başladı. Fisun’a neşeli bir 
karşılama yapamamıştık...

Dört gün sonra, bir Perşembe sabahı ameliyat oldum. Ameliyat öncesi, 
hazırlanmam için, bizi birkaç yatağın olduğu büyük bir odaya aldılar. 
Fisun, Bânu ve kuzenim Perran etrafımdaydılar. Bir hemşire bana iğne 
yaptı. Fisun yatağımın ucunda durmuş, devamlı elimi tutuyordu. Aklım 



516

Yol -  The Path - Le Chemin

birden yirmi sene öncesine gitti. O zamanlar AA&Co. Londra Ofisi’nde 
çalışıyordum. Fisun’un bir göğsünde küçük bir beze saptanmıştı. Biyopsi 
tetkiki için Fisun’u hastaneye götürdüm. Fisun, yapılan müdahaleden 
sonra odasında dinlenirken, bir hemşire gelip tansiyonunu ölçtükten sonra 
bana dönerek, “Now you can hold your wife’s hand,” (Karınızın elini şimdi 
tutabilirsiniz,) diyerek şakalaşmıştı. Biyopsi neticesini ise Hintli bir doktor, 
“It’s all clean,” (Tertemiz çıktı,) diyerek bildirmişti.

İğneden bir müddet sonra odaya iki hastabakıcı geldi. Beni 
ameliyathaneye götüreceklerini söylediler. Yattığım yatağı asansör 
kapısının önüne çektiler. Asansörün gelmesini beklerken, gözlerim 
ağırlaşmaya başladı. Yapılan iğne etkisini çabuk göstermişti, ama 
Fisun’un hâlâ elimi tuttuğunu hissediyordum. Asansöre bindiğimizi 
hatırlamıyorum. Derin bir uykuya dalmışım…

Kendime gelmeye başladığımda, önce belli belirsiz karışık sesler duydum. 
Daha sonra bir sesin, “Bakın! Mehmet uyanıyor…” dediğini işittim. 
Gözlerimi açınca, nerede olduğumu anladım; ameliyat bitmiş, beni bir 
odaya getirmişlerdi. Odada Fisun, Bânu ve Perran’a ilaveten kuzenim Reşit 
ve eşi Gülden vardı.

“Merhaba millet!”
Odadakiler neredeyse koro halinde “Geçmiş olsun!” dediler.
“Teşekkürler. Saat kaç Fisun?”
“Saat 1:00’i geçiyor. Seni buraya saat 12:00’de  getirdiler. Son bir saattir 

burada uykudaydın.”
Demek ki, ameliyat üç saat kadar sürmüştü. Karnımda bir kaşıntı vardı. 

Elimi karın bölgeme götürünce sargı bantlarını hissettim. Ağrım yok gibiydi; 
başımın üstündeki bir serumdan vücuduma ağrı kesici bir sıvı veriliyordu.

Tuhaftır! O birkaç dakikalık kendime gelişimden neredeyse öğleden 
sonranın geç saatlerine kadar geçen zamanı, uyumuyor olmama rağmen, pek 
canlı ve net olarak hatırlamıyorum. Herhalde narkozun, aldığım ilaçların 
verdiği bir sersemlikti… Bir sürü insan gelip, gidiyordu, ama ben onların 
kim olduklarını ancak daha sonra Fisun’dan öğrendim. 

Prof. Dr. Tarık Esen o akşamüzeri geldi. Fisun haricinde herkes koridora 
çıktı. Tarık Bey, “Bence başarılı bir ameliyat oldu. Prostatın çevresi de 
tertemiz çıktı: endişe edilecek bir şey yok…” dedi. Doktorumun, “Prostatın 
çevresi de tertemiz çıktı: endişe edilecek bir şey yok,” demesi iki anlama 
gelebilirdi:
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1) “Prostattaki kanser çevreye, mesaneye filan yayılmamış” demek 
olabilirdi.

2) “Penisin sertleşmesini etkileyen sinirlere zarar gelmedi” demek 
olabilirdi.

Tarık Bey’e açıkça sordum. Fisun’un da onun ağzından duymasını 
istiyordum. “Her ikisi de…” diyerek cevap verdi Tarık Bey ve ilave etti: 
“Sertleşme ile ilgili hususu yakında daha net anlayacağız, ama ben çok 
ümitliyim.”  

Ertesi gün gelen gidenlerin ardı arkası kesilmedi. Arkadaşlarım, 
akrabalarım, komşularım, dostlarım geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Koç 
Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç Bey’in ziyaretine de çok müteşekkir 
kaldım. Büyük nezaket gösterip odama kadar çıkmış, odadakilerin, 
“Koridorda eşiyle birlikte yürüyüş egzersizi yapıyor,” demeleri üzerine, beni 
koridorda yakalamıştı.

Amerikan hastanesine bir ilk yaşatmış ve belki de hastane tarihine geçmiş 
olabilirim: Apo’dan evdeki gitarlarımdan birini hastaneye getirmesini rica 
ettim ve ben hastanedeki odamda gitar çalıp, şarkı söyledim. Kat hemşireleri 
ve komşu hastalar bile gelip dinlediler. Sanırım, psikolojik bir durumdu; 
yaşadığım travmayı müzikle savuşturmak istemiştim galiba...

 
Hastaneye girişimden elli saat sonra taburcu oldum. Hafta sonunu evde 

geçirdikten sonra, Pazartesi sabahı işe gittim.

Ameliyatın üzerinden birkaç hafta geçmişti. Hastaneden bir gün telefon 
geldi. Telefonun diğer ucundaki bayan kendini tanıttı; taburcu olan 
hastaları takip amacıyla aradığını söyledi. Halimi hatırımı sorduktan sonra, 
“Mehmet Bey, sertleşme sorunu yaşıyor musunuz?” diye sordu. Doğrusu ilk 
anda şaşırdım. Telefondaki hanıma, bir kadın olduğu için, ne diyeceğimi 
bilemedim. Kendimi toparlamam uzun sürmedi. Bu tıbbi bir konuşmaydı; 
tutulan istatistiklere girecektim. Esasında, böyle takip edilmiş olmak güzel 
bir şeydi.  Derin bir nefes alıp, “Her şey normal…” dedim.

Tüm arkadaşlarıma prostat muayenelerini her sene aksatmadan 
yaptırmalarını tavsiye ettim. 

Prof. Dr. Tarık Esen, o sene üroloji dalında en başarılı doktor seçildi.
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BALKANLAR’DA OSMANLI’NIN PEŞİNDE… 

Uçağımızın  tekerlekleri   26 Ekim 2009  tarihinde Saraybosna 
Havalimanı’nın pistine değdiğinde heyecanlıydım. Osmanlı tarihi benim 
her zaman ilgimi çekerdi ve biz “Balkanlar’da Osmanlı’nın Peşinde” temalı 
kültür gezimizin ilk gününü yaşıyorduk. Gezi hazırlıkları, Talaslıların 
“Yahoo grubu başkanı” Cem Baysal’ın girişimiyle dört-beş ay önce 
başlamıştı. Kırk-dört kişilik bir kafile, muhtelif senelerde 1967’de kapanan 
Talas Amerikan Ortaokulu’ndan mezun Talaslıları ve eşlerini bir araya 
getirmişti. Ortak payda “Talas” olunca, en yaşlısının yetmişine merdiven 
dayadığı, en gencinin ise elli-yedi yaşında olduğu katılımcıların kaynaşması, 
birbirlerini hiç tanımayanlar dâhil, daha Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın 
bekleme salonunda tamamlanmıştı.

Yugoslavya’da yaşayan değişik halklar arasında belli bir  birlik sağlayan 
Mareşal Josip Broz Tito’nun 1980’de vefatını takip eden senelerde, Yugoslavya 
Devleti dağılma yoluna girdi. Birbirleriyle savaşmaya başlayan Yugoslavya 
halklarından, sonunda tam yedi yeni devlet ortaya çıktı: Sırbistan, 
Hırvatistan, Bosna-Hersek, Makedonya, Slovenya, Kosova ve Karadağ. 

BOSNA-HERSEK 
Uçaktan iner inmez, Ankara’da MAN tesislerinde üretilmiş, Makedonya 

plakalı gezi otobüsümüzle, bizim Saraybosna, yabancıların ise ‘saray’ ve ‘ova’ 
kelimelerini harmanlayarak Sarajevo dedikleri, geçmişinde derin Osmanlı 
izleri bulunan o şehirde bir şehir turu yaptık. Yugoslavya’nın dağılışı 
nedeniyle ortaya çıkan savaş yıllarında Boşnaklar’ın kendi bölgelerine 
yiyecek, içecek, ilaç ve cephane getirebilmek için inşa ettikleri 800 metre 
uzunluğundaki yeraltı tüneli, kurşun ve bomba izleri taşıyan binalar, 
Sırplar’ın attığı bir bomba sonucu 42 kişinin can verdiği pazaryeri, savaşta 
ölenlerin defnedildikleri kabristan (Boşnak lider Aliya İzzet Begoviç’in 
kabri de orada), I. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan suikastın 
yapıldığı Latin Köprüsü, Saraybosna’nın görmeye değer yerlerindendi. 

Saraybosna, Osmanlı eserleriyle dolu: Osmanlı döneminden beri hâlâ 
faaliyette bulunan Kurşunlu Medresesi, Kanuni Sultan Süleyman’ın akrabası 
Hüsrev Bey’in kendi adına yaptırdığı cami, kadranında eski Türkçe rakamlar 
bulunan saat kulesi, zarif bir Osmanlı çeşmesi, ve Fatih Camii o eserlerden 
sadece bazıları. Şehrin “Başçarşı” denilen çarşısında gezerken bazı esnafın 
dükkânlarına Türk bayrakları asmış olmalarını görmek, bende güzel bir anı 
olarak kaldı.
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Bosna-Hersek nüfusunun %51’ini Boşnaklar, %49’unu Hırvat ve Sırp 
asıllılar meydana getiriyormuş. Bu, dini bölünmeler için fevkalâde hassas 
bir denge oluşturuyor. Boşnaklar daha çok Bosna bölgesinde, Hırvatlar 
Hersek bölgesinde yaşıyorlar. Ülkenin Sırbistan sınırına yakın bir de Özerk 
Sırp Bölgesi mevcut. Bir arabanın başka bir bölgeye gittiğinde saldırıya 
uğramaması için, arabaya takılan plakalar vasıtanın hangi şehre/bölgeye 
kayıtlı olduğunu belli etmiyor. Plakalarda sadece seri harfleri ve rakamları 
var. Boşnaklar ve Hırvat asıllılar Latin alfabesini, Sırp kökenliler ise Kiril 
alfabesini kullanıyorlar. Trafik levhalarındaki şehir/kasaba isimlerinin her 
iki alfabe kullanılarak yazılması gerektiğinden, gerek Bosna gerek Hersek 
bölgelerindeki çoğu levhalarda Kiril alfabesiyle yazılı isimlerin siyah 
boya sürülerek kapatıldığını gördük. Bu, “Burada Sırp yoktur” anlamına 
geliyormuş. Kafilemizin ortak kanaati, Bosna-Hersek’in bundan sonra da 
önemli gelişmelere sahne olabileceği yönündeydi…

Mostar, Neretva nehrinin iki yakasında kurulmuş ve adı ‘Köprü (Most)’ 
kelimesinden türetilmiş bir şehir. Nehir, iki dini ayıran doğal bir sınır olmuş: 
Bir yakada Katolik Hırvatlar, diğer yakada Müslüman Boşnaklar oturuyor. 
Mostar Köprüsü (Fotoğraf 88) hepimizi gururlandırdı. Mimar Hayrettin 
tarafından 1557 yılında inşa edilen bu kavisli köprü, Osmanlı mimarisinin 
şaheserlerinden biri olmaya hak kazanmış bir yapıt. Rivayete göre, 
Kanuni Sultan Süleyman, köprünün yıkılması halinde Mimar Hayrettin’i 
öldürtmekle tehdit etmiş. Mimar Sinan’ın öğrencilerinden olan Hayrettin, 
köprüyü tamamladıktan sonra, uzun bir süre kayıplara karışmış. En büyük 
korkusu, üzerinden geçecek kervanların, köprünün yıkılmasına sebebiyet 
vermesiymiş. Bu Osmanlı şaheseri 436 sene boyunca ayakta kalmış, ta ki, 
1993 senesinde Hırvat topçusu tarafından bombalanıp, yıkılana kadar… 
Köprü, Türkiye’nin de katkılarıyla 2004 senesinde tekrar hizmete girmiş. 
Mostarlı delikanlılar, kendilerini genç kızlara beğendirebilmek için, sudan 
20 metre yükseklikteki bu köprüden nehre atlamayı asırlar boyunca bir 
gelenek haline getirmişler. Biz oradayken, zıpkın bir genç turistik amaçlı bir 
atlayış yaptı; bizlerden büyük alkış aldı. 

Bosna-Hersek topraklarında otobüsümüzle ilerleyerek Blagaj’a geldik. 
Osmanlılar o bölgeyi 1446 yılında hâkimiyetleri altına almışlar. Bosna’nın 
ilk derviş tekkesi Blagaj’da, Buna nehrinin doğduğu kayalık bir tepenin 
eteğinde kurulmuş; günümüzde küçük bir müze olarak tarihe şahitlik ediyor.
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HIRVATİSTAN
Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin Adriyatik kıyısındaki  sadece 20 km 

uzunluğundaki sahil şeridi, Hırvatistan topraklarını ikiye  bölüyor. 
Aldığımız bilgiye göre, Neum adı verilen bu denize çıkış kapısını, 
Venedik istilasından korunmak isteyen Dubrovnik Cumhuriyeti, 
Osmanlılara bir anlaşma çerçevesinde hediye etmiş. İşte o anlaşmaya 
istinaden, Yugoslavya’nın dağılmasından sonra da, söz konusu sahil şeridi 
Bosna-Hersek toprağı olarak Hırvatistan topraklarını ikiye bölmüş. 
Hırvatlar Neum bölgesini ‘by-pass’ edebilmek için anakaradan Adriyatik 
Denizi’ndeki adalara köprüler yapmayı planlıyorlarmış. Uzun, ince Hırvat 
adaları sahil şeridine paralel uzanıyor. İstanbul Boğazı’ndaki gibi, bir 
su kitlesinden sonra karayı tekrar görmek, manzaraya daha bir güzellik 
katıyor. 

Güney Hırvatistan’da yer alan Dubrovnik kenti şirin ve zengin bir kent. 
UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi’ne alınan eski şehri hem gece 
hem de gündüz gezme fırsatını bulduk. Bu Hırvat şehri de Sırplar tarafından 
bombalanmış. Gösterişli surların ve kulelerin çevrelediği eski şehir, XIV. 
yüzyıldan kalma ve dünyanın en eski eczanelerinden birini barındıran 
Francis Manastırı ve Rector Sarayı ile ün yapmış.

KARADAĞ
Dubrovnik’ten sonra gittiğimiz Kotor kenti Karadağ Cumhuriyeti 

toprakları içinde kalan ve tamamen turizme bel bağlamış bir kent. Hoş 
bir kale içi mahalli var. Eski evler, kilise, saat kulesi ve dar sokaklar çok iyi 
muhafaza edilmiş. Kalenin giriş kapısının karşısındaki sahile Akdeniz’de 
turistik seyahat yapan yolcu gemileri yanaşıyor. Rivayete göre, Barbaros 
Hayrettin Paşa’nın gemileri Kotor’u kuşatmışlar, ama leventler kente 
girememişler. Karadağ, 1499 yılında Osmanlı hâkimiyetine girmiş, 1878 
yılında yapılan Berlin Kongresi’nde alınan bir kararla bağımsızlığını 
kazanmış. Son bağımsızlığını ise 2006 yılında Sırbistan’dan ayrılarak ilan 
etmiş. Ben ve bir grup arkadaşım 2006 yılında Hırvatistan-Karadağ sınırına 
motosikletlerimizle gitmiştik. Karadağlı sınır muhafızı, ”Biz geçen hafta 
bağımsız bir ülke olduk. Sizin Karadağ vizeniz yok; buradan geçemezsiniz,” 
deyince şaşırıp, kalmıştık. “Hadi hayırlı olsun!” filan dedikse de, adamı 
yumuşatamadık. Sonunda, sınır muhafızları şefinin ofisine gidip, rica 
minnet neticesi her birimiz için 40 Euro karşılığında (makbuz değerinin iki 
misli) on-iki saatlik vize alabildik.  Yaklaşık 14.000 km kare olan Karadağ 
topraklarının diğer ucundan üç saat sonra arkamıza bakmadan çıktık.
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ARNAVUTLUK
29 Ekim sabahı “10. Yıl” ve “Dağ Başını Duman Almış” marşlarının 

tüm kafile tarafından söylenmesinin ardından, transit geçişi bu sefer 
Arnavutluk üzerinden yapmak üzere yola koyulduk. Başkent Tiran’da bir 
şehir turu yapıldı. Bir zamanlar komünizmin etkisiyle ateist bir devlet 
yöneten Arnavutlar, Osmanlı döneminden kalan camilerin çoğunu 
yıkmışlar. Arnavutluk, dört-yüz seneden daha uzun bir dönem Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bir parçası olarak kalmış. 1912 yılında bağımsızlığını 
kazanmış. Enver Hoca’nın 1985’te vefatına kadar seneler boyunca tam bir 
kapalı kutu olarak yaşayan Arnavutlar, rejim değişikliğinden sonra epeyi 
açılmışlar… Enver Hoca için Tiran’da yapılan piramit şeklindeki anıt kabir, 
Hoca’nın naaşının daha sonraları başka bir yere nakledilmesi suretiyle 
boşaltılmış ve bir süre diskotek(!) olarak kullanılmış. 

Arnavutluk’ta Mercedes marka arabalardan geçilmiyor. Anlatılanlara 
göre, Almanlar binlerce üçüncü el(!) Alman arabasını hurdaya 
çıkarmaktansa, Arnavutlara neredeyse bedavaya vermişler. Maksat, daha 
sonra yedek parça satabilmekmiş. Arnavutlarda ise yedek parça alacak para 
yok. Bunun üzerine bazı girişimci Arnavutlar, yedek parça elde edebilecekleri 
arabaları, muhtelif Avrupa ülkelerinden, sahiplerinin haberi olmadan ithal 
etmişler…

Arnavutluk toprakları üzerinden transit geçişimiz, bize bu memleketin üç 
özelliğini gösterdi: 

1) Yüzlerce atölyede araba sökümü, montajı ve tamiri yapılıyor. Hurda 
araba yığınlarının oluşturduğu tepecikleri sıkça görmek mümkün. 

2) Geçmiş komünist dönemde Arnavutlar, memleketlerinin bir gün 
düşman tarafından mutlaka işgal edileceğini düşünerek, yarım küre 
şeklinde betondan siperler yapmışlar. Sayıları onbinler olarak ifade edilen 
bu yapıları sökmek, ortadan kaldırmak, sağlamlıklarından dolayı zormuş ve 
epeyi pahalıya mal olabilirmiş. 

3) Amerika bu memlekette çok seviliyor. Arnavutlar kaba inşaatları biten 
inşaatların çatılarına Arnavutluk bayrağının yanı sıra Amerikan bayrağı da 
dikiyorlar. Nedeni herhalde şuydu: Kosova nüfusunun önemli bir bölümü 
Arnavutlarla soydaştır. Amerikalılar, bağımsızlık ilan eden Kosovalıları 
korumak amacıyla Sırpları bombalamışlardı. 

Sonunda, Arnavut kaldırımları üzerinde yürüyemeden, Arnavut ciğeri 
yiyemeden Arnavutluk’tan Makedonya’ya geçtik. 
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MAKEDONYA
Eski Yugoslavya’nın gezdiğimiz yeni ülkeleri arasında, genç Mustafa 

Kemal’le en çok özdeşleşen topraklar olmasından mıdır, nedir; benim en 
çok hoşuma giden ülke Makedonya oldu. Bu ülkedeki ilk durağımız, ismini 
Makedonya’nın en büyük gölünden alan Ohrid kentiydi. Göl sahilinin 
büyük bir kısmı Makedonya topraklarında, diğer bölümü Arnavutluk 
topraklarında kalıyor. Göl incileriyle ünlüymüş; dolayısıyla geziye katılan 
hanımlar kendileri, kızları ve gelinleri için alışveriş yapınca, otobüsümüzün 
taşıdığı yük epeyi arttı. Ohrid Gölü üzerinde yapılan tekne turu, daha çok 
Ortodoks kiliselerinin yer aldığı bu kent siluetinin hafızalarımızda daha 
iyi yer etmesini sağladı. Dönüşte, göl kenarındaki parkta Kiril alfabesini 
yaratan Kiril Kardeşler’in heykelini görmek mümkün oldu. Türk asıllı bir 
Makedon fotoğrafçının, biz tekneye binerken çektiği fotoğraflar satın alındı. 

Ohrid’de akşam yemeği için gittiğimiz lokantada canlı müzik vardı. 
Altı kişiden oluşan orkestranın keman ve cümbüş çalan iki elemanı Türk 
asıllı çıktı. Bu ikilinin çalıp söyledikleri Türkçe şarkılara orkestranın diğer 
elemanları da ayak uydurunca, ortaya nefis bir müzik ziyafeti çıktı. Meğer 
bizim Talas kafilesinde de ne hünerler varmış. Sazlı sözlü gösteriler yabana 
atılacak gibi değildi. Bir gitar bulmuşken, ben de birkaç şarkı söyledim. 
Yaklaşık yirmi kişilik bir masada oturan Makedon grubun kendi dillerinde 
söyledikleri şarkılar da geceye ayrı bir renk kattı.

Bitola’ya, yani bizlerin Manastır olarak bildiğimiz şehre giderken 
Resne’ye uğradık. Orası, İttihat ve Terakki Partisi’nin önde gelen ve renkli 
simalarından Resneli Niyazi’nin yaşamış olduğu yer. Niyazi Bey’in hem 
evini hem de İttihat ve Terakki binasını (Resneli Niyazi’nin Sarayı olarak 
biliniyor) ziyaret etme fırsatını bulduk. Niyazi Bey’in yaşamı ve ölümü 
Türkçede hâlen sıkça kullanılan iki deyimin doğmasına vesile olmuş: 

1) Niyazi Bey geyik beslermiş. Günün birinde saraydaki bir toplantıya 
geyiği ile gidince, bu olay birçok muhabbete konu olmuş. “Geyik muhabbeti” 
deyimi böylece ortaya çıkmış.

2) Sıkı bir Türk milliyetçisi olan ve Balkanlar’da Osmanlılardan 
bağımsızlık kazanmaya çalışan militanlara karşı mücadele veren Niyazi Bey, 
o çarpışmalardan yara bile almadan, sağ olarak çıkmış. Fakat bir gün atıyla 
Resne çevresinde dolaşırken, bir dağ yolunda hırsız haydutlar tarafından 
öldürülmüş. “Ne şehittir ne gazi; bok yoluna gitti Niyazi” deyimi işte bu olay 
üzerine dilimize yerleşmiş. 
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“Manastır’ın ortasında var bir çeşme
 Aman çeşme, canım çeşme
 Bu köyün kızları hepsi de seçme
 Biz güler, oynarız.”

Otobüsümüzün hoparlörlerinden yankılanan ve tüm kafilenin katılımıyla 
söylenen bu Rumeli türküsünün eşliğinde Manastır’a ulaştık. Gezimizin en 
duygusal anları, Mustafa Kemal’in mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi’ni 
(lise) ziyaret ederken yaşandı (Fotoğraf 89, 90 ve 91). Binanın ana girişine 
yerleştirilen plakette Makedon dilinde, Türkçe ve İngilizce olarak, “Çağdaş 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yaratıcısı ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 
Atatürk 1899 yılında Askeri İdadi’yi bu kışlada bitirdi” yazıyor (Fotoğraf 
92). Günümüzde bir müze olarak kullanılan binanın ikinci katındaki 
bir salon Atatürk’e ayrılmış ve hayatı ayrıntılı bir şekilde resmedilmiş. 
Duygularımızı ziyaret defterine yazdık. Müze rehberi Makedon hanım, 
Atatürk Salonu hakkında bilgi verdikten sonra, “Her şehrin bir aşk hikayesi 
vardır; Manastır’ın aşk hikayesi ise, Eleni Karinte’nin Mustafa Kemal’e 
duyduğu büyük sevginin hikayesidir,” dedi.

Müzeden çıktıktan sonra tur rehberimiz bize, Karinte Ailesi’nin bir 
zamanlar oturduğu iki katlı ve balkonlu evin önünde, Eleni Hanım’ın yıllar 
sonra Atatürk’e yazdığı mektubu okudu. Nefeslerimizi tutarak dinledik:

“Kemal Atatürk’e, herhangi bir zamanda ve yerde!
Çok seneler geçti, ben hâlen her gün içerisinde senden haber bekliyorum. 

Herhangi bir zamanda mektubumu alırsan, beni hatırla ve kâğıttaki gözyaşlarımı 
görebilirsin. Yıllar ve olaylar geçiyor, seninle ilgili çok şeyler konuşuluyor. 
Mektubumu okurken başka kadını seviyorsan, mektubumu kopar (yırt) ve 
kendine sor: İnanabiliyor mu(sun) ki, Manastırlı bir Eleni Karinte, bir günlük 
tanıdığı ve âşık olduğu adama bütün ömrünü harcamıştır? Benim seni sevdiğim 
kadar, o kadını o kadar seviyorsan, kendisine hiçbir şey söyleme, senin kadar 
mutlu olmasını diliyorum! Fakat, balkondaki kızı hatırlıyorsan ve başkasını 
sevmiyorsan, seni beklediğimi ve ömrüm boyunca bekleyeceğimi bilmeni 
istiyorum!... O zamanlardaki gibi artık genç ve güzel değilim… Tüm ömür bir 
gün içerisinde! Ebediyen seni seven ve seni bekleyen, senin Eleni Karinte.”

Eleni Karinte Atatürk’ü bir daha gördü mü, bilinmez; lâkin Eleni Hanım’a 
ne mutlu ki, Atatürk’ü görerek, tanıyarak âşık olmuş. Eleni Hanım bilseydi, 
mutlaka şaşırıp kalırdı:  Kendisinden sora Atatürk’e milyonlarca kadın âşık 
oldu ve hâlen oluyor ve onların aşkı da ebediyete kadar sürüp gidecek…
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Manastır turumuz Manastır’ın “ortasına” yürüyerek devam etti. Şarkıya 
konu olmuş çeşmeyi ve havuzu tavaf ettik ve Balkanlar seferimizin türküsü 
haline gelen bu şarkıyı koro halinde bir kere daha icra ettik. Biraz ilerde, 
İshak, Yeni ve Haydar Kadı adlı üç Osmanlı camisinin kubbeleri ve 
minareleri yükseliyordu. 

Balkanlar gezimizin altıncı günündeki ilk durağımız Tetova (Türkçede 
Kalkandelen) kenti oldu. “Kalkandelen” adı, orada Osmanlı orduları için 
imal edilen kılıçların ve okların sağlamlığından geliyormuş. O oklardan 
birini, şehirdeki bir Osmanlı camisinin minaresine saplanmış olarak 
görmek mümkün. Kalkandelen’de geniş bir arazi üzerinde yer alan Bektaşi 
Harabati Baba Tekkesi var. Tekke, Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden 
Sersem Ali Baba tarafından XVI. yüzyılda kurulmuş. Bakım ve onarım 
için Türkiye’nin yardımı olmuş. Bizi odasında ağırlayan Bektaşi Dedesi 
ile uzunca bir müddet sohbet ettik. Grubumuzun ziyaretini İstanbul’daki 
tanıdıkları vasıtasıyla öğrenerek tekkeye gelen Türk asıllılarla tanıştık ve 
bizler için hazırlamış oldukları tepsiler dolusu leziz börekleri afiyetle yedik. 

Makedonya’nın başkenti Üsküp’e geldiğimizde kendimizi doğrudan 
doğruya taş sokakları ile ün yapmış Başçarşı’da bulduk. Oradaki alışverişin 
gözdesi Üsküp çarıkları oldu. Sokakta Makedon şarkıları çalan müzik 
grubu, Türk olduğumuzu anlayınca, dinletilerine Türkçe Rumeli şarkıları 
çalıp söyleyerek devam ettiler.

Üsküp, Osmanlılar için Balkanlar’da yüzyıllar boyunca önemli bir şehir 
olmuş. Sultan Murat Camii, Davut Paşa Külliyesi, Mustafa Paşa Camii, Çifte 
Hamam, Kurşunlu Han ve Sulu Han, Osmanlıların bu şehre bıraktıkları 
eserlerin bazıları. Şehri gezerken cumbalı Osmanlı evlerini sıkça görmek 
mümkün. Üsküp’te Türk Mahallesi olarak adlandırılan bir de bölge var. 
Makedonya, kendini bize birçok yönüyle sevdirdi.

KOSOVA
Balkanlar seferinin son gününde dünyanın o zamanki en genç devletinin 

topraklarına girdik. Kosova, Osmanlıların Sultan Murat Hüdavendigar 
komutasında 1389 yılında Sırplara karşı Kosova Meydan Muharebesi’ni 
kazandıkları yer. Sultan Murat’ın şehit düştüğü o topraklar Türk tarihinde 
büyük önem taşır. 

Priştina Havalimanı’nda buluşmak üzere kafilemiz ikiye ayrıldı. Küçük 
bir grup, Osmanlıların otuz-yedi cami inşa ettikleri Prizren’e gitti. Oradaki 
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Osmanlı Mezarlığı da son dönemlerde Türkiye tarafından restore edilmiş. 
Prizren grubuna katılan Cem Baysal’ın bir maksadı da dedesinin mezun 
olduğu okulu arayıp bulmak, okulun önünde fotoğraf çektirmekti. Dedenin 
mezun olduğu eski okul binası tam olarak tespit edilemeyince, Cem, eski 
oldukları belirlenen üç okul binasın her birinin önünde fotoğraf çektirmiş…

Benim de dâhil olduğum büyük grubun gittiği Priştina kenti, XV. yüzyılda 
inşa edilmiş Fatih Sultan Mehmet Han Camii’ni ve hamamını barındırıyor. 
Kosova Meydan Muharebesi kentin üzerinde yer aldığı ovada yapılmış. 
Sultan Murat’ın türbesi de şehre üç kilometrelik bir mesafede yer alıyor. 
Türbeyi ziyaretimiz esnasında Türk asıllı türbedar hanımla sohbet ettik ve 
dualarımızı yaparak ayrıldık.

Ne yazık ki, dünya tarihi çoğu zaman savaşlarla yazılıyor. Yurdumuza 
dönmek üzere Priştina Havalimanı’na giderken, karşı yönden gelen ABD’nin 
eski başkanı Bill Clinton’un konvoyu ile karşılaştık. Eski başkan Bill Clinton, 
başkanlık döneminde Sırplar’ı NATO uçaklarıyla bombalatmıştı. Kosova 
halkı, şükranlarını sunmak üzere Priştina’daki Clinton Caddesi’ne bu kez 
bir Clinton heykeli dikiyordu. Bill Clinton kendi heykelinin açılışı için 
Priştina’daydı…

Bir haftalık Balkanlar gezisi, Osmanlı atalarımızın üç kıtada 600 yıl 
boyunca camileri ve tekkeleriyle, hanları ve hamamlarıyla, türbeleri 
ve mezarlıklarıyla, idadileri ve medreseleriyle, türküleri ve ağıtlarıyla, 
sarayları ve evleriyle, kılıçları ve oklarıyla, kazandıkları ve kaybettikleri 
muharebeleri ve savaşlarıyla ne muazzam bir imparatorluk yarattıklarını 
ve idare ettiklerini bana bir kez daha gösterdi. Olayın büyüklüğü karşısında 
şaşırmamak mümkün değil; insanın içini atalarımıza karşı bir şükran 
duygusu kaplıyor. Gururlandım ve zaman zaman gözlerim yaşardı…       

   
2010: TATSIZ BİR SENE

2010 senesi aile huzurumuz açısından tatsız bir sene oldu. Hem Alper’le 
hem Fisun’la münakaşa ettim. Fisun, sonbaharda evi terk etti. Haklıydı. 
Ona haksızlık etmiştim, ama Fisun olayı gereğinden fazla büyüttü. Belki 

Kadınlar, erkeklerin değişeceklerini ümit ederek evlenirler.

Erkekler, kadınların değişmeyeceğini ümit ederek evlenirler. 

Dolayısıyla, her iki taraf da sonunda hayal kırıklığına uğrar.

̶  Albert Einstein
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etrafındaki bazı insanlar da onu kışkırttılar. Yapmadığım şeyler bile 
yapmışım gibi iddia edildi. Birçok arkadaşımız aramızdaki soğukluğa son 
verebilmek için çaba sarf etti, ama olmadı. Sonunda boşandık. Tek celsede 
otuz-iki senelik evlilik birliği sona erdi. Fisun’un avukatı aracılığıyla 
mahkemeye verdiği boşanma dilekçesinde yazılanlar çok ağrıma gitti. 
“Bunları Fisun değil, tuttuğu avukat hanım yazmıştır… Fisun bunların 
yazılmasına muhakkak itiraz etmiştir, ama avukat hanım ısrar etmiştir…” 
diye düşündüm.

Otuz-iki senelik evlilik hayatı kolay unutulabilecek bir zaman dilimi değil. 
Mahkeme salonundan çıkıp, arabamla eve dönerken, geride kalan otuz-iki 
sene gözümün önünden bir film şeridi geçti:

➢ Fisun’la Bayramoğlu’nda Başkutların yalısında tanışmam,
➢ Fisun’a İstanbul’da Kervansaray Kulübü’nde evlenme teklifim,
➢ 1978 Ocak ayında Ankara’da Anadolu Kulübü’ndeki nişan,
➢ Nişanlılık döneminde Ankara’ya gidiş-gelişlerim,
➢ Bebek’teki evimizi alışımız ve yerleşmemiz,
➢ 1 Eylül 1978 tarihinde kıyılan nikâhımıza geç kalışım,
➢ İstanbul Hilton Oteli’ndeki düğün,
➢ Çeşme’de geçirdiğimiz balayı haftası,
➢ Evlilik hayatımızın ilk dönemleri,
➢ Fisun’u 1979’da ilk defa İskenderun’a götürüşüm,
➢ Alper’in doğumu için hastaneye giderken asansörde kalmamız,
➢ Alper’in doğumu
➢ Fisun’un Abu Dhabi’ye gelişi, oradan Kahire ve Cenevre’ye gidişimiz,
➢ İki seneliğine Londra’ya gidişimiz ve oradaki yaşantımız,
➢ Arabayla İskoçya’ya gidişimiz,
➢ İktisat Bankası’na geçerken Fisun’la konuşmalarımız,
➢ Tarabya’da ev alışımız,
➢ Alper’in okula başlaması,
➢ Kayınpederimin rahatsızlığı,
➢ Annemin vefatı üzerine Ankara’ya gidişimiz,
➢ Çukurova Holding’e geçerken Fisun’la konuşmalarımız,
➢ Kış aylarında kayağa gidişlerimiz,
➢ Yaz tatillerimizde güney sahillerine gidişlerimiz,
➢ Kefeliköy’deki evimizi alışımız ve oraya yerleşmemiz,
➢ 1999 depremindeki halimiz,
➢ Fisun’a araba alışımız,
➢ Fisun’un Futurekids bilgisayar eğitim kursu açması,
➢ Alper’i Amerika’da üniversiteye yerleştirmemiz,
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➢ Fisun’un Alper’i görmek için Los Angeles’a gidip-gelişleri,
➢ Fisun’la beraber motosiklet seyahatlerimiz,
➢ Kanser hastası olduğumu Fisun’a söyleyişim,
➢ Prostat ameliyatı oluşum,
➢ Fisun’un Hindistan seyahati
➢ Kayınvalidemin rahatsızlığı ve vefatı,
➢ Fisun’un evden ayrılışı…

Bunlar gibi yüzlerce olay beraber yaşandı; birbirimize emek verdik. 
 
Fisun’a her zaman minnettar oldum; minnettar olmaya devam edeceğim…     

İLK YARDIM EKİBİ

Cemal Mutlu, Talas ve Tarsus’tan arkadaşımdır. Yaş ve sınıf olarak, benden 
bir sene büyüktür. Tarsus Amerikan Koleji’nden sonra, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’ne devam etmiş ve mimar olarak mezun olmuştu. Kendisiyle 
okul ve SEV faaliyetlerinde bir araya gelirdik.

2013 senesinde bir gün, e-posta kutumda Cemal’den gelen bir ileti 
buldum. “Mehmet, bir araya gelelim, beraber bir şeyler çalalım,” diyordu. 
Fenerbahçe’de bir sitede, çatı katlı dubleks bir dairede oturuyordu. Çatı 
katının en büyük odası, küçük bir müzik stüdyosu haline getirilmişti. Odada 
bir piyano, iki gitar, bir bateri takımı vardı. Ses düzeni mevcuttu. Cemal 
bateri çalardı.

“Müziğin gürültüsünden komşular rahatsız olmaz mı? diye sordum.
“Bu binada çoğu daire işyeri,” dedi Cemal.

O akşam Cemal’le eski günlerden, yani 1960’lardan parçalar çaldık. 
Cemal’in zarif eşi Sara, bize kahve servisi yaptı. 

“Benim üniversiteden tanıdığım bir arkadaşım var: Ali Aktan. Kendisi 
basgitar çalıyor. Ona da söyleyeyim. Gelecek hafta bize katılsın. Sence 
mahzuru var mı, Mehmet?”

“Hayır, bilâkis çok memnun olurum,” dedim.
“Peki, senin tanıdığın, bizimle beraber çalacak müzisyenler var mı?”
Aklıma hemen iki kişinin ismi geldi: Mustafa Emre ve Ece Ülker.
“Mustafa Emre olabilir. Onu Tarsus’tan sen de tanırsın. SEV etkinliklerinde 

de çaldı, söyledi. Bir zamanlar bana, ‘Abi, sen önayak ol; bir müzik grubu 
kuralım’ demişti. Mustafa’nın kendine özgü güzel bir sesi vardır.”

“Evet, biliyorum,” dedi Cemal.
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“Bir de yine SEV’in müzik etkinliklerinden tanıdığım Ece Ülker var. 
Piyano çalar ve güzel sesi vardır. Kendisi uzman doktor; aynı zamanda 
profesyonel müzisyen. Kendi bestelerini seslendirdiği iki CD’si var. Vakti 
müsait olur mu, bilmiyorum, ama ona teklif edebilirim.”

“Çok iyi olur…”
“O zaman, mademki bu işe sen önayak oldun, sen Ali Aktan’ı ve Mustafa 

Emre’yi haberdar et, ben de Ece ile konuşayım.” 

Beşimizin bir araya gelmesi biraz zaman aldı, ama sonunda başardık. Ece, 
gruptaki tek hanım ve doktor olduğundan, grubun adı “İlk Yardım Ekibi” 
oldu. WhatsApp’taki grup sembolümüz ise bir cankurtaran fotoğrafı idi. 

Bir müddet sonra Mustafa, şehir dışı işlerinden dolayı çalışmalara gelemez 
oldu. Onun yerini Ece’nin bir arkadaşı olan Amerikalı Geoff Howlett 
doldurdu. Geoff, Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapıyordu. 

Çalışmalarımız meyvesini verdi; beraber çalabildiğimiz uzunca bir şarkı 
listesi ortaya çıktı:

• House of the rising sun (The Animals) (Video)
• Sad Lisa (Cat Stevens) (Video)
• As tears go by (The Rolling Stones) (Video) (Video)
• April come she will (Simon and Garfunkel))
• Blowing in the wind (Bob Dylan)
• Changes (Gordon Lightfoot)
• Ballade of Geraldine (Donovan)
• Jamaica farewell (Harry Belafonte) (Video)
• Where have al the flowers gone (Peter, Paul & Mary)
• Green fields (The Brothers Four)
• Those were the days (Mary Hopkin) (Video)
• Hey Jude (The Beatles)
• The last thing on my mind (Tom Paxton)
• The house you live in (Gordon Lightfoot)
• You’ve got to hide your love away (The Beatles) (Video) (Video)
• Girl (The Beatles) 
• Norwegean wood (The Beatles) (Video)
• The boxer (Simon and Garfunkel) (Video)

Bir araya gelmek başlangıçtır,

beraberliği devam ettirmek ilerlemektir, beraber çalışmak başarıdır.

̶  Edward E. Hale
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• I’m a rock (Simon and Garfunkel)
• Moonshadow (Cat Stevens)
• Wild world (Cat Stevens) (Video)
• The wind (Cat Stevens)
• Suzanne (Leonard Cohen)
• So long Marianne (Leonard Cohen)
• Longer boats (Cat Stevens)
• Tonight will be fine (Leanord Cohen)
• Streets of London (Ralph McTell) (Video)
• Love is all around (The Tremelos) (Video)
• Heart of gold (Crosby, Still, Nash & Young)
• Don’t think twice, it’s all right (Bob Dylan)
• Jambalaya (Carpenters) (Video) (Video)
• Böyle daha kolay (Ece Ülker)
• Önce Şubat bitti (Ece Ülker)
• Alışıyorum yokluğuna (Ece Ülker)
• Smokey Factory Blues (Albert Hammond)
• My Bonnie (John McDermott) (Video)
• Over the rainbow-Wonderful World (Israel Kamakawiwo’ole)
• Wonderful tonight (Eric Clapton) (Video)
• I started a joke /The Bee Gees) (Video)
• Annie’s song (John Denver)
• Colours (Donovan)
• Solitary man (Neil Diamond)
• Daydream believer (The Monkees)   
• Knockin’ on heaven’s door (Bob Dylan)
• Bye-bye love (The Everly Brothers) (Video)
• When I’m sixty-four (The Beatles)
• Country roads (John Denver) (Video)
• Your mother should know (The Beatles)
• Bring it on home to me (The Animals)
• If I had a hammer (Peter, Paul & Mary)
• Iko Iko (Cyndi Lauper)

Çoğu zaman Salı akşamları yaptığımız çalışmalardan büyük zevk 
aldım. Gece eve dönerken, “Şu hafta bir an evvel geçse de, tekrar çalsak…” 
diyordum. Herkes bu beraberlikten ve müzik yapmaktan memnundu.

İlk Yardım Ekibi olarak, iki kez Talas mezunlarının yıllık İstanbul 
toplantısında çaldık. Talaslılar da bu oluşumu beğendiler (Fotoğraf 93).
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İlk Yardım Ekibi’nin repertuvarında olan bazı şarkıları yeğenim Işık 
Önay’ın Ayşen ile evliliklerinde Işık ve arkadaşlarıyla beraber çaldık 
(Fotoğraf 94). O düğünde, anne tarafımdan olan ailemin büyük bir kısmı 
bir araya geldi (Fotoğraf 95). 

Geoff, Türkiye’de çalışma izni sona erince, Amerika’ya dönmek zorunda 
kaldı. Belli bir müddet sonra geri döndü, ama bu sefer Ankara’da iş bulunca, 
oraya yerleşti. Geoff ’in gruptan ayrılması İlk Yardım Ekibi’nin dağılmasına 
neden olmasa da, beraber çalmaya uzun bir süre ara verdik. Son olarak, 
Vedat Sakman Konak mekânında çalmak üzere bir teklif aldım; ekip 
arkadaşlarımla tekrar bir araya geldik. 

2015: ŞEHİTLERİMİZİ ANMA YILI

2015 senesi, iki büyük olayda verdiğimiz şehitlerimizi, olayların 100. 
yılında anma senesiydi:

1) Sarıkamış Harekâtı’nın 100. yılı
2) 1915 Çanakkale Muharebeleri’nin 100. yılı

Sarıkamış Harekâtı, 22 Aralık 1914 - 15 Ocak 1915 tarihleri arasında 
Osmanlı Ordusu’nun Rus Ordusu’na karşı giriştiği harekâttı. Sarıkamış 
Harekâtı’nda 60.000 şehit verdiğimiz söylenir. Şehitlerimizin önemli  bir 
bölümü kış aylarındaki soğuktan donarak ölmüşlerdi. Şehitlerimizi anmak 
için Sarıkamış’a gittim. 2015 yılbaşını orada geçirdim.

Çanakkale Muharebeleri’nde, Genelkurmay Başkanlığı’nın verilerine göre 
57.263 şehit vermişiz. Motosikletle Çanakkale’ye gittim ve 18 Mart 2015 
anma törenlerine katıldım. (Video)

GÜNEY AMERİKA (2017)

Bu seyahati tek başıma gitmek üzere planladım. İlk işim, 22 Şubat için 
İstanbul-Miami, 20 Mart için Miami-İstanbul uçak biletlerini birikmiş olan 
mil puanlarıyla almak oldu. Bu iki tarih arasında kalan dört haftayı ise 
şöyle doldurdum: Bir gün Miami (ABD), altı gün Rio de Janeiro (Brezilya), 
dört gün Karakas (Venezuela), dört gün Montego Bay ve Kingston Town 

Tarihten aldığımız derslerden şayet bir şey öğrenmişsek, öğrenilen şey, 

tarihin bize öğrettiği dersleri hiç kimsenin öğrenemediğidir.

̶  Robert A. Heinleim
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(Jamaika), dört gün Havana (Küba) ve üç gün Daytona Beach (ABD), dört 
gün Atlanta (ABD) ve dönüş için bir gün Miami (ABD). Seyahate çıkmadan 
iki hafta evvel, planladığım seyahati biraz uzun tuttuğumu düşünerek, 
daha önceki seneler Harley Davidson Festivali için gittiğim Daytona Beach 
ve arkadaşım Doğan Eroğlu’yu iki kez ziyarete gittiğim Atlanta etaplarını 
programdan çıkardım. 20 Mart tarihli Miami-İstanbul dönüş biletimi 13 
Mart olarak değiştirdim. Program böylece bir hafta kısalmış oldu.

MİAMİ’YE GİDİŞ
21 Şubat 2017 gecesi, 1995 senesinden kalma emektar çalar saatimi  

sabah 7:15’e kurdum. Sabah 6:00 sularında kendiliğimden uyandım, ama 
tekrar dalmışım. Saatin acımasızca çalışıyla yataktan fırladım. Kahvaltımı 
yaparken Fatoş geldi. Onunla biraz sohbet ettik. Fatoş, Kefeliköy’deki 
evimizdeki emektar çalışanım Apo’nun karısı idi. Apo artık emekliliğe 
ayrılmış ve Kefeliköy evindeki kiracının yanındaki işinden çıkmıştı. 
Ben iki hafta evvel Apo’yu aramış ve emekliliğin kendisine hayırlı olması 
dileğinde bulunmuştum. “Abi, emekliliğim geldiği halde çalışmaya devam 
ederdim, ama o evin tadı siz olmadan olmuyor…” dedi. Fatoş Apo’nun 
emekliliğe ayrılmasından biraz endişeliydi. Apo, “Artık belki köyümüze 
döneriz!” diyerek, İstanbul’dan ayrılma ihtimalinden söz etmişti. Fatoş ise, 
kızlarını İstanbul’da yalnız bırakma hususunda endişe ediyor, köye dönmek 
istemiyordu. 

Fatoş’la üç hafta sonra görüşmek üzere vedalaşıp, aşağıya indim. 
Apartman garajında yalnız kalan Honda-Goldwing motosikletime “Hoşça 
kal” der gibi bir baktım. Harley motosikletlerimden Road King olanını 
bir gün önce dostum Memduh Şenkalaycı ustanın tamirhanesine,  Road 
Glide’ı ise Harley Davidson mağazasına bir aylık depolamaya bırakmıştım. 
Harley motosikletleri bırakıp eve dönerken belediye otobüslerine bindim. 
Otobüslere bu kez binişlerimin bir özelliği vardı: İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin ulaşım araçlarında ücretsiz seyahat etmeyi sağlayan altmış-
beş yaş kartımı birkaç hafta önce almıştım ve ilk kez kullanıyordum. Kartı 
aldığım gün  “Hüzünlenmedim…” desem, yalan olur. 

Apartmanımızın görevlisi Ergün Mutlu beni kendi arabasıyla Boğaziçi 
Üniversitesi metro durağına götürdü. Oradan, Levent ve Yenikapı 
istasyonlarında aktarmalar yaparak Atatürk Havalimanı’na ulaştım. 
Havalimanına geldiğimde saat daha 13:00 bile olmamıştı; uçağın kalkış saati 
ise 15:35 idi, yani daha üç saate yakın zamanım vardı. Yaşımın ilerlemesinden 
midir, nedir; eskiden ucu ucuna yetiştiğim yerlere, artık bulunmam gereken 
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saatlerden çok daha önce gitmeyi tercih eder duruma gelmiştim. Cafe 
Nero’da orta boy bir filtre kahve aldım; günlük gazeteleri okuyarak, bilmece 
çözerek ve gelip geçen insanları seyrederek vakit geçirmeye çalıştım. 2016 
senesinde ve 2017 senesinin başında Türkiye’de ve İstanbul’da meydana 
gelen bir dizi terör olaylarından dolayı, gelen turist sayısında %35 civarında 
azalma olduğu bildirilmişti. Buna rağmen, havalimanı yine de kalabalıktı.

Uçağa bindikten sonra, kaptan pilot bir bilgilendirme yaparak, 
“Havalimanındaki yoğun trafik dolayısıyla, kalkışımız yarım saat gecikmeli 
olarak yapılacaktır,” dedi. Yarım saat tam dolmak üzereydi ki, bu sefer de 
havalimanı radar sistemindeki bir arızadan dolayı tüm iniş ve kalkışların 
geçici olarak durdurulduğu anons edildi. Bir yarım saat daha bekledikten 
sonra, toplamda bir küsur saat gecikmeli olarak saat 16:50’de İstanbul-Miami 
arasındaki 9.617 km. mesafeyi on-iki saatte kat etmek üzere havalandık.

Uzun uçak yolculukları hiç de hoş değil. Atatürk Havalimanı’nda bir 
saat rötar, on-iki saat uçuş, Miami Havalimanı’na indikten sonra, uçağın 
yanaşacağı körüğün boşalması için bir saat bekleme ve yine bir saat süren 
pasaport ve gümrük kontrolleriyle beraber tam on-beş saat süren bir 
yolculuk yapmış oldum. Miami’de terminal binasından çıktığımda, saatler 
gecenin tam 23:00’ünü gösteriyordu. Türkiye’de saat ertesi gün sabahının 
7:00’si idi. 

Miami Uluslararası Havalimanı’nın yakın çevresinde sanırım en az yirmi 
kadar ayrı otel zincirinin otelleri var. Bu otellerin her birine ait servis 
minibüsleri otel ve havalimanı arasında mekik dokuyorlar. Doğrusu pratik 
bir sistem. Ben Ramada Miami Springs Hotel’de yer ayırtmıştım. Terminal 
binasından çıktıktan sonra, hostes kıyafetinde bir bayana otel minibüslerini 
nerede beklemem gerektiğini sordum. Kafasını telefonundan kaldırmadan 
bilmediğini söyledi. Tam o sırada üzerinde ‘Sheraton Miami Airport Hotel’ 
yazan bir minibüs, biraz ilerde bekleyen birkaç kişiyi almak üzere durdu. 
Minibüs şoförü bavulları yerleştirmek üzere araçtan indiğinde yanına 
giderek, Ramada servis aracını nerede bekleyebileceğimi sordum. Olduğum 
yerde beklememi, araba geçerken el kaldırmamı, Ramada’ya telefon ederek, 
arabalarının orada saat kaçta olacağını sormamı tavsiye etti. Dünya’nın her 
yerinde yardımsever insanlar var. Ben, telefonumun orada çalışmayacağını, 
Miami’ye yurt dışından daha yeni geldiğimi söyleyince, görünüşünden ve 
aksanından Hispanik olduğu anlaşılan servis şoförü kendi telefonunu çıkardı, 
Ramada’nın telefon numarasını buldu, aradı ve telefonunu konuşmam için 
bana verdi. On dakika sonra Ramada’nın minibüsü beni aldı.
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Gece yarısını biraz geçe yatağa girdim. İstanbul’da saat sabahın 8:00’ini 
biraz geçiyordu.

Bir sonraki gün, aynı servis aracıyla bu sefer Rio De Janerio’ya uçmak 
üzere Miami Uluslararası Havalimanı’na gittim. Şoför yine Hispanik idi. 
Hatta otelin resepsiyonunda, kahvaltı salonunda ve kat hizmetlerinde 
çalışanların tümü Hispanik idi. Bazıları İngilizceyi biraz konuşuyorlardı. 
Daha önce Florida’da bulunmuş bir arkadaşım, Amerika’nın o eyaletinde 
bulunan Hispanik nüfusun yoğunluğunu kastederek, “İnsan bazen, ‘Do 
you speak English?’ (‘İngilizce biliyor musunuz?’) diye sormak ihtiyacını 
duyuyor,” demişti. Haklıymış.

RİO DE JANEİRO’DA KARNAVAL
Her sene Şubat ayında televizyonlarda Rio Karnavalı’nın görüntüleri 

verilir. Her defasında, “Seneye ayarlayıp, gitmeli!” diyerek, 2017 senesine 
kadar hep boş planlar yapmıştım. Bu lafı ilk söylememden en az otuz sene 
sonra Rio’ya gitmeyi gerçekleştirebildim.

Miami’den Rio’ya gidişim Avianca Havayolları ile Bogota (Kolombiya) 
aktarmalı oldu.  Kaptan pilotun Rio üzerinde neredeyse tam bir daire 
çizerek havaalanına inmesi, şehrin güzel manzaralarını havadan görmemizi 
sağladı. Altmış-beş  yaşında, hayatımda ilk kez Güney Yarım Küre’ye 
ayak basıyordum. Rio de Janeiro’nun Türkçe anlamı “Ocak Nehri”. 
Havalimanından Rio’ya giderken dikkati en çok çeken şey şehrin varoşları 
oluyor. Binlerce, on binlerce iki-üç katlı sıvasız, boyasız, tuğla örülmüş 
olarak bırakılmış ve tepelere, yamaçlara birbirinin üstüne inşa edilmiş 
görünümü veren o yapılar, yüzbinlerce insan için mesken görevi görüyor.

Rio’da şehir merkezine yakın Atlantico Business Centro Hotel’e 
yerleştikten sonra, yakın çevreyi tanımak üzere sokağa çıktım. Kaldığım 
otel bir metro istasyonuna ve Rio’nun tarihi belediye binasına çok yakındı.  
O kısa yürüyüşte dikkatimi en çok çeken husus insanların çeşitliliği oldu. 
Otelime döndüğümde Rio’nun demografik yapısını öğrenmek için Google’a 
başvurmaktan kendimi alamadım. Wikipedia’nın verdiği bilgiye göre, Rio 
1565 yılında Portekizliler tarafından kurulmuş. 2017 yılı nüfusunun 6,5 
milyon kişi seviyesinde olduğu belirtiliyor. Nüfusun %51’i beyazlardan, 
%36’sı “Pardo” denilen melez insanlardan, %12’si zencilerden, %1’i 
Asyalılardan ve Güney Amerika Yerlilerinden oluşuyor.  İnsan sokaklarda 
dolaşırken beyaz ırkın çoğunluğunu hissetmiyor. Temasta bulunduğunuz, 
konuştuğunuz kişiler daha ziyade melez ırktan insanlar oluyor. Günün 
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sürprizi, otel resepsiyonunda yol tarifi sorduğum bir pardonun, Türk 
olduğumu öğrendikten sonra, benimle Türkçe konuşması oldu. 

Brezilya’nın toplam nüfusunun ise, 2017 yılında 207 milyon olduğu tahmin 
ediliyor. Bu nüfusun etnik dağılımı şöyle: % 48 beyaz, %43 melez, %7,6 zenci, 
%1 Asyalı, %0,4 Güney Amerika Yerlisi. Anlaşılan, Amerikalıların Amerika 
Birleşik Devletleri’nde Kızılderilileri katlettikleri gibi, Portekizliler de 
Brezilya’da Güney Amerika Yerlilerini katletmişler. Bu husus, bugünkü 
nüfus yapısına çarpıcı olarak yansımış…

Brezilya’da olmazsa olmaz, yani olmazsa, “dünyanın sonu gelmiştir” 
anlamına gelen iki şey var: Futbol ve Karnaval. Şubat ayı Brezilya’da yazın 
ortasına geldiğinden, dolayısıyla, liglere ara verilmiş olduğundan, futbol 
ile ilgili bir etkinliğe rastlamadım. Buna rağmen, karnavala katılan birçok 
gencin sırtında tuttukları spor takımının formaları vardı. Bana şaka 
yollu söylendiğine göre, Brezilya Futbol Federasyonu Başkanlığı, Brezilya 
Cumhurbaşkanlığı mevkiinden daha önemli bir mevki imiş. Meşhur Pele, 
futbolu bıraktıktan sonra bir ara spordan sorumlu bakanı olmuş.

Muhtelif karnaval etkinlikleri Brezilya’nın diğer şehirlerinde de 
tertipleniyormuş; ama en meşhuru ve en büyüğü Rio Karnavalı’ymış. Hatta, 
“Guinness Dünya Rekorları” listesinde, dünyanın da en büyük karnavalı 
olarak yer alıyor. Wikipedia’ya göre, karnavalın kökleri 1723 senesine 
kadar geri gidiyormuş. “Karnaval” kelimesinin dini bir anlamı var. Öyle ki, 
Rio’ya gitmek için uğradığım Miami Uluslararası Havalimanı’nda pasaport 
kontrolü sırasında, polis memuru ile aramda şöyle bir konuşma geçmişti:

“What’s the reason of your visit to the United States?” (Amerika Birleşik 
Devletleri’ni ziyaret sebebiniz nedir?) 

“I’ll stay in Miami for one day, then I’ll go to Rio De Janeiro.” (Miami’de bir 
gün kalarak Rio de Janeiro’ya devam edeceğim.)  

“Well, what are you going to do in Rio?” (Peki, Rio’da ne yapacaksınız?)  
“You probably know… It’s now the carnival time in Rio,” (Biliyorsunuzdur, 

şimdi Rio’da karnaval zamanı,) dedim.
“You are probably a Moslem, aren’t you?” (Herhalde Müslümansınız, değil 

mi?)
“Yes, Elhamdulullah!” (Elhamdülüllah, evet!)
“Çattık!” dedim kendi kendime. ABD’nin daha bir ay evvel koltuğuna 

oturan yeni başkanı Donald Trump, başkanlığı devralmasından sonra bir 
kararnameyle, çoğunluğu Müslüman olan yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye 
girişini geçici olarak yasaklamış, bu karar gerek ABD içinde gerekse diğer 
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ülkelerde feverana sebebiyet vermişti. Gerçi o kararname birkaç gün sonra 
ABD yargı organları tarafından bozulmuştu, ama pasaport memurunun 
olayı nereye getireceğinden emin değildim. Adam benim “elhamdülüllah” 
lafımı anladı mı, bilmem, ama şöyle cevap verdi:

“I see that although you are a Muslim, you follow Christian traditions…” 
(Anlıyorum ki, Müslüman olarak Hristiyan adetlerini takip ediyorsunuz…)

“I show respect to traditions in every religion. I go to carnivals and I eat 
painted eggs at Easter,” (Ben her türlü dinin adetlerine saygı duyarım. 
Karnavallara katıldığım gibi, Paskalya Bayramı’nda da boyanmış yumurta 
yerim,) diyerek cevap vermem üzerine, o ana kadar çok ciddi olan polis 
memuru gülümsedi ve pasaportuma giriş damgasını vurdu.

Karnaval, Hristiyan Katolik Mezhebi’nin bir etkinliği olarak doğmuş. 
Karnaval etkinliği, Paskalya öncesi kırk günlük bir dua ve oruç 
döneminin başlangıç gününden önceki altı günü içine alan bir bayramı 
tanımlamaktadır. Sanırım, bugün için Rio Karnavalı’nın dini içeriği 
oldukça azalmıştır; en azından ben, katıldığım etkinliklerin hiçbirinde 
dini bir içerik görmedim; belki de dikkatimden kaçacak kadar azdı. Mesela, 
İtalya, İspanya veya Fransa gibi diğer bazı Katolik memleketlerde kutlanan 
dini bayramlarda, Meryem Ana veya İsa Peygamber heykelleri kiliselerden 
çıkarılır ve omuzlarda taşınarak, en önde bir haç olmak üzere yürüyüşler 
yapılır. Rio’da böyle bir manzarayla karşılaşmadım, belki de rast gelmedim.

Riolular karnaval için her şeylerini veriyorlar (Fotoğraf 96, 97, 98 ve 
99). Beyazı, zencisi, melezi, yerlisi, yaşlısı, genci, zengini, fakiri; herkes 
ama herkes şenlikleri bir ucundan tutmaya çalışıyor. Sokaklar, caddeler 
rengârenk giysiler giymiş insanların akıp gittiği yerler haline geliyor. 
Adamların ten renkleri zaten çok muhtelif; bir de değişik şekil ve renkte 
giysiler işin içine girince, görünüm daha da renkleniyor, etkinlikler daha da 
zenginleştiriyor. Sokaklarda, kızılderili kıyafetinden aristokrat kıyafetine, 
Batman’den Superman’e, rahibeden palyaçoya kadar her türlü kıyafet içinde 
dolaşan insanlar mevcuttu. Erkek kılığına, görünümüne bürünmüş hiç 
kadın görmememe karşın, kadın kıyafetine bürünmüş birçok erkek katılımcı 
gördüm. 

Rio Karnavalı’nın televizyonlarda samba okullarının geçit töreni olarak 
sunulmasından olsa gerek, biz karnavalın bu etkinlikle sınırlı olduğunu 
algılarız. Oysa ki, samba okullarının gösterisi, Rio Karnavalı’nın sayıları 
elliyi aşan etkinliklerinden tabii ki en renklisi olmasına rağmen, sadece birisi 
ve on güne yayılan karnaval döneminin sadece iki akşamında yer alıyor. 
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Riolular en çok sokaklarda tertiplenen etkinliklere katılmayı seviyorlar. 
(Video) Yaz mevsimi nedeniyle okulların da tatil olmasından dolayı binlerce, 
on binlerce kişinin katıldığı o etkinlikler sahne gösterileri, müzik eşliğinde 
yapılan toplu yürüyüşler veya bir sokakta durup, bira içmek ve şarkılar 
söylemek şeklinde oluyor. Katıldığım bir sokak partisinde ortama uymak 
için ben de bir şişe birayı üç saat boyunca içtim ve bitirdim. Diğer bir sahne 
gösterisinde yaklaşık elli kişilik bir grup, Beatles’ın “Sergent Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band” albümündeki şarkıları samba ritmiyle icra etti.(Video) 
Şarkılara ben de coşkuyla katıldım. Etrafımdakiler şarkıların neredeyse 
tümünü söyleyebildiğimi görünce şaşırdılar ve beni tebrik ettiler. The 
Beatles, nereden baksanız en az elli, elli-beş senedir zevkle dinlediğim ve 
bazı şarkılarını gitarla çalıp, söylediğim dünyanın gelmiş geçmiş en meşhur 
müzik grubu…

Sokaklarda dolaşırken, başta bankalar olmak üzere, birçok işyerinin sokak 
ve caddelere bakan cenahlarının kalın ve geniş tahta perdelerle kapatılmış 
olduğu, dikkatimi çeken diğer bir husus oldu. Brezilya’dan, dünyada en 
çok suç işlenen memleket olarak bahsediliyor. Sokaklarda kalabalık bir 
polis, jandarma ve belediye zabıtası mevcudiyetini görmek mümkün. 
Geçmiş karnavallarda muhtelif azgınlıklara şahit olunmuş olmalı ki, bu 
tür tedbirlerin alınması zorunlu hâle gelmiş. Ben şahsen dört günlük Rio 
ziyaretimde bayağı uzun yürüyüşler yapmış olmamama rağmen, herhangi 
bir taşkınlığa şahit olmadım. Evet, Rio’da kendime ait yürüyüş rekorlarını 
kırmış olabilirim. Akıllı cep telefonumun verdiği bilgiye göre, bir gün 21.000 
adım, diğer bir gün 24.000 adım atmışım. Daha önceki seneler, 1990’ların 
birinci yarısında Paris’e bir gidişimde, şehri görmek için bütün gün süren 
uzun bir yürüyüş yapmıştım; ama o zamanlar adım sayacak bir teknolojik 
alete sahip değildim; tahmin ederim, piyasada da öyle bir alet zaten yoktu.

Rio de Janeiro kentinin karnaval haricinde turistlere sunduğu iki önemli 
sembolü daha var: 

• Bunlardan birincisi meşhur Copacabana ve Ipanema plajları. Şehrin 
aynı adı taşıyan nezih semtlerinin hemen önünde kilometreler boyunca 
uzanan o plajlar, Rio’ya yaz sıcağında nefes aldıran yerler olarak çok rağbet 
edilen mekânlar. İki gün Copacabana’ya, bir gün de Ipanema’ya gittim. 
Gerek plajlar, gerekse plajların arkasındaki yürüyüş yolları insanlarla tıklım 
tıklımdı. (Video) Her türlü sokak satıcıları, müşteri çekmek için Portekizce 
bağrışıp dururken, en çok satış yapanlar su satıcılarıydı. 

• İkinci sembol, Rio’ya 710 metrelik bir dağdan (Corcovado Dağı) 
bakan Hz. İsa heykeli. Portekiz lisanında ‘Cristo Redentor’ olarak bilinen 
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bu heykelin adının Türkçe karşılığı “Kurtarıcı İsa”. Resmi açılışı 1931 
senesinde yapılan heykel, 2007 yılında Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan 
biri olarak seçilmiş. Bence, heykelin kendisi bir harika değil, hatta çok basit 
bir işçiliği var, ama Corcovado Dağı’ndan Rio’nun ve Atlas Okyanusu’nun 
şehrin sahillerinde kıvrımlar yapan manzarası muhteşem. (Video) Tepeye 
dişli raylı sistemle veya minibüslerle karayolundan çıkılıyor. Minibüslerin 
hareket yeri metro çıkışının hemen yanında olduğundan, ben minibüsü 
tercih ettim; gidiş-dönüş bileti adım: Gidiş 41 Real, dönüş 24 Real olmak 
üzere, toplam 65 Real. Minibüsler yarı yolda bir hediyelik eşya merkezinin 
önünde herkesi indiriyor ve başka bir minibüs ziyaretçileri en üst durağa 
taşıyor. Ben tekrar bilet almam gerektiğini düşünerek, yarı yoldaki vezneden 
41 Real tutarında ikinci bir çıkış bileti daha aldım. Meğerse, ilk aldığım bilet 
tüm yol için geçerliymiş, yarı yoldaki vezne oraya kadar kendi arabalarıyla 
gelen ve park eden kişiler içinmiş. Uzun lafın kısası, Kurtarıcı İsa’ya ikinci 
bir 41 Real (yaklaşık 15 ABD Doları) fazla kaptırdım. Yukarısı, benim gibi 
karnaval için Rio’ya gelen turistlerle doluydu. Bir kısım ziyaretçiler heykelin 
altına yapılmış olan şapelde dua ediyorlardı. Doğrusu, Rio Belediye’si Hz. 
İsa’yı iyi pazarlamış… Rio’dan güzel hatıralarla ayrılıp, Venezuela yolunu 
tuttum.

KARAKAS
Rio’dan güzel hatıralarla ayrılmış olmama karşın, Venezuela’nın başkenti 

Karakas’taki ilk olay bende nahoş bir hatıra olarak kalacağa benzer. Rio’dan 
San Paulo ve yine Bogota aktarmalı olarak geldiğim Karakas havalimanındaki 
pasaport kontrolünde tam bir saat bekletildim. Benimle beraber uçaktan 
inen herkes kontrolden geçip gitmesine rağmen, benim işim sürdükçe 
sürdü. Pasaportumu ilk verdiğim kadın polis Karakas’a ne amaçla geldiğimi, 
nerede, kaç gün kalacağımı ve Venezuela’dan gidiş biletimi sordu. Soruları 
cevapladım, istenilen belgeleri gösterdim. Tatmin olmamış olacak ki, 
pasaportumla birlikte bir yerlere gidip, epeyi sonra yanında başka bir polisle 
geri döndü. “Bunlar belki de benin CIA ajanı olduğumdan kuşkulanıyorlar 
galiba…” diyerek, kendi kendime güldüm. Yeni gelen polis, ne alâka 
bilmiyorum, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklanıp, tutuklanmadığımı 
sordu. “No, I didn’t get arrested. I stayed in USA only for one day, then I went 
to Rio,” (Hayır, tutuklanmadım. Ben ABD’de sadece bir gün kaldım, oradan 
Rio’ya gittim,) dedim. O polis gittikten on-beş dakika sonra yanıma başka bir 
polis geldi. “No reason to worry, we are doing some controls,” (Telaşlanmanıza 
gerek yok; bazı kontroller yapıyoruz,” dedi. Benim cevabım, “Well, I don’t 
have any reason to get worried…” (Telaşlanmam için bir nedenim yok…) 
oldu. Pasaport kontrol noktalarının arkasındaki duvara asılmış ‘Welcome 
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to Venezuela’ (‘Venezuela’ya Hoş Geldiniz’) levhasını göstererek, “This has 
not been a proper wellcoming for me…” (Bu benim için iyi bir karşılanma 
olmadı…) dedim. Genç polis memuru bu lafıma güldü. Adamcağızın bu 
gülümsemesi sinirlerimi biraz olsun yatıştırdı, ama beklemem sürdü. 
Pasaportumu polise ilk vermemden bir saatten fazla zaman geçmişti ki, 
elinde tuttuğu pasaportumla bir komiser kadın polis geldi. Devamlı olarak 
pasaportumun sayfalarını çevirip duruyordu. “We rarely see a Turk coming 
here alone as a tourist; therefore, we perform our controls accordingly,” 
(Buraya bir Türk yalnız başına turistik seyahat amacıyla çok nadir olarak 
geliyor; biz de ona göre kontrollerimizi yapıyoruz,) dedi. Pasaportumu ilk 
temas ettiğim kadın polise vererek, ona İspanyolca bir şeyler söyledi ve 
ayrıldı. Pasaportuma Venezuela’ya giriş damgası böylece vuruldu. 

Venezuela önemli petrol kaynakları olan, bağımsızlığını 1845 senesinde 
kazanmış, yaklaşık 32 milyon nüfuslu sosyalist bir Güney Amerika ülkesi. 
Wikipedia’ya göre, nüfusun %52’si “mestizo” denilen melezlerden, %43’ü 
beyazlardan, %3’ü zencilerden, %2’si diğer ırklardan oluşuyor. 

Petrol fiyatlarının dünyada büyük düşüşler göstermesiyle beraber, ülkede 
ekonomik kriz başlamış. Öyle ki, 2017 senesinin başında Venezuela’nın sınır 
komşusu Kolombiya, sınırlarını Venezuela halkına açarak, onların gıda ve 
diğer zorunlu tüketim malları için alışverişte bulunmalarını sağlamıştı. 
Verilere göre, Venezuela’da kişi başına düşen milli gelir Türkiye’deki 
gelirden fazla olmasına rağmen, bu husus, Karakas gibi başkent olan 
bir şehirde bile kendini belli etmiyor. Binalar yıpranmış, bakımsız, 
yenilenmemiş veya tamir edilmemiş bir halde görüntü veriyor. 

Sevilen Başkan Hugo Chavez’in vefatından sonra başkanlığa Nicolas 
Maduro seçilmiş. Maduro, verdiği demeçlerde ABD’nin Venezuela 
hükümetini iktidardan düşürmek için komplolar planladığını beyan ediyor. 
Kim bilir, belki de pasaport kontrolünde bir saat bekletilmem, Venezuela’ya 
gelmeden önce Miami’ye uğramış olmamın, “Bu adam bir Amerikan casusu 
olabilir!” şüphesini uyandırması nedeniyle de olabilir… Vay canına! Az 
kalsın bir casusluk filminde başrol oyuncusu olacaktım…

Bizde Mustafa Kemal Atatürk ne ise, Simon Bolivar da Venezuela’da  o. 
Simon Bolivar 1783 senesinde Karakas’ta doğmuş, 1830 senesinde, kırk-yedi 
yaşında vefat etmiş. Hayata çok erken veda etmesine rağmen, çok büyük 
işlere, başarılara imza atmış. Asker kökenli olan Simon Bolivar, İspanyolca’da 
“El Libertador” yani “Kurtarıcı” olarak biliniyor. 1808 senesinden itibaren 
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İspanyol hâkimiyetine karşı mücadeleye başlamış ve sadece Venezuela’nın 
değil, aynı zamanda Bolivya, Peru, Ekvador, Kolombiya ve Panama’nın 
İspanya’dan bağımsızlıklarını kazanmalarında öncü bir rol oynamış. 
Bugünkü Bolivya, devlet ismini Simon Bolivar’dan alıyor. Venezuela’nın 
resmi devlet ismi de Bolivar ismini taşıyor: Republica Bolivariana de 
Venezuela. Venezuela parası da Bolivar ismini taşıyor: Venezuela Bolivarı.

Venezuela Bolivarı (VB) da, tıpkı bizim TL’nin bir zamanlar pul olması, 
bir ABD dolarının milyon TL’lerle ifade edilmesi gibi, aynı akıbete uğramış. 
Karakas Havalimanı’nda polisle bir saate yakın sohbetimin ardından resmi 
döviz büfesinden 50 USD bozdurdum; karşılığında 34.000 VB aldım. Yani, 
1 USD=680 BV. Daha sonra serbest pazarda, yani karaborsada 50 USD 
karşılığında 166.670 BV verdiler. Yani, 1 USD=3.333 BV. Karaborsa kuru ile 
resmi kur arasında beş misli fark var. 

Başkan Maduro, ülkede başını almış gitmiş rüşveti önleyebilmek, halkı iz 
bırakan kredi kartlarıyla ödemeye teşvik etmek için, tedavüldeki en büyük 
kâğıt para değerini 100 BV’a indirmiş. Yani, Venezuela’nın tedavüldeki en 
yüksek değerli kâğıt parası 3 ABD sentine, TL olarak yaklaşık 10 kuruşa 
eşit. Venezuela’da paranın bu durumunu bir zamanlar TV haberlerinde 
duyduğumu anımsadım, ama unutmuşum. Havalimanında resmi döviz 
büfesinde 34.000 BV için önüne destelerce para (340 adet 100 BV) 
koyduklarında hatırladım. Çarşı pazardaki fiyatlar tabii ki resmi kur 
paralelinde değil. Bir Big Mac menü fiyatı 14.000 BV, karaborsa kurundan 
yaklaşık 4,20 USD veya 15 TL (Mart 2017 kurundan).  Buna karşılık devletin, 
belediyelerin halka sunduğu hizmetler inanılmayacak kadar ucuz: metro 
bileti 8 BV; yani, 0,9 kuruş. Meydanlarda ve metro çıkışlarında, üzerlerinde 
eski Başkan Chavez’in ve mevcut Başkan Maduro’nun fotoğraflarının 
bulunduğu hükümete ait TIR’lardan halka 300 BV karşılığında (30 kuruş) 
küçük bir sandviç ve limonata satıyorlar. 

Nasıl ki Brezilya dünyanın en çok suç işlenen memleketi olarak biliniyorsa, 
Karakas da dünyanın en çok cinayet işlenen şehri olarak biliniyormuş… 
Baştan bilseydim, belki hiç gitmezdim! Karakas’a gittikten sonra kuzenim ve 
adaşım Mehmet Melek, bana gönderdiği iletide, “Aman, dikkat et! Karakas 
dünyanın cinayetler merkezidir,” diye yazarak uyardı. Biraz geç olmuştu, 
ama neyse… Kendi kendime, “Varlığımı belli edecek hareketlerde 
bulunmam(!)” diye düşündüm. Buna karşılık, Venezuela halkını çok 
yardımsever buldum. Neyi öğrenmek istedimse, yardımcı olabilmek için 
ellerinden geleni yaptılar. Bastonuyla yürüyen bir nine, metroda trenden 
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indikten sonra doğru kapıdan çıkmam için, o kapıya kadar bana refakat 
bile etti. Bir başka olayda, Museo de Bellas Artes (Güzel Sanatlar Müzesi) 
için kendisine yol tarifi sorduğum diğer bir hanım, “It’s a bit far from 
here; it’s better to take a taxi,” (Orası buradan biraz uzak; en iyisi taksiye 
binin,” diyerek, yoldan geçen bir taksiyi durdurdu; şoföre adresi söylemekle 
kalmayıp, bir de ücret için benim adıma pazarlık etti.

Venezuela’dan da hoş hatıralarla ayrılıp, Jamaika’nın Montego Bay 
şehrine aktarmalı olarak gitmek üzere, tekrar Miami’ye uçtum. Güney 
Amerika seyahatimi planlarken Karakas’tan Montego Bay’e doğrudan 
uçuş bulamamış, bunun nedenini anlayamamıştım. Miami Uluslararası 
Havalimanı’nda anladım...

Miami’ye geç saatlerde indik. Pasaport kontrolü, bavul bekleme filan 
derken, saatler gece yarısını geçmiş, 01:00 olmuştu.  Geceyi otele gitmeden 
havalimanının salonunda geçirdim. Beni, sabahın erken saatlerinde 
Miami’den Montego Bay’e götürecek American Airlines kontuarına 
bavulumu teslim etmeden önce, yolcuların kullanımı için bir sıra dizilmiş 
makineyi büyük bir maharetle kullanarak, bavulumun kaydını kendim 
yaptım; makinenin verdiği yapışkan fişi bavuluma iliştirdim ve uçuş kartımı 
aldım. Kontuardaki “Latino” ırkından olan görevli hanıma belgelerimi 
uzattım. “Jamaica farewell” şarkısını memleketinde dinlemeyi ve söylemeyi 
ümit ederken,  görevli ile aramda şöyle bir konuşma geçti: 

“Sir, I understand you came here from Venezuela-Caracas last night, didn’t 
you?” (Bayım, siz buraya dün gece Venezuela-Karakas’tan gelmişsiniz, değil 
mi?) 

“Yes, that’s correct,” (Evet, doğru,) dedim. 
“Well, in that case, please give me your yellow fewer vaccination card.” (O 

zaman, bana sarıhumma aşı kartınızı da verin lütfen.)
“I do not have such a document. Why do you need it?” (Benim öyle bir 

belgem yok. Neden gerekiyor?)
“Venezuela has been declared a yellow fever zone by Jamaica. The Jamaican 

Government requires a certificate of vaccination.” (Venezuela, Jamaika 
tarafından sarıhumma bölgesi olarak ilan edildiği için, Jamaika Hükümeti 
aşı sertifikası talep ediyor.)

“Well, how come I was allowed to enter the US without a certiticate of 
vaccination?” (Peki, ben Venezuela’dan sonra ABD’ye aşı sertifikam olmadan 
nasıl girebildim?)

“The US Government doesn’t require it from passengers arriving from 
Venezuela, but Jamaica does.” (ABD Hükümeti Venezuela’dan gelen 
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yolculardan aşı sertifikası istemiyor, fakat Jamaika istiyor.)
“What’s going to happen now?” (Peki, şimdi ne olacak?) diye ümitsizce 

sordum.
“I’m afraid you can’t go to Montego Bay on this flight. Even if you did, they 

wouldn’t let you enter Jamaica. You need to spend at least six days before going 
there. If you do not develop any symptoms of yellow fever at the end of the 
sixth day, they would let you in. If you so desire, I could book you on another 
flight for next week.” (Korkarım, Montego Bay’e bu uçuşla gidemezsiniz. 
Gitseniz bile Jamaika’ya giremezsiniz.  En az altı günün geçmesi lâzım. Bu 
süre içinde sarıhumma belirtileri gösterip hastalanmazsanız, ancak o zaman 
size Montego Bay’e giriş izni verirler. İsterseniz uçuşunuzu gelecek hafta için 
değiştirebilirim.)

Biraz şok geçirdim, biraz da kendime kızdım. Türkiye’den ayrılmadan 
önce, bu aşı durumunu kontrol etmem gerekirdi; ama yapmamıştım. Lâkin, 
fazla üzülmediğimi hissettim. Seyahat güzel şey; öte yandan tek başına, 
birileriyle bir şeyler paylaşmadan seyahat etmek insanda bir müddet sonra 
bir boşluk yaratıyor. Miami’de altı gün geçirmek seçeneğini beğenmedim; 
dosdoğru Türk Hava Yolları’na gittim ve 13 Mart için olan geri dönüş 
biletimi erken dönüş için değiştirerek İstanbul’a döndüm. 

Jamaika ve Küba başka bir bahara kaldı...  

21. ASIR GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR:

A) SİYASİ GELİŞMELER
• AK Parti: Ağustos 2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. 03.11.2002 

seçimlerini kazanan AK Parti, Türk siyasetinde uzun seneler devam edecek 
iktidarına başladı.

Demokrasi, hak ettiğimizden daha iyi

yönetilmeyeceğimizi sağlayan bir araçtır.

̶  George Bernard Shaw

Bilim ve sanat, bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı 

kullanabilen toplumlar uçar ve zengin olurlar. Uçamayanlar ise 

tavuk olur… “Tavuk toplum”, önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, 

arkadan yumurtalarının alındığının farkına bile varmaz.

̶  Charles Darwin
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2011 seçimlerinden sonra Facebook’ta aşağıdaki paylaşımı yaptım: 
“Ben dâhil, bazılarımız AKP iktidarının kendi yaşam dönemlerimize 
rastlamasından hoşnut olmayabiliriz. Oysa, on-beş/yirmi yıl bir milletin 
hayatında çok ama çok kısa bir dönemdir. 

Atatürk’ün bize gösterdiği hedefler doğrultusunda yaşamaya ve düşünmeye 
devam ettiğimiz sürece, Türkiye’mizin önü her zaman açık olacaktır.

AKP’yi tebrik eder, kurulacak hükümetin yurdumuz ve milletimiz için 
faydalı çalışmalar içinde olmasını dilerim.”

• Yerli Cumhurbaşkanı: Ocak 2006’da Bolivya’da yapılan cumhurbaşkanlığı 
seçiminde çok önemli bir sonuç elde edildi: İlk defa yerli bir aday başkanlık 
seçimini kazandı. Seçimi kazanan Evo Morales, tüm Güney Amerika’da 
da ilk kez başa geçen yerli cumhurbaşkanı oldu. Böylece, Avrupa kökenli 
beyazların asırlar boyunca süren hegemonyası Bolivya’da son buldu.

• Yeni Başkanlar: 
➢ ABD: Kasım 2008 seçimlerinde, ABD’de George Bush’un yerine, Barrack 

Obama başkan seçildi. Obama, ABD tarihinin ilk zenci başkanıydı ve sekiz 
yıl başkanlık görevinde bulundu. Kasım 2016 seçimlerinde ise, ABD’de 
başkanlık seçimini, rakibi Hillary Clinton’dan yaklaşık 3 milyon az oy 
almasına rağmen, ABD Seçici Kurulu’na daha fazla üye gönderen Donald 
Trump kazandı. Halk mı, seçici kurul mu? Amerikan demokrasinin(!) bu 
garipliği pek anlaşılamadı…

➢ RUSYA: Mayıs 2008’de Rusya’da Dmitry Medvedev yeni başkan oldu 
ve Vladimir Putin’i başbakan olarak atadı. Bu ikili, dönüşümlü olarak 
başkan ve başbakan olmaya alışmış görünüyorlardı. Nitekim, 2012 ve 2018 
yıllarında Putin tekrar başkan seçilince, Medvedev yine başbakan oldu.

➢ HİNDİSTAN: Narenda Modi, 2014 ve 2019’da Hindistan Başbakanı oldu.
➢ ÇİN: 2016’da Çin’de Xi Jinping başkan seçildi. Xi Jinping’in hayat boyu 

Çin lideri olarak kalabileceği anlaşılıyor.
 
Çin, 2010 yılı civarlarında, muazzam nüfusu sayesinde, ABD’nin ardından 

dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumuna yerleşti. Dünyanın üretim 

Üç büyük tehlike;

   1) Akıllı insanların duygusuz oluşu,

  2) Duyarlı insanların etkisiz oluşu,

  3) Etkili insanların akılsız oluşu 

̶  Konfüçyüs
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merkezi oldu. Kalitesiz Çin mallarının yerini yavaş yavaş kaliteli Çin malları 
almaya başladı. Çinliler tarafından tasarlanmış ürünlerin üretimi, taklit 
ürünlerin üretiminin yerini aldı. Bazı Çin şirketleri milyarlarca dolarlık 
piyasa değerlerine ulaştılar. Çin, ABD’ye en çok borç para veren ülke 
durumuna geldi. Çin’in yakın bir gelecekte, ABD’yi de geride bırakarak, 
dünyanın bir numaralı ekonomik gücü haline gelebileceği konuşulmaya 
başlandı.

Dünya tarihinin belli başlı büyük savaşlarının asıl nedenlerinin ekonomik 
olduğu ortadadır. Bir ABD-Çin savaşı önlenebilir mi? Akıllı, barışsever,  
“Önce biz” demeyen, paylaşmayı bilen liderler sayesinde tabii ki önlenebilir. 
Bunların tersi niteliklere sahip başkanlar iktidara gelirse, barışın 
sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşır.

B) EKONOMİK GELİŞMELER
• 2001 Ekonomik Krizi: 19.02.2001 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmet 

Necdet Sezer başkanlığında Güvenlik Kurulu toplantısı yapılıyordu. 
Toplantı öncesi günlerde Başbakan Bülent Ecevit, cumhurbaşkanlığına 
bağlı olan Devlet Denetleme Kurumu’nun çalışmalarını eleştiren sözler 
söylemişti. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Sezer, o eleştiri sözlerinden 
rahatsız olduğunu dile getirmiş. Cumhurbaşkanı’nın, anayasanın kendine 
verdiği hakkı kullandığını söylemesinin ardından, Başbakan Yardımcısı 
Hüsamettin Özkan, bence haddini aşarak, “O anayasayı bir de biz görelim, 
anlayalım,” demiş. Bu sözlere sinirlenen Necdet Sezer, elinde tuttuğu anayasa 
kitapçığını Ecevit ve Özkan’ın masada bulunduğu tarafa doğru itmiş.

Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında yaşanan bu tartışma piyasalarda 
deprem etkisi yarattı. Birkaç saat içinde TCMB’den yaklaşık 5 milyar USD 
çekilince, döviz fiyatları fırladı. Faiz oranları %1.000’lere çıktı. İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası çöktü.

Hükümet çok vahim bir hata yapmıştı. Toplantıda yaşanan tartışmanın 
toplantı odasında kalması gerekirken, Başbakan Bülent Ecevit toplantıdan 
çıkar çıkmaz, olayı gazetecilere anlattı. Krizi böylece Ecevit başlatmış oldu.

• Euro: Euro, 01.01.2002 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’ni oluşturan 
birçok ülkenin ortak para birimi olarak yürürlüğe girdi. Euro’yu kabul eden 
ülkeler kendi para birimlerinden vazgeçerek, ortak para birimini kullanmaya 
başladılar. Bir ülkenin Euro kullanabilmesi için yerine getirmesi gereken 
başlıca dört kriter şöyle sıralandı (Kaynak: www.consilium.europa.eu):
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1) Fiyat İstikrarı: Her üye ülkenin yıllık enflasyon oranı, bu alanda en iyi 
sonuç elde eden üç üye ülke ortalamasının 1,5 puan fazlasını geçmemelidir.

2) Kamu Açığı: Üye ülkenin bütçe açığı, o ülke Gayri Safi Yurt İçi 
Hasıla’sının (GSYİH)  %3’ünü aşmamalıdır. 

3) Kamu Borçları: Üye ülkenin kamu borçlarının GSYİH’e oranı %60’ı 
geçmemelidir. 

4) Faiz Oranları: Her ülkenin ortalama faiz oranı, bu alanda en iyi sonuç 
elde eden üç ülke ortalamasının 2 puan fazlasını geçmemelidir.

Başlangıçta, Yunanistan, kriterleri yerine getiremediği için Euro’ya 
geçemedi. İngiltere ise, kriterleri yerine getirdiği halde, Euro’ya geçmeyi 
kabul etmedi.  

• Milyonerlik Sona Erdi: Herkesin milyoner olduğu Türkiye’de, Türk 
Lirası’ndan 01.01.2005 tarihinde altı sıfır atıldı. 1 milyon TL, 1 TL oldu. 
Halkımızın büyük çoğunluğu milyonerlikten kolay kolay vazgeçmedi; 
seneler boyunca 1 liraya, 1 milyon lira dedi(!).

• 2008 Mali Krizi: 15 Eylül 2008’de ABD’de Lehman Brothers Yatırım 
Bankası iflasını açıkladı. Başta Batı ekonomilerinde olmak üzere, mali kriz 
tüm dünya borsalarını vurdu; çoğu yerde %10 civarında düşüşler oldu. 

2008 yılı dünya ekonomisinde, bilhassa batı ekonomilerinde bir çöküş yılı 
oldu. Türkiye’de Başbakan R.T. Erdoğan, “Bu kriz bizi teğet geçer,” dedi, ama 
Türk ekonomisi 2009’un ilk çeyreğinde 2008’in ilk çeyreğine göre %13,8 
daraldı. Bu daralma, 1945 senesinden beri en yüksek gerileme oldu.

ABD’de başkan George W. Bush, ABD’nin mali krizden kurtulabilmesi için 
700 milyar USD tutarında bir yardım paketini yürürlüğe koydu. Amerika’yı 
Avrupa takip etti. Avrupa Merkez Bankası da piyasaya bol miktarda Euro 
sürdü. Piyasalardaki bol ve düşük faizli Dolar ve Euro’dan, Türkiye gibi dış 
finansmana bağlı ülkeler de yararlandı.    

Ekonomilerde hiçbir uygulama sadece olumlu neticeler yaratmıyor. 
Uygulanan ekonomi politikalarının hem olumlu, hem olumsuz yönleri 
mutlaka vardır. Önemli olan, olumlu olan yönleri daha büyük halk kitleleri 
için ortaya çıkararak, olumsuzluklardan mümkün olan en az sayıda insanın 
etkilenmesini sağlamaktır. 

Dünyada paranın ucuzlaması, Türk özel sektörünün yıldan yıla artan 
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bir şekilde aşırı borçlanmasına yol açtı ve ipin ucu kaçırıldı. Yabancı para 
gelirleri olmayan Türk şirketleri bile yurtdışı kaynaklı krediler kullandılar. 
Çoğu şirketlerde, gerekli olan “hedging” (ekonomideki ani gelişmelere karşı 
korunmak amacıyla işlem yapılması) işlemleri göz ardı edildi, hatta, çoğu 
kimsenin “hedging” işlemlerinden haberi bile yoktu. Döviz kurlarının ani 
olarak yükselmesi, o  şirketleri eninde sonunda zor duruma düşürecekti.   

O dönemlerde yurt dışından kolayca bulunan kaynakların, 
memleketimizde üretim sektörüne, bilhassa dijital teknoloji ürünlerinin 
üretilmesine yeterince yönlendirilmiş olduğu da iddia edilemez. Başta Çin 
olmak üzere, Uzakdoğu ülkelerinden ucuz ithalat yapılması neticesinde, 
Türkiye üretimden epeyi uzaklaştı. Üretim yapmadan, kazanmadan 
tüketim yapmaya başladık. “Cari açık” olarak ifade edilen, ithalat ve ihracat 
arasındaki fark, her sene biraz daha arttı. Türkiye bir yandan borcu yeni borç 
alarak kapatmaya çalışırken, diğer yandan cari açık finansmanıyla uğraştı.     

     
C) SOSYAL GELİŞMELER
• Evin Reisi: 01 Ocak 2001 tarihinden itibaren, Türk Medeni Kanunu’nda 

yapılan değişiklik sonucu, koca, “evin reisliğini” kaybetti. Evlilik birliğinin 
yürütülmesinde kadın ve erkeğe eşit söz hakkı tanındı. Bu değişiklik, 
bence, Atatürk’ün kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme haklarından sonra, 
kadınlarımızın kazandığı en önemli hak idi. Pratikte ne kadar geçerli oldu, 
bilmiyorum…

• 11 Eylül Saldırısı: 11 Eylül 2001 tarihinde Koçbank’ta genel müdürün 
odasında çalışıyorduk. Televizyon kanalı programı keserek, bir “son 
haber” yayınına geçti. New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz 
gökdelenlerinden birine bir uçak çarpmıştı. New York’a gidişlerimin birinde 
o merkezi ziyaret etmiştim. Her biri yüz-on katlı olan kulelerin heybetini 
biliyordum.  Muazzam binadan koyu dumanlar yükseliyordu. “Böyle bir 
kaza nasıl olabilir?” diye düşünürken, ikinci bir uçak ikinci gökdelene 
çarptı. Olayların kaza eseri değil, intihar saldırıları olduğu anlaşıldı. 

Suudi Arabistan kökenli Arap teröristlerin o gün kaçırdıkları dört uçaktan 
ikisi New York’ta Dünya Ticaret Merkezi’nin iki kulesine çarparak 2.752 
kişinin ölümüne, biri Washington kentinde Pentagon binasına çarparak 
125 kişinin ölümüne, bir diğeri, yapılan açıklamaya göre, yolcuların ve 
mürettebatın hava korsanlarına müdahalesi sonucu Pensilvanya’da düşerek 
64 kişinin ölümüne yol açtı. Düşen uçağın, Beyaz Saray ve Capitol Hill gibi, 
kritik başka hedeflere yönelmesinin önüne geçmek için, Amerikan savaş 
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uçakları tarafından vurularak düşürüldüğünü iddia edenler de çıktı.

11 Eylül 2001 tarihinde ABD başkanı George W. Bush idi. Aynı yılın 
başında başkanlık koltuğuna oturmuştu. Başkan, olay sırasında sanırım 
bir okulu ziyaret ediyordu. Yanına biri yaklaşarak, kulağına New York’ta 
olanları fısıldadı. Bush’un gülen yüz ifadesinin birdenbire şaşkınlığa dönüşü 
televizyon ekranlarında bile açıkça görüldü…

Dört yolcu uçağının birden kaçırılması, pilotların etkisiz hale getirilerek 
uçakların hava korsanları tarafından kullanılması ve uçakların değişik 
Amerikan şehirlerindeki stratejik hedeflere yönlendirilmesi, çok titiz 
ve akıllıca planlanmış uzun dönemli bir çalışma gerektirir. Amerikan 
istihbarat servisleri, bütün bu dönem içerisinde saldırı planlarını ortaya 
çıkaramamışlardı. Bu, başta CIA (Central Intelligence Agency – Merkezi 
Haber Alma Teşkilatı) olmak üzere, tüm Amerikan sivil ve askeri haber alma 
teşkilatlarının, etkinlikleri fazlaca abartılmış teşkilatlar olduğunu ortaya 
çıkardı. 

  
Saldırıyı El-Kaide Örgütü üstlendi. 1988’de Usame bin Ladin tarafından 

kurulan örgütün faaliyetleri Afganistan’dan yürütülüyordu. Usame bin 
Ladin, 1957 doğumluydu ve Suudi Arabistan’ın çok zengin bir ailesinin 
mensubuydu. ABD, 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan’ı işgal etmeye başladı. 
Türkiye de Afganistan’a koruma ve eğitim verme amaçlarıyla askeri birlikler 
gönderdi.

Saldırının El-Kaide Örgütü tarafından üstlenilmesinden önce, “Saldırı 
acaba Japon milliyetçiler tarafından mı yapıldı?” diye düşündüm. Meğer 
benim gibi düşünmüş epeyi insan varmış... Japonlar intikam mı alıyorlardı? 
ABD, II. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine iki 
atom bombası atmış ve yaklaşık 215.000 kişinin ölmesine yol açmıştı.

• Hollanda: Hollanda ilginç bir ülke… Getirilen değişiklikler liberal 
görüşün sınırlarını zorladı: 

➢ 2001 yılında eşcinsel evlilik Hollanda’da yasallaştırıldı ve böylece
   dünyada ilk kez kanuni bir hüküm kazandı.
➢ 2002 yılında Hollanda, ölümcül durumdaki hastalara hayatlarını sona
   erdirme (ötanazi) hakkı veren ilk ülke oldu.

• Türkiye’nin Başarıları: 2002, 2003, 2006 ve 2015 senelerinde uluslararası 
arenada bizi gururlandıran beş güzel olay yaşadık:



547

Mehmet Gür

➢ Haziran 2002’de Güney Kore/Japonya’da düzenlenen FIFA Dünya
    Kupası’nın üçüncülük maçında Türk A Milli Futbol Takımı, Güney
       Kore’yi 3-2 yenerek Dünya Üçüncüsü oldu. Futboldaki dünya üçüncülüğü
    başarısı, bence, Galatasaray’ın 2000 senesinde elde ettiği UEFA
    şampiyonluğundan daha önemliydi. 
➢ Aralık 2002’de Türkiye Güzeli Azra Akın, Londra’daki yarışmada Dünya
    Güzeli seçildi.
➢ Mayıs 2003’te Estonya’nın başkenti Riga’da yapılan Eurovision şarkı
    yarışmasında Türkiye adına yarışan Sertap Erener, “Everyway that I
    can” şarkısıyla birinci oldu.
➢ Orhan Pamuk, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.
➢ 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü, DNA onarımı alanındaki çalışmaları
    dolayısıyla Aziz Sancar ve diğer iki bilim adamı kazandı.
 
Eurovision şarkı yarışmaları ile ilgili olarak, TRT, dolayısıyla AK Parti 

iktidarı, inanılmaz bir şey yaptı: 2003 senesindeki birinciliğimizi takip eden 
senelerde, “Avrupalılar bize düşük puanlar veriyor!” bahanesiyle Türkiye’yi 
Eurovision’dan çekti... Türkiye her fırsatta Batı’dan uzaklaştırılarak, hızla 
Arap kültürüne doğru itilmeye başlandı... 

• Irak savaşı: ABD ve Birleşik Krallık , Birleşmiş Milletler onayı olmadan 
ve dünya kamuoyunun karşı görüşüne rağmen, “Irak’ın elinde toplu katliam 
silahları var” bahanesiyle 20 Mart 2003 tarihinde  Irak’a saldırdılar. Irak’ın 
elinde toplu katliam silahlarının olmadığı sonradan kanıtlandı, ama iş işten 
geçmişti. ABD ve Birleşik Krallık yöneticileri yüzbinlerce insanın ölümüne 
sebebiyet verdiler. 

Bir Facebook paylaşımımda şöyle yazdım:
İki terörist, ABD eski başkanı George Bush ve Birleşik Krallık eski 

başbakanı Tony Blair, aşağıdaki suçlardan dolayı Uluslararası Savaş Suçları 
Mahkemesi’nde yargılanmalıdırlar:

1) Irak’ta kanuni olmayan bir savaş başlattıkları için;
2) Yüzbinlerce insanın ölümüne sebebiyet verdikleri için;
3) DAEŞ’in ortaya çıkmasına neden oldukları için.

• Dünya Nüfusu ve Servet Paylaşımı: 31 Ekim 2011’de Birleşmiş Milletler 
dünya nüfusunun yedi milyara ulaştığını açıkladı. Dünya nüfusunun altı 
milyara ulaştığı 12 Ekim 1999 tarihinde açıklanmıştı. Böylece, “on sene,  on-
dokuz gün” gibi bir zaman dilimi içerisinde dünya nüfusu bir milyar kişi 
artmış oldu.
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Oxfam tarafından hazırlanan ve 2016’da açıklanan bir rapora göre, 
dünyadaki en zengin 62 kişinin toplam varlığı, dünyanın geri kalan tüm 
insanlarının toplam varlığına eşit. Yani, sadece 62 kişi tüm dünyaya 
hükmedebiliyor...  Bu, inanılmaz, ama bir o kadar da acı bir gerçek olarak 
karşımıza çıkıyor. Böyle adaletsizlikler ne kadar sürebilir?

İnsanlığı bekleyen en önemli tehlikenin, servet ve gelir dağılımı 
eşitsizliklerinin bugüne kadar sebep olduğu ve bundan sonra da sebep 
olacağı adaletsizliklerden kaynaklanacağı çok açık. Bu adeletsizlikler kıtalar 
arasında olduğu gibi, ülkeler arasında, bir ülkedeki bölgeler arasında, bir 
bölgedeki şehirler arasında ve bir şehirdeki mahalleler arasında bile ortaya 
çıkıyor. 

• Göç: Irak’tan, Suriye’den, Afganistan’dan insanlar başka memleketlere 
kaçıyorlar. Kaçışların çoğu o memleketlerdeki savaşlar nedeniyle oluyor. 
Halbuki, bazı Orta ve Güney Amerika ülkelerinden ve Afrika kıtasından 
insanlar yokluk ve açlık nedenleriyle kaçıyorlar. Bu durum, büyük ölçüde 
Güney Amerika ve Afrika ülkelerini yıllar boyu sömürmüş olan Batı 
Medeniyeti’nin(!) yol açtığı bir trajedi olarak karşımıza çıkıyor. 

Afrikalılar, Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşabilmek için ölümü göze 
alıyorlar. 29 Ağustos 2016 tarihinde, İtalya bir açıklama yaparak, İtalyan 
Sahil Güvenlik Teşkilatı’nın sadece bir günde 6.500 kişiyi Akdeniz’de 
kurtardığını belirtti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu’nun 
verilerine göre, 2014 yılında 3.279 mülteci boğularak can verdi. Bu rakam 
2015’te  3.771, 2016’da 3.521 oldu. Alınan bazı önlemler sonucu, denizde can 
verenlerin sayısında azalma görüldü: 2017 senesinde 2.993 kişi Akdeniz’de 
umuda yolculukta karaya sağ çıkamadı.  

• Doğal Felaketler: 
➢ 26 Aralık 2004 tarihinde Hint Okyanusu tabanında meydana gelen 8,9
    şiddetindeki depremin yarattığı tsunami sonucu, başta 128.000 kişinin
    öldüğü Endonezya olmak üzere, Güneydoğu Asya’da okyanusa kıyısı
    bulunan on-üç ülkede yaklaşık 230.000 kişi hayatını kaybetti.
➢ 06 Mayıs 2008 tarihinde, Myanmar’da meydana gelen Nargis 

        kasırgasında   yaklaşık 128.000 kişinin öldüğü bildirildi.
➢ 13 Ocak 2010 tarihinde, felaket bu kez Haiti’yi vurdu. Haiti’de meydana
    gelen depremde ölü sayısının 230.000’i bulduğu ve başkent Port-au
    Prince’in büyük bölümünün yıkıldığı bildirildi.
➢ 11 Mart 2011’de Japonya’da meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve
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     oluşan tsunami 15.000 civarında  kişinin ölümüne yol açtı ve 1986 yılında
    meydana gelen Çernobil faciasından sonra, dünyada ikinci büyük
    nükleer kazaya sebep oldu.

• Din ve Ahlâk: 11 Mart 2008 tarihinde, Vatikan, Hristiyanlıktaki “yeni 
yedi günahı” açıkladı:

   
  Latince İngilizce
1) Luxiria Lust   Şehvet, Seks düşkünlüğü
2) Gula Gluttony Açgözlülük, İsraf
3) Avaritia Avarice  Para hırsı
4) Acedia Sloth  Tembellik, Uyuşukluk
5) Ira  Wrath  Öfke, Hiddet
6) Invidia Envy  Kıskançlık, Haset
7) Superbia Pride  Kibir

Vatikan’ın durup dururken, Hz. İsa’nın doğumundan 20 asır sonra böyle 
bir açıklama yapması bana ilginç geldi. Acaba, Katolik kiliselerinde “günah 
çıkaranların” sayısında belirli bir artış mı olmuştu? Belki de, Pazar günleri 
kiliseye gidenlerin sayısında belirgin bir düşüş gözlemlenmişti… Anlaşılan, 
her iki durumda da, Vatikan yönetimi Katolikleri uyarmak(!) gereğini 
hissetmişti… 

Her seviyedeki bilhassa Katolik din adamlarının kilise korolarındaki 
çocukları istismar etmeleri, böyle bir suçun ve günahın bir türlü önüne 
geçilememesi, olayların hep örtbas edilmesi, Vatikan’ın “luxiria” maddesine 
yedi büyük günah içinde yer vermesine sebebiyet vermiş miydi acaba?

• Dijital Devrim:
Gelecek, baş döndürücü bir hızla geliyor. 
Teknoloji büyük bir hızla ilerliyor. Farkında bile olamıyoruz…

Teknoloji şirketleri yeni buluşlarıyla insan hayatını ve alışkanlıklarını 
değiştirmeye devam ediyor:

➢ Eylül 1998’de “Google” kuruldu. Google arama motoru sayesinde
    istemediğimiz kadar bilgiye ulaşma fırsatı ortaya çıktı.

Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, geleceği yaratmaktır.

̶  Peter Drucker
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    Google t-shirt yazılarına bile konu oldu: “I don’t need Google; my wife
    knows everything!” (Google’a ihtiyacım yok; karım her şeyi biliyor!)
➢ Mayıs 2000’de ABD başkanı Bill Clinton, hassas GPS’ten (Global      

  Positioning System) yararlanmanın sadece Amerikan ordusuyla   
            sınırlandırılmayacağını açıkladı. Adres yazılımları sayesinde, adres tarifi   
     sorma ihtiyacı neredeyse ortadan kalktı. Sivil kullanım için bu kadar  
      hassas  ve gelişmiş sistemler varken, askeri amaçlarla kullanılan daha  
        neler vardır diye insan merak ediyor.

➢ Ocak 2001’de Apple şirketi San Francisco’daki fuarda dijital müziğin  
        dinlenmesinde ve dijital videoların oynatılmasında ve bunların

    düzenlenmesinde kullanılabilecek  “iTunes” isimli buluşunu tanıttı.
➢ Ocak 2001’de “Wikipedia” kuruldu ve böylece dünyanın en kapsamlı
    ansiklopedisi oluşmaya başladı.
➢ Şubat 2004’te “Facebook”, Harvard Üniversitesi’ndeki yatakhane
   odasında Mark Zuckerberg tarafından kuruldu. “Facebook olayı” tüm
    dünyada hükümetleri bazı önlemler almaya, bazı kısıtlamalar 
    getirmeye mecbur etti.
➢ Nisan 2004’te Google “gmail” servisini hizmete soktu. 
➢ Şubat 2005’te Video paylaşım sitesi “YouTube” kuruldu. YouTube
   sayesinde her türlü olayın canlı görüntülerini görmek mümkün hale  

       geldi.
➢ Ocak 2007’de Apple şirketinin CEO’su Steve Jobs, iPhone cep telefonunun
    tanıtımını yaptı. Akıllı cep telefonları insanların en “yakın arkadaşı”(!)  

        oldu.
➢ 2009 senesinde “WhatsApp” kuruldu ve böylece dünyada en yaygın
    olarak kullanılan haberleşme sistemi ortaya çıktı.
➢ Vesaire, vesaire…

“Artificial Intelligence” (Yapay Zekâ) üzerine çalışmalar hız kazandı. 2012 
Nobel Fizik ödülü sahibi Stephen Hawking, yapay zekânın insanlar için bir 
tehdit olabileceğini ve insan ırkının sonunu getirebileceğini iddia etti.

Teknolojinin ne kadarı insanlık için faydalı acaba?
Bunun cevabını herhalde gelecek nesiller verecek… 

Bilim bilgiyi, insanın akıl elde etmesinden daha hızlı elde eder.

̶  Isaac Asimov
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YAŞAMIN ÖĞRETTİKLERİ

Bugüne dönersek, yaşamın YOL boyunca bana öğrettiklerini şu müthiş 
sözlerle özetleyebilirim:

➢ YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN, YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL.
    (Mevlana Celalettin Rumi)

➢ TANRI’NIN DİNİ YOKTUR.
   (Mahatma Gandhi)

➢ SABAH YATAĞINDAN KALKAN VE AKŞAM YATAĞINA YATAN İNSAN,
   ARADA KALAN ZAMANDA İSTEDİKLERİNİ YAPABİLİYORSA, O İNSAN
   BİR BAŞARI ÖRNEĞİDİR.   
   (Bob Dylan)
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Fotoğraf 88: Mostar Köprüsü Bosna-Hersek (2009)

Fotoğraf 89: Mustafa Kemal’in Manastır’da okuduğu lise binası.
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Fotoğraf 90: Mustafa Kemal’in askeri lisede öğrenciliği.

Fotoğraf 91: Mustafa Kemal Atatürk Müzesin’den bir fotoğraf.
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Fotoğraf 92: Eski askeri lise binasının girişindeki yazı…

Fotoğraf 93: İlk Yardım Ekibi sahnede… (2015)
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Fotoğraf 94: Yeğenim Işık Önay’ın düğününde onunla beraber
müzik yaparken (2015)

Fotoğraf 95: Ayşen ve Işık Önay’ın düğününde aile fotoğrafı (2015)
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Fotoğraf 96: Rio Karnavalı - Karnaval kraliçeleri (2017)

Fotoğraf 97: Rio Karnavalı - Tramvayla etkinlik alanına giden kızlar (2017)
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Fotoğraf 98: Rio Karnavalı’nda sokak eğlenceleri (2017)

Fotoğraf 99: Rio Karnavalı - Bir samba okulu arabası (2017)



558

Yol -  The Path - Le Chemin



559

Mehmet Gür

SAĞLIK ve EĞİTİM VAKFI (SEV)

SEV’in benim hayatımda apayrı bir yeri vardır… 1962 senesinde Talas 
Amerikan Ortaokulu’na başladığımda, merkezi ABD’de olan American 

Board of Commissioners for Foreign Missions’ın  (ABCFM) - Amerikan 
Board Heyeti’nin (ABH) Türkiye’de dört okulu vardı:

1) Tarsus Amerikan Koleji (TAC)
2) Talas Amerikan Ortaokulu (TAO)
3) Üsküdar Amerikan Koleji (ÜAL)
4) İzmir Amerikan Koleji (ACI)

Okullara ilaveten, ABCFM’nin Gaziantep’te Amerikan Hastanesi  olarak 
bilinen bir hastanesi mevcuttu.

Tüm okullar XIX. yüzyılın ikinci yarısında, Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde kurulmuşlardı. Geniş arazileri ve büyük tesisleri vardı. 
Öğrencilerden alınan yıllık eğitim ücretleri tesislerin bakımı ve yeni 
tesislerin yapılması için gereken harcamaları karşılamaktan uzaktı. Bu 
harcamalar için gerekli para ABCFM tarafından karşılanırdı. 

ABCFM, 1960’lı senelerin ikinci yarısından itibaren, Türkiye’deki 
okullar için ayırdığı yardım fonlarında kısıntıya gitti. Okullardan birinin 

Yumurtaları kırmadan omlet yapılamaz.

̶  Honoré de Balzac

z
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kapatılması gerekiyordu. Tarsus, İzmir ve İstanbul-Üsküdar okulları hem 
ortaokul hem lise idi. Bu üç okuldan birinin kapatılması daha uzun senelere 
yayılır ve zahmetli olurdu. Sadece ortaokul olan, dolayısıyla, en az öğrenci 
barındıran Talas’ın kapatılması, onlara göre en mantıklı olanıydı. Talas 1967 
senesinde, benim mezuniyetimden bir sene sonra kapatıldı. Anlaşmalar 
paralelinde, o zamanlar Amerikalıların elinde olan tapular iptal edildi. 
Dolayısıyla, TAO’nun gayrimenkulleri bedelsiz olarak kamulaştırıldı.

Geriye kalan üç okulun ve Gaziantep hastanesinin başına da bir gün 
aynı şey gelebilir endişesiyle, Amerikalılara ait gayrimenkul tapuları 
1968 yılında kurulan SEV’e devredildi. Tapular bir Türk kuruluşunun 
eline geçmiş oldu. Dolayısıyla, SEV, Talas’ın 1967’de kapanmasından 
tam bir sene sonra,  ABH okullarının ve hastanenin gayrimenkullerini 
korumak üzere kurulmuş oldu. 

ABCFM, okulların ve hastanenin “kurucu” sıfatını 2010 senesine kadar 
devam ettirdi. 2010 senesinde bu sıfat da SEV’e devredildi. Böylece, 
ABCFM–ABH Türkiye’den tamamen çekilmiş oldu. 

Yaşam YOLumun çizilmesinde büyük ölçüde etkileri olan Talas 
Amerikan Ortaokulu ve Tarsus Amerikan Koleji, artık SEV çatısı altında 
yaşıyorlardı. Gerçi Talas çoktan kapanmıştı, ama Talas’ın en azından adının 
unutulmamasını sağlayabilecek ve Talas’ın manevi varlığını koruyabilecek 
başka bir çatı mevcut değildi. 

1997 yılı sonbaharında bir gün Talas ve Tarsus’ta hocam olan Alan 
McCain (Fotoğraf 100) ve TAC’den ’51 mezunu Yaşar Yaşer, o zamanlar 
genel koordinatör olarak çalıştığım Çukurova Holding’e ziyaretime geldiler. 
Mr. McCain, ABH  okullarında hocalık mesleğini tamamladıktan sonra, 
SEV’in doğal üyesi orak, SEV Mütevelli Heyeti’nde ABH’yi temsil ediyordu. 
Yaşar Yaşer, SEV’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak vazife yapıyordu.

Konuya Yaşar Ağabey girdi: “Mehmet, my brother, we are here to invite you 
to become a member  of SEV’s Board of Trustees.” (Mehmet kardeşim, buraya 
gelişimizin nedeni, seni SEV Mütevelli Heyeti üyeliğine davet etmektir.)

Talas ve Tarsus’tan eski okul arkadaşlarımla sık sık bir araya geliyorduk. 
O beraberliklerde ne zaman SEV’in konusu açılsa, SEV’in kendi başına 
buyruk, gizli kapaklı bir kuruluş olduğundan bahsedilirdi. ABH 
okullarından mezun olan kişilerle neredeyse hiç irtibatı olmadığından 
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yakınılırdı. SEV yönetimi, belki de bu tutumunda haklıydı… Mezunlarla 
daha fazla irtibat halinde olsa, her kafadan ayrı bir ses çıkabilirdi, ama 
mezunlarla SEV’in de içinde olduğu bir beraberlik yararlı sonuçlar da 
doğurabilirdi.  

“I am very much honoured,” (Çok gurur duydum,) dedim. 

Mr. McCain şöyle bir açıklama yaptı: “We have within SEV, a committee 
that looks for new candidates who could become members of the Board of 
Trustees. That committee is composed of three senior members. The three 
members plus all members of the SEV Board of Directors have unanimously 
approved your membership to the Board of Trustees. The Board of Trustees, 
in its last meeting, has also voted positively.   Now, if you accept our proposal, 
I am personally sure that you will be a valuable contributor to SEV.” (SEV 
bünyesinde, Mütevelli Heyeti’ne yeni üye olabilecek kişileri araştıran bir 
komite var. Bu komite üç kıdemli üyeden oluşur. O üç kişi, artı SEV Yönetim 
Kurulu’nun tüm üyeleri, senin üyeliğini oybirliğiyle onayladılar. Mütevelli 
Heyeti de son toplantısında aynı yönde bir karar aldı. Teklifimizi kabul 
edersen, ben şahsen senin SEV’e değerli katkılarının olacağından eminim.) 

Eski okullarımın yararına çalışabilmek olanağı beni cidden sevindirdi. 
SEV’e, elimden geldiğince katkıda bulunmayı, gelişmesi için çaba sarf 
etmeyi arzuluyordum. SEV’i, mezun olduğum TAO ve TAC’ye minnet 
borcumu ödeyebileceğim bir yer, bir vasıta olarak gördüm. Öte yandan, 
zaten olmayan vaktimi SEV’e yararlı olabilmek için nasıl ayarlayabilecektim? 
“Bir yolunu bulurum herhalde…” diye düşündüm. Yıllar önce Mersin-
Kızkalesi kıyılarında hayatımı kurtaran ve o gün ziyaretime gelen hocam 
Mr. McCain’e “Hayır” diyemezdim.

Böylece, sevgili okulum Talas Amerikan Ortaokulu’nun 1967 senesinde 
kapanmasını takiben 1968’de kurulmuş olan “Sağlık ve Eğitim Vakfı 
Mütevelli Heyeti Üyesi” oldum.

Bilim organize edilmiş bilgi, akıl organize edilmiş yaşamdır.

̶  Immanuel Kant
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SEKİZ YILLIK MECBURİ KESİNTİSİZ EĞİTİM

1997-1998 ders yılından itibaren, Türkiye’de eğitim sistemi önemli bir 
değişikliğe uğradı. Beş yıllık mecburi ilkokul eğitimi sekiz yıla çıkarıldı. 
Sekiz yıllık kesintisiz eğitim veren okullara “ilköğretim okulları” denildi. 
Dolayısıyla, klasik ortaokullar ortadan kalktı. Sekiz yıllık mecburi eğitim 
Türkiye için güzel bir olaydı; bu değişikliği hepimiz alkışladık, fakat 
yeni sistemin “kesintisiz” olması, asırlık ABH okullarının sistemine pek 
uymuyordu: ABH okullarının özelliği, ilkokul mezunu çocukları ortaokul 
ve lise boyunca yedi senelik bir dönemde eğitmekti. Getirilen yeni sistem, 
ilkokulları ve ortaokulları birleştirmişti. Bunun neticesi olarak, ABH’in 
Türkiye’de ortaokul eğitimi verme lisansı da ortadan kalkıyordu.

Yaşar Yaşer Ağabey, ziyaretime geldikleri gün olayı şöyle anlattı: “SEV 
olarak önümüzde iki seçenek vardı: Bunlardan birincisi, ABH Okullarında 
sadece lise eğitimine devam etmek; ortaokulların ortadan kalkmasıyla 
boşalacak binaları ve derslikleri liselere ilave öğrenciler alarak doldurmak 
idi. İkinci seçenek ise, birinci seçeneğe ilaveten SEV’in her üç şehirde 
(Tarsus, İstanbul, İzmir) ilköğretim okulları açarak, eğitim yelpazemizi 
anaokulundan lise sona kadar genişletmek idi.”

“Bildiğim kadarıyla Robert Kolej sadece lise olarak devam etme kararı 
almış,” dedim.

“Evet, Robert Kolej sadece lise olarak devam edecek. Biz ise, SEV Mütevelli 
Heyeti’nde oy çoğunluğuyla ikinci seçeneği benimsedik.”

SEV’in Yaşer Abi’nin sözünü ettiği ikinci seçeneği benimsemiş olması 
beni sevindirmişti. Oylamada olsaydım, benim görüşüm de ABH’in yeni 
yasayla kaybettiği ortaokul eğitim lisansını, ilkokulları da katarak SEV’in 
devam ettirmesi yönünde olurdu.   

SEV MÜTEVELLİ HEYETİ

SEV Mütevelli Heyeti o tarihlerde, mezuniyet senelerine göre, aşağıdaki 
üyelerden oluşuyordu:

A)Tarsus Amerikan Koleji Mezunları:
• Oktay İşcen (’45)
• Yılmaz Poda (’49)
• Yaşer Yaşer (’51)
• Prof. Dr. Ahmet Koç (’51)
• Prof. Dr. Mustafa Aysan (’52)
• Yrd. Doçent Dr. Engin Ünsal (’55)
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• Mete Akyol (’55)
• Hasan Güleşçi (‘56)
• Tamer Şahinbaş (’58)
• Prof. Dr. İlter Turan (’59)
• Prof. Dr. Aykut Toros (’63)
• Hazım Kantarcı (’63)
• Mehmet Yaltır (’67)
• Aykut Tuzcu (’67)
• Erhan Dumanlı (’67)
• Josef Amado (’67)
• Tarık Bozbey (’68)
• İbrahim Paksoy (’68)
• Mehmet Gür (’69)
• Muhteşem Ekenler (’77)

B) Üsküdar Amerikan Koleji Mezunları:
• Esin Hoyi (’58)
• Dilek Erzik (’61)
• Prof. Dr. Zeynep Önsan (’64)
• Füsun Üstün (’64)
• Gülsen Çapa (’66)
• Prof. Dr. Sedefhan Oğuz (’75)

C) İzmir Amerikan Koleji Mezunları:
• Sema Gökçen (’61)
• Ejide Tanık (’72)
• Tülay Güngen (’74)
• Feyhan Yaşar (’74)
• Candan Çilingiroğlu (’74)
• Şükran Çelebi (’75)

D) Diğer Üyeler:
• Dr. Warren Winkler
• İlter Gürel
• Alan McCain
• Bülent Kalpaklıoğlu

Ben mütevelli heyeti üyesi olduğum 1997 senesinde kırk-beş yaşındaydım. 
ABH Okulları’ndan mezunların ortalama yaşı ise elli-beş civarındaydı, 
yani biraz yüksekti. Heyet üyeleri arasında profesör olmuş akademisyenler 
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vardı, ama onların hiçbiri ilk-orta-lise eğitimi konularında tecrübesi olan 
kişiler değillerdi. Ben, eğitim ve öğretim konularında en çok eski hocam, 
SEV Mütevelli Heyeti’nde ABH temsilcisi Alan McCain’e güveniyordum. 
Mr. McCain, Türkiye’de hoca ve idareci olarak çok uzun yıllar eğitim 
hizmetinde bulunmuştu. Öte yandan, SEV Mütevelli Heyeti, eğitim 
hususunu büyük ölçüde okullardaki profesyonel idarecilere bırakmıştı. 
SEV’in açılımı olan “Sağlık ve Eğitim Vakfı” isminde yer alan “sağlık” 
kelimesi Gaziantep’te hizmet veren Amerikan Hastanesi’ni simgeliyordu. 
Heyet içinde sağlık konusunda en bilgili kişi ise Dr. Warren Winkler idi. 
Dr. Winkler’in eski karısı Mary Lou Winkler, Talas’ta hazırlık sınıfında 
İngilizce hocamdı. Dr. Winkler ise, Talas’taki okul kliniğinin doktorluğunu 
yapıyordu. Winkler çifti daha sonra boşanmışlar. Mrs. Winkler 
Amerika’ya dönmüş, Mr. Winkler ise İstanbul’a yerleşerek, Nişantaşı 
Amerikan Hastanesi’nin başhekimliği görevini üstlenmişti. Dolayısıyla, 
SEV Mütevelli Heyeti’nde yer alan iki Amerikalıyı Talas yıllarımdan 
tanıyordum.  

SEV’in katıldığım ilk Mütevelli Heyeti Toplantısı’nda yepyeni insanlarla 
beraber oldum. Talas ve Tarsus’ta benim dönemimde okumuş olanlar ve 
iş çevrelerinden tanıdığım birkaç kişi dışında herkes, bilhassa Üsküdar 
ve İzmir okullarından mezun olanlar, benim için ilk defa tanıştığım 
insanlardı. Hepsi, toplumda başarılarıyla tanınmış kişilerdi. SEV’in ilk 
iki kurucusundan biri olan Yrd. Doçent Dr. Engin Ünsal ile beraber aynı 
heyetin üyesi olmak ayrı bir zevkti. Toplantıda, üzerinde en çok konuşulan, 
tartışılan konu 1997 senesinde devreye giren kesintisiz sekiz yıllık eğitim 
hususunda atılan ve atılması gereken adımlar oldu. Şüphesiz, en önemli 
başlık, ilköğretime başlayan yeni öğrencileri mevcut yerleşkelere alelacele 
yapılan prefabrik dersliklerden kurtararak, onları inşa edilecek veya satın 
alınacak yeni binalara yerleştirmekti. Bunun için yüklü tutarda paraya 
ihtiyaç vardı. En acil durumda olan, en küçük yerleşkeye sahip Üsküdar 
Amerikan Lisesi idi.

SEV, ÇUKUROVA HOLDİNG İCRA KURULU GÜNDEMİNDE 

Durumu öğrendikten ve fiilen yerinde gördükten hemen sonra, “SEV 
maddesini” Çukurova Holding İcra Kurulu’nun ilk toplantı gündemine 

 Kitapların olmadığı bir oda, ruhsuz bir bedene benzer. 

̶  Marcus Tullius Cicero
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Bilgisizliğinizin derecesini anlayabilmeniz için bile,

önemli bir bilgi birikiminizin olması gerekir.

̶   Thomas Sowell

koydum:
“Mehmet Emin Bey, siz Tarsus’ta doğmuşsunuz. Bu odada bulunanların 

çoğu, siz dâhil, Tarsus Amerikan Koleji’nde okumuş ve mezun olmuş 
kişilerdir. Çukurova Grubu’nun kökleri Tarsus’ta. Tarsus’un içinde ve 
çevresinde fabrikalarımız var, ama Tarsus Amerikan Koleji’ne ve onun 
sahibi SEV’e bugüne kadar önemli bir katkımız olmamış. TAC’de inşa edilen 
yeni spor salonuna, yaptıkları bağıştan dolayı “Sabancı” adı verilmiş… Bu 
odadaki herkesin şahsi olarak sağa sola, birilerine yardımları ve bağışları 
vardır, ama biz bu konuda Çukurova Grubu olarak biraz geriyiz,” dedim.

Toplantıda bulunan altı kişiden dördü TAC mezunu idi. Mehmet Emin 
Karamehmet ve Burhan Karaçam TAC’nin ortaokulundan mezun olduktan 
sonra liseye Robert Kolej’de devam etmişler, Cemil Köksal ve ben ortaokulu 
Talas’ta tamamladıktan sonra, lise için TAC’ye gitmiştik.

Cemil Köksal, “Mehmet’in söylediklerine katılıyorum,” diyerek beni 
destekledi.

Önündeki kâğıda şekiller çizen Mehmet Emin Bey gözlerini kaldırarak, 
“Peki, ne yapmayı düşünüyorsunuz?” diye sordu. 

SEV’in sekiz yıllık eğitim yasasından dolayı yapmakta olduğu yatırımları 
anlattım. “İşte, bizim bu yatırımlar için bir katkımız olabilir…” dedim. 

“Ne kadar?” diye sordu Mehmet Emin Bey.
“Benim aklımdaki rakam 500.000 USD,” dedim.

Odada bir sessizlik oldu. Mehmet Emin Bey yutkundu; önündeki kâğıda 
yine bir şeyler karaladıktan sonra, bu sefer gözlerini kaldırmadan, şöyle 
devam etti:

“Erhan Dumanlı da TAC mezunu ve SEV üyesi. Erhan, Halk Sigorta’dan 
100.000 USD bağış yapsın. Geri kalan 400.000 USD’yi Holding’den verelim.”

“Şartlı bağış mı olacak?” diye sordum. 
“Nasıl yani?” 
“Demek istediğim, bağışlanacak paranın belli amaçlar, projeler için 

kullanılmasını şart koşalım mı ve/veya Mehmet Emin Karamehmet adının 
bir yere, bir binaya verilmesini isteyelim mi?”

“Hayır, gerek yok.”
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SEV’DE ÇALIŞMALAR

1998 ve 1999 senelerinde SEV’in yılda iki kez yapılan Mütevelli 
Heyeti toplantılarına katıldım. 29 Şubat 2000 tarihinde Avrupa ve 
Amerika Holding’den ayrıldıktan birkaç gün sonra ise, kendimi SEV’in 
Eminönü’ndeki ofisinde çalışırken buldum: 

• SEV’in son üç yıllık bilançoları,
• SEV’in son üç yıllık gelir-gider tabloları
• SEV’in toplam mal varlığı ve dağılımı,
• SEV’e ve okullara yapılan bağışlar, 
• Okullardaki öğrenci sayıları,
• Yatılı-Gündüzlü öğrenci sayıları, 
• Türk ve yabancı öğretmen sayıları,
• Türk ve yabancı öğretmenlerin yıllık maliyetleri,
• Öğretmen/Öğrenci rasyoları
• Öğrencilere verilen burs sayıları ve tutarları, 
• Okulların son üç yıllık gelir-gider tabloları, 
• Okullarda yıllık yatırım tutarları, 
• Üniversite giriş sınavlarındaki başarı oranları, 
• Üniversite eğitimi için yurt dışına giden öğrenci sayıları
gibi, sayısız bilgiyi dosyalamaya başladım.

SEV’in genel sekreterlik görevini Günhan Danışman adlı bir ağabeyimiz 
yürütüyordu. Sanırım, benden on yaş kadar büyüktü. “Topladığın bu 
bilgileri ne yapacaksın Mehmet kardeşim?” diye sordu.

Günhan Abi güler yüzlü, yaptığı işi seven ve çalışkan bir insandı. Sekiz yıllık 
kesintisiz eğitim kanunu yürürlüğe girdiğinde, SEV ilköğretim okullarının 
kurulması, okullar için yer temini, öğretmen kadrolarının oluşturulması 
gibi konularda çok büyük emeği geçmişti. 

“Günhan Abi, bugüne kadar çok büyük aşamalar kaydetmişsiniz. Benim 
SEV Mütevelli Heyeti üyesi olarak yapmak istediğim, bazı bilgileri bir araya 
getirilerek analiz etmek, fon akışlarını daha sağlıklı görmek ve bu bilgilerden 
hareket ederek geliştirilebilecek stratejiler, yapılacak planlar varsa, bunları 
sizlerle, yönetim kuruluyla ve mütevellilerle paylaşmak,” dedim. 

Günhan Abi’ye, SEV’in çok büyük aşamalar kaydettiğini söylemiştim, 
ama yapılan işler hep yeni kanunlara, yönetmeliklere uymak için yapılan 
işlerdi; bunlar haricinde kayda değer yeni atılımlar yoktu. Bana göre, “yeni 
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atılımlar” olarak, SEV’de yapılabilecek çok iş vardı. Benim aklımda zaman 
içinde geliştirdiğim dört büyük proje oluştu:

1. Mezunlar için İstanbul’da ortak bir tesis: SEV, Board Okulları’nın 
(Tarsus, İzmir ve Üsküdar Amerikan Kolejleri) sahibi durumundaydı, ama 
bu okullardan mezun binlerce kişi ile pek bir teması yoktu. Mezunlar, SEV’in 
“kapalı bir kutu” olduğundan şikâyetçiydiler ve şikâyetlerini zaman zaman 
kızgın ifadelerle dile getiriyorlardı. SEV ile mezunlar ve mezun dernekleri 
arasında bir bağ tesis etmek gerekirdi. SEV’in gelişmesi ve kuvvetlenmesi 
için, böyle bir bağın kurulmasının yerinde olacağına inanıyordum. Benim 
ve birkaç arkadaşımın arzu ettiği şey, SEV’in Board Okulları mezunları 
için İstanbul’da büyükçe bir arazi üzerinde bir lokal açmasıydı. Bir 
zamanlar, benim de bir dönem başkanlığını yaptığım, Tarsus Amerikan 
Koleji mezunlarının açtığı “The Club” adlı bir lokalimiz vardı, ama birçok 
açıdan son derece yetersizdi. Büyükçe bir arazi üzerinde, lokantası, yüzme 
havuzu, basketbol, voleybol ve tenis sahaları olan bir tesis ve böyle bir 
tesiste düzenlenecek etkinlikler, SEV ve mezunlar arasında olması gereken 
bağın tesis edilmesinde son derece etkili olurdu. Bunun için ilk adımın SEV 
tarafından atılması gerekirdi.

Mezunlar için ortak bir tesis kurmak nispeten daha kolay bir projeydi. 
Bulunacak uygun bir arazi için SEV’in bir ön yatırım yapması, projenin 
ayağa kaldırılması için yeterli görülüyordu. Tesis yatırımı için 
geri kalan gerekli paranın, güzel bir kampanya sonunda binlerce 
mezundan toplanabileceğini hesap ediyordum. Board Okulları mezunları 
dernekleriyle temas kurdum ve onların desteğini aldım. SEV Yönetim 
Kurulu ve Mütevelli Heyeti’nin birçok üyesinden de destek gördüm. 
Tabii ki, karşı çıkanlar da oldu; bu normaldi, ama tesis fikri çoğu 
kimseyi heyecanlandırmıştı. Talas ve Tarsus’tan sınıf arkadaşım inşaat 
mühendisi Serdar Balkan’la beraber Anadolu Yakası’nın Çavuşbaşı 
mevkiinde birkaç araziye ve arsaya baktık. Çoğunda muhtelif pürüzler 
vardı. O pürüzler nasıl ortadan kalkar diye düşünürken, Türkiye’de 
2001 ekonomik krizi baş gösterdi. Birçok banka ve şirket battı. “Kriz 
döneminde paramıza sahip çıkalım, likit kalalım…” görüşleri mütevelliler 
arasında ağırlık kazanmaya başlayınca, tesis fikrinin başta yarattığı o 
heyecan yavaş yavaş sönmeye başladı. Hâlbuki, tesis için uygun bir araziyi 
kriz döneminde ucuza alma şansımız artabilirdi, ama doğrusu bu hususta 
ısrarcı olmam yersiz olurdu ve nitekim, olmadım. Talas, neredeyse 35 
sene evvel, nakit paranın olması gereken bir zamanda, olmadığı için 
kapatılmıştı… 
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2. Okulların bir şirket çatısı altında toplanması: SEV, bir vakıf olarak, 
gelirlerinin belli bir kısmını vakfın amaçları doğrultusunda harcadığı 
takdirde, vergiden muaf bir kuruluştu. Diğer bir ifadeyle SEV, sahibi 
olduğu okullardan, hastaneden ve yayınevinden elde ettiği gelirleri ve 
hayırseverlerin vakfa yaptıkları bağışları, kanunda öngörülen oranda vakfın 
amaçlarına yönelik olarak harcarsa, vergiye tabi olmuyordu. Okullar, hastane 
ve yayınevi, SEV’e bağlı “iktisadi işletmeler” olarak, kendi faaliyetlerinden 
dolayı ayrı ayrı vergiye tabi kuruluşlardı. Okulların bazıları kâr ederken, 
diğerleri zarar ediyordu. Her iktisadi işletme ayrı ayrı vergilendirildiğinden, 
zarar eden okul veya okulların zararı, kâr eden okul veya okulların kârından 
mahsup edilemiyordu. Bu durum, SEV bünyesinden fazla vergi ödenmesine 
yol açıyordu. Bunun önüne geçmek için mantıki olan çözüm, okulları 
SEV’in %100 hissedarı olacağı bir anonim şirket çatısı altına toplamaktı. 
Böylece, zarar eden okulun zararı, şirket kârından otomatik olarak düşerdi. 
Dolayısıyla, vergi matrahı ve vergi tutarı azalırdı.

Şirketleşme hususunu genel sekreter Günhan Danışman’a açtım. 
Kendisinden şöyle bir cevap aldım: “Ben de senin gibi düşünüyorum. Bu  
konu, daha önce üzerinde konuşulmuş bir konudur. Mütevellilerden bir 
kısmı şirketleşmeden çekiniyorlar. Onlar için bir vakfın, bir şirkete göre 
daha çok korunma gücü var.” Aynı husus yıllar sonra, bu kez o zamanki 
yönetim kurulu başkanı Erhan Dumanlı tarafından dile getirildi; hatta ben 
yaptığım gerçek hesaplamalarla nasıl fazla vergi verildiğini mütevellilere 
anlattım. Mütevelli Heyeti okullar için şirket kurmaya yine yanaşmadı.

3. TAC’de yatılılık: Tarsus’ta yatılılığı besleyen esas kaynak Talas idi. Mesela, 
Talas’tan mezun olarak 1966-1967 ders yılı için TAC’nin Lise 1 sınıfına 26 
kişi gelmiştik. Sadece 1 kişi Mersinli olması dolayısıyla gündüzlü, geri kalan 
25 kişi yatılıydı. Talas’tan TAC’ye yatılı olarak gelenlerin sayısı, TAC’nin 
orta kısmından liseye geçenlerin  sayısından bile fazlaydı. TAC Orta’dan 
liseye 23 kişi geçmişti; bunların 12’si gündüzlüydü. Dolayısıyla, Talas’ın 
kapanmasından sonra, TAC’de yatılı sayısı birdenbire düşüş gösterdi ve 
sonunda yatılılığa son verildi. TAC, Tarsus, Mersin ve Adana şehirlerinden 
gündüzlü olarak gelen öğrencilerin eğitim gördüğü yöresel bir okul oldu.

Öğrencilerin ilköğretime kura ile alınmaları, diğer taraftan yatılılığın 
bitmesi, TAC’de başarı seviyelerinin ve oranlarının düşmesine sebebiyet 
verdi. İlköğretime kura ile öğrenci alınması hususunda yapılacak bir şey 
yoktu. SEV, her öğrenciyi ilköğretim sürecinde kabiliyeti doğrultusunda 
yetiştirmeyi prensip olarak benimsemişti. Tarsus’ta SEV ilköğretimden 
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mezun olanlar, TAC’ye, yani liseye giriş sınavı puanları düşük olsa bile devam 
edebiliyorlardı, çünkü fazla bir rekabet ortamı yoktu. Bu durum, birkaç 
sene sonra üniversiteye giriş sınavlarında alınan, pek tatminkâr olmayan 
neticelere yansıdı. İzmir’de ve İstanbul’da durum öyle değildi. Bilhassa, 
Üsküdar Amerikan Lisesi’ne girebilmek için giriş sınavlarında çok yüksek 
puan alınması gerekiyordu. ÜAL’de de yatılılık yoktu, ama okul, İstanbul gibi 
yüksek nüfuslu bir metropolün sınırları içindeydi. SEV Üsküdar İlköğretim 
Okulu’ndan mezunların ancak küçük bir bölümü, sınav sonrası ÜAL’e devam 
edebiliyordu. 

TAC’de başarı seviyelerinin yükseltilmesinde en büyük rolü oynayacak 
husus, okula Türkiye’nin her yerinden yatılı, icabında burslu yatılı 
öğrenciler çekebilmekti. Bunun için de modern yatakhanelere, yatılılık 
düzeni için gerekli altyapıya ihtiyaç olduğu açıktı. Burslu yatılılar için burs 
kaynaklarına gereksinim vardı. Yatılılık sistemi küçük sayılarla hem erkek 
hem kız yatılılarla başlatılmıştı, ama sistemin büyütülmesi gerekiyordu. 
Aynı husus, daha küçük ölçeklerde İzmir Amerikan Lisesi için de geçerliydi. 
Üsküdar Amerikan Lisesi’nde ise yatılılık sistemine ihtiyaç yoktu. Yatılılık 
hususu, daha sonra İstanbul’da açılacak bir SEV lisesi için düşünülebilirdi.

4. SEV okullarının sayısını artırmak: Yapılabilecek en büyük iş, SEV 
bünyesindeki SEV ilköğretim okullarının ve SEV liselerinin sayısını 
arttırmak, böylece SEV eğitim ve öğretim sisteminden daha geniş 
kitlelerin yararlanmasını sağlamaktı. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim sistemi 
ile ilgili olarak, SEV bünyesinde üç-dört senelik bir dönem daha tecrübe 
kazandıktan ve parasal bir birikim yarattıktan sonra, büyümenin  
gerçekleşmesi için adımlar atılabileceğine inanıyordum. Büyüme, SEV’in 
tercihen sıfırdan yeni okullar açmasıyla olabileceği gibi, mevcut özel okul 
veya okulların satın alınması yoluyla da gerçekleştirilebilirdi.

SEV’in büyümesi ile ilgili olarak, ben SEV’e 1997 senesinde katılmadan 
evvel iki ayrı proje ele alınmıştı:

a) Talas’ı Geri Alma Projesi: Talas Amerikan Ortaokulu, benim Talas’tan 
mezuniyetimden bir sene sonra, yani 1967’de kapanmıştı. Talas’ın kapanması 
ve SEV’in 1968’de kuruluşu arasında bir bağ, bir etkilenme vardır: 
Talas’ın kapanması, okul arazilerinin, binalarının kamulaştırılmasına 
sebebiyet vermişti. Başka bir Board Okulu’nun kapatılması mecburiyeti 
durumunda, o okulun gayrimenkullerinin de kamulaştırılmasının önüne 
geçmek için SEV kurulmuştu. Bazı abilerimiz, Sabancı Ailesi’ndeki erkek 
kardeşlerden biri olan Özdemir Sabancı önderliğinde, Talas’ın Gençlik 
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ve Spor Bakanlığı’na geçen üst yerleşkesini SEV’e kazandırmak amacıyla 
girişimlerde bulunmuşlardı. Özdemir Sabancı, Talas’ın geri alınması için 
ödenecek paranın önemli bir kısmının kendi tarafından karşılanacağını 
belirtmişti. Özdemir Ağabey, Sabancı Center’daki çalışma odasında 9 Ocak 
1996 tarihinde suikastçıların kurşunlarına hedef olarak maalesef hayatını 
yitirince, Talas’ı geri kazanma projesi neticelendirilemedi.

b) Ankara’da Okul Projesi: Ankaralı bir inşaat firması, Ankara 
yakınlarındaki geniş arazisi üzerinde büyük bir mesken projesi geliştirmeyi 
planlamış. İnşa edilecek ve satışa çıkarılacak villaları ve daireleri cazip 
kılmak için, inşaat arazisi üzerindeki büyük bir bölümü okul yeri olarak 
ayırmış ve bir “okul yatırımcısı ve işletmecisi” arayışına girmiş. Bu arayış 
içinde SEV’le temaslarda bulunmuş. Sonuç olarak, okul arazisi olarak ayrılan 
parsel SEV’e hibe edilmiş. SEV okul binalarının inşaatını ve işletmeciliğini 
üstlenmiş. 

Benim SEV’e Mütevelli Heyeti üyesi olarak katıldığım 1997 senesinde, 
Ankara okul projesi için önemli tutarlarda harcama yapılmıştı. İnşaat, yavaş 
da olsa devam ediyordu.

Sanırım, iki husus bu projenin akamete uğramasına yol açtı:
1) Yüklenici firma, kendi villa ve daire inşaatları projesinin devreye 

sokulmasında önemli gecikmeler yaşıyordu. Bu husus, okul inşaatı sonunda 
hazır olacağı varsayılan bir müşteri kitlesinin “hazır olmama” durumunu 
yaratıyordu.  Bu risk için SEV’in kayda değer bir korunma kalkanı yoktu.

       
2) Okul için yapılan fizibilite çalışması çok iyimser senaryolar üzerine inşa 

edilmişti. Örneğin, 
➢ Öğrenci Sayıları: Tam kapasite öğrenci sayılarına çok kısa zamanda 

ulaşılıyordu. Ankara dışındaki yeni bir okul için öğrenci sayıları ilk seneler 
için epeyi yüksekti.

➢    Öğrenci Ücretleri: Öğrenci ücretleri  SEV Üsküdar ve Üsküdar Amerikan 
Koleji öğrenci ücretlerine yakın seviyede tutulmuştu, yani yüksekti. Üsküdar 
okullarının yüksek ücretleri, bu okullar için İstanbul’da yüksek bir talep 
olmasından kaynaklanıyordu. SEV’in Ankara’da belli çevrelerde iyi bir ismi 
vardı, ama yeni açılacak bir okul, bir memur şehri olan Ankara’da yüksek 
ücretlerle, en azından ilk birkaç sene rağbet görmeyebilirdi. 

SEV’in yeni okullar açarak büyümesi benim arzu ettiğim bir şeydi, ama 
büyümenin oturtulduğu zeminin sağlam olması şartıyla… Profesyonel iş 



571

Mehmet Gür

hayatımda sağlam zemine oturtulmayan büyümelerin ne tür problemler 
yarattığına fazlasıyla şahit olmuştum. Ankara projesinde de, Ankara gibi 
SEV’in az tanındığı bir şehirde, şehir dışındaki bir okul için fazla iyimser 
kabullerle yapılan bir fizibilite çalışması, projeyi daha baştan tehlikeli 
bir duruma düşürebilirdi. SEV Mütevelli Heyeti’ne yeni girmiş biri 
olarak, fizibilite çalışmasındaki bana göre fazla iyimser rakamları alenen 
sorgulamam pek yerinde olmazdı. Endişelerimi Mütevelli Heyeti’nin 
tümüne değil, sadece birkaç kişiye söyledim.

SEV’e katıldığım tarihlerde Yönetim Kurulu Başkanı olarak Yaşar Yaşer 
görev yapıyordu. Yaşar Ağabey, TAC’den 1951 mezunu olarak, benden 
yaklaşık 18 yaş kadar büyüktü. Bir gün bana, “Gel Mehmet kardeşim; seninle 
beraber Bedrettin Dalan’ı ziyarete gidelim,” dedi.

“Tabii ki, Yaşar Abi. Ziyaretimizin konusu ne olacak?”
“İstanbul’un eski belediye başkanı olarak, yeni bir okul inşasına müsait 

olan arsaların yerini ondan daha iyi bilebilecek kimse yoktur. Dolayısıyla, 
ziyaretimizin konusu SEV İlköğretim Okulu için yer sormak olacak.”

Bedrettin Dalan 1984-1989 seneleri arasında İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. Görev döneminde ve sonrasında 
İstek Okulları’nın açılmasına da ön ayak olmuştu.  

Bedrettin Dalan, misafirlerini çok geniş bir salonda kabul ediyordu. 
Salonda beş-altı oturma grubu vardı. Bu, herhalde İstanbul Belediyesi 
zamanından kalan bir sistemdi. Şaşırmıştım, çünkü daha evvel hiç böyle 
bir şeye şahit olmamıştım.  Oturma gruplarından biri boşalınca biz salona 
alındık ve sıramızın gelmesini bekledik.  Salon dışında ve içinde bir saatten 
fazla bekledikten sonra, eski belediye başkanı beş dakika kadar sürecek 
görüşme için yanımıza geldi. Yaşar Abi ziyaret sebebini anlatınca, “Ben sizin 
okulları bilirim. Siz büyük yer istersiniz. İstanbul içinde artık böyle yerler 
yok. Şehrin çevresindeki beldelere gideceksiniz,” dedi. Teşekkür ederek 
ayrıldık…

SEV’DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUM

Yaşar Yaşer, sekiz yıllık kesintisiz öğretim kanunu çıktıktan sonra, genel 
sekreter/genel koordinatör Günhan Danışman ile birlikte üstün bir çaba 
göstererek, Tarsus, İzmir ve Üsküdar okullarında, prefabrik binalarda da 
olsa, ilköğretim okullarını zamanında ve tam kadrolu olarak devreye 
sokmayı başarmışlardı. Ankara projesi ise Yaşar Ağabey’i yıprattı. SEV 
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Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yaşar Yaşer’den, yani neredeyse en yaşlı üyeden 
Muhteşem Ekenler’e, yani en genç üyeye geçti. Eski başkan ile yani başkan 
arasında en az yirmi-beş yıl yaş farkı vardı. Muhteşem, TAC’den 1977 yılında 
mezun olmuştu. Ekenler Ailesi’nin Tarsus civarlarında tekstil fabrikaları 
vardı (Berdan Tekstil). 

Ben de yeni seçilen yönetim kurulunda sayman üye olarak yer aldım.

Yaşar Yaşer’in yönetim kurulu başkanlığını bırakmasından sonra, Günhan 
Danışman da genel sekreterlik görevinden ayrıldı. Ziya Köseoğlu isimli, 
Board Okulları dışından, fakat okulların idari yönetiminde tecrübesi olan 
bir profesyonel işe başladı. Ziya’nın önünde uğraşılması gereken çok yüklü 
bir “yapılacak işler” listesi vardı. Ziya, üç şehirdeki okulların, Gaziantep’teki 
Amerikan Hastanesi’nin ve “Redhouse” sözlüklerini derleyen ve basan SEV 
Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş.’nin (SEV-YAY) uğraşlarını ve problemlerini 
kısa zamanda kavradı ve çalışmalarında başarılı sonuçlar almaya başladı.

SEV Gaziantep Amerikan Hastanesi’nin geleceği ile ilgili fazla bir fikrim 
yoktu. Hastane, benim SEV’e katılmamdan evvel başhekim ve idareci olarak 
atanan bir doktorun yönetimindeydi. Hastanenin malî neticeleri pek parlak 
olmamakla beraber, SEV’e büyük bir yük getirmiyordu. Talas’taki kliniğin 
doktoru Dr. Warren H. Winkler, SEV Mütevelli Heyeti’nin üyelerindendi. 
Biz diğer üyeler, tıbbi konularda daha çok Dr. Winkler’in ve daha sonraki 
seneler aramıza katılan tıp doktoru birkaç üyenin görüşleri istikametinde 
hareket ediyorduk. Mütevelliler arasında hastaneyi idari açıdan en iyi 
bilen ise, Talas’tan okul abim Aykut Tuzcu idi. Aykut Abi, Gaziantep’te 
ikamet ettiğinden, hem hastanenin idari kadrosuyla yakın bir teması vardı, 
hem de Gaziantep halkının hastane ile ilgili düşüncelerini yakından takip 
edebiliyordu. 

SEV’in okullar açısından büyümesi gerektiği her geçen sene daha belirgin 
oluyordu. Benim şahsi inancım olan, “Board Okulları’nın verdiği eğitimin 
yeni okullar vasıtasıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması” inancına ilaveten, 
mevcut durum bazı adımların acilen atılması gerektiğini zaten fazlasıyla 
gösteriyordu: 

• Beş senelik ilkokulların da eklenmesiyle, sekiz yıllık kesintisiz eğitim, 
okullara yeni derslikler açma, yeni oyun sahaları yaratma, yeni tuvaletler 
yapma, kafeteryaların kapasitelerini geliştirme mecburiyetleri getirmişti. 
Bu, yeni arsalar almak, yeni binalar yaptırmak anlamına geliyordu. 
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Yeni eğitim sisteminin devreye girdiği 1997-1998 ders yılındaki yeni yer 
ihtiyaçları, mevcut Board Okulları yerleşkelerinde prefabrik derslikler 
kurarak giderilmişti. Tarsus ve İzmir yerleşkelerinin durumu, arsaların 
daha büyük olmaları sayesinde, İstanbul-Üsküdar’a göre biraz daha iyi idi.  
İlköğretim okullarının ilk beş senesi tümüyle aynı sene eklenmeyecekti, tam 
kapasiteye beş senede ulaşılacaktı, ama yine de bir an evvel köklü ve kalıcı 
çözümlere gitmek gereği ortaya çıkıyordu.

• SEV İlköğretim Okulları’na her üç şehirde de çok talep vardı. Veliler, 
çocuklarının anaokulundan itibaren SEV’de eğitim ve öğrenim görmelerini, 
en azından İngilizce öğrenimi açısından çok önemli buluyorlardı. Bu 
düşüncelerinde haksız değillerdi. SEV İlköğretim Okulları, İngilizce 
lisanının Türkiye çapında en iyi öğrenilebilecek okullar arasında belki 
de en ön sıralarda yer alıyorlardı. Board Okulları’nın sadece lise olarak 
kalan bölümlerine yurt genelinde açılacak “liseye giriş sınavı” vasıtasıyla 
girilecek olması, diğer bir ifadeyle, SEV İlköğretim Okulları’ndan ABH 
Liseleri’ne doğrudan geçiş olmaması, SEV velilerini ilk zamanlar pek 
endişelendirmiyordu. Daha sonraki seneler, bu husustaki endişeler özellikle 
İstanbul’da arttı. Buna paralel olarak, İstanbul’da bir SEV lisesine duyulan 
ihtiyaç gün geçtikçe kendini hissettirmeye başladı.    

* * *
Eski sistemde ortaokula öğrenciler sınavla alınırken, yeni sistemde 

ilköğretim okullarının ana sınıfına noter huzurunda çekilen kuralarla 
öğrenci alınıyordu. Kura sistemi, öğrenci kalitesinde ister istemez bir düşüşe 
neden olacaktı… Rağbet gören diğer bazı özel okullar, kapasitelerinin bir 
kısmını kurayla öğrenci alarak doldurmayı, tam kapasiteye geçişi ise, 
mesela 3. sınıf seviyesinde okula sınavla öğrenci alarak yapmayı 
yeğlemişlerdi. SEV İlköğretim Okulları’nda böyle bir yola gidilmesi tercih 
edilmemiş, kurayı kazanan her çocuğu “kabiliyetleri doğrultusunda en iyi 
şekilde yetiştirme” prensibi kabul edilmişti.

SEV İlköğretim Okulları’na, bilhassa büyük bir nüfusa hitap eden 
SEV Üsküdar İlköğretim Okulu’na rağbet o kadar üst düzeydeydi ki, 
miniklerin kuraya girebilmeleri için bile bir bağış şartı getirildi. Örneğin, 
SEV Üsküdar’ın kurasına katılabilmek için, her çocuğun velisinden Vakıf 
için 5.000 USD bağış alınıyordu. Gerçi, kurayı kazanamayanlara para iade 
ediliyordu, ama bu biraz da durumdan faydalanmak oluyordu. Ana sınıfına 
100 kişi alınsa, toplanan bağışlar 500.000 USD’ını buluyordu. Yaşar Yaşer, 
bağış alma mecburiyetini şöyle izah etmişti: “İlköğretim okullarını açmamız, 
önümüzdeki kısa dönemde büyük yatırımlar yapmamızı gerektirecektir. 
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Bu yatırımları sadece okul ücretlerinden karşılayamayız. Ayrıca bağış 
almamız bu yüzden gerekli…” Bu açıklamada yanlış bir şey yoktu. Bağış 
toplamaya benim hiçbir itirazım yoktu. Tam tersine, bağış yapmakta pek 
cömert olmayan halkımızı, eğitim için bağış yapmaya alıştırmak gerektiğine 
inanıyordum.

Benim, sadece alınan bağışların muhasebeleştirilmesi konusunda biraz 
endişem vardı. Ben bir vergi uzmanı değildim, ama Arthur Andersen’da 
çalıştığım yıllardan, vergilendirmenin “mantığı” üzerine epeyi tecrübem 
olmuştu. AA&Co. vergi bölümünde çalışan arkadaşlarımız, benim gibi 
bağımsız denetim ve danışmanlık bölümlerinde çalışanlara ara sıra vergi 
kanunları hususunda kurslar verirlerdi. Bu endişemi Günhan Danışman’a 
şöyle anlattım: “Günhan Abi, biz bu bağışları vergi muafiyeti olan Vakıf ’ta 
gelir olarak muhasebeleştiriyoruz, ama kura işlemi vergiye tabi olan SEV 
İlköğretim Okulu’na giriş için yapılıyor. Vakıf vergiden muaf, okul ise 
vergiye tabi bir kuruluş. Bu hesapların daha sonra vergi açısından denetimi 
olursa, vergi müfettişleri, ‘Bağış ve kura işlemi ilintilidir, dolayısıyla, 
bağışlar Vakıf ’ta değil, SEV İlköğretim Okulu’nda muhasebeleştirilmeli ve 
vergilendirilmelidir’ diyebilirler mi acaba?”

“Vakfın vergi danışmanının bu konuda böyle bir uyarısı olmadı…” dedi 
Günhan Ağabey.

VELİLERİN İSYANI

2000’li senelerin başındaydık. Etrafta, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 
Bahçeköy’de kurulmuş olan Özel Yüzyıl Işıl Okulları’nın maddi olarak zor 
günler yaşadığı konuşuluyordu. İki hanım girişimci tarafından kurulmuş 
olan okul, “ünlülerin çocuklarının okuduğu okul” olarak biliniyordu. SEV 
Yönetim Kurulu’nda bu okulla ilgilenme kararı aldık. Yönetim Kurulu 
olarak belli araştırmalardan ve durum tesbitinden sonra, Yüzyıl Işıl’ın 
ortakları ile bir mutabakata varılması durumunda, konuyu son onay için 
Mütevelli Heyeti’ne götürecektik. İstanbul’da oturan bir yönetim kurulu 
üyesi olarak, ben tüm görüşmelere katıldım. Görüşmeler güya gizli olarak 
yapılacaktı, ama SEV’in Yüzyıl Işıl Okulları ile ilgilendiği kısa zamanda 
duyuldu. Yüzyıl Işıl velilerinden çok olumlu mesajlar geldi; hatta bazı 
veliler, SEV’in Yüzyıl Işıl Okulları’nı satın alması durumunda, SEV’e önemli 
bağışlar yapılabileceğini bile belirttiler. 

İşin bir diğer cephesinde SEV Üsküdar İlköğretim Okulu öğrencilerinin 
velileri vardı. Onlar SEV’in Yüzyıl Işıl Okulları girişimine ateş 
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püskürüyorlardı. Olayı protesto etmek için Vakıf ’a telefonlar yağıyordu. 
Muhteşem Ekenler bana Tarsus’tan telefon etti: “Mehmet Abi, veliler 
yönetimle bir toplantı istiyorlarmış. Ben önümüzdeki günlerde yurt dışında 
olacağım. Senin durumun müsaitse, toplantıyı sen idare eder misin?”

“Aynı konuyla ilgili beni biraz evvel Ziya Köseoğlu da aradı. Tamam, ben 
ilgilenirim. Ümit ederim, tatsız bir şey yaşanmaz…” dedim.

Bir Cumartesi sabahı, Üsküdar Amerikan Lisesi’nin büyük tiyatro-konser 
salonu (auditorium) yarıdan fazla dolmuştu. Önemli sayıda katılım vardı. 
Çoğunluk, öğrencilerin annelerinden oluşuyordu. ABH temsilcisi eski 
hocam Mr. McCain ve SEV Genel Sekreteri Ziya Köseoğlu ile toplantıya 
girdik. Veliler karşısında bana destek vermek için, TAC mezunu mütevelli 
Prof. Dr. Aykut Toros da gelmişti. Mr. McCain, velilere “Hoşgeldiniz,” 
dedikten sonra mikrofonu bana bıraktı. Kendimi tanıttım. Aykut Toros 
ve Ziya Köseoğlu’un kimler olduklarından bahsettim. Doğrusu, velilerin 
sinirli halleri yüzlerinden okunuyordu. Anlaşılan o ki, Yüzyıl Işıl Okulları 
konusunu aralarında çok konuşmuşlar ve tabiri caizse, “birbirlerini 
doldurmuşlardı”. Hanım velilerden biri söz aldı ve şöyle dedi: 

“Bu toplantının düzenlenmesinden dolayı teşekkür ederiz. SEV 
yönetimine vermek istediğimiz bir mesaj var.”

“Sizi dinliyoruz,” dedim.
“Biz çocuklarımızı SEV’e bin-bir güçlükle verdik. Çocuklarımız kurayı 

kazandılar; biz veliler, başka giderlerimizi kısarak, SEV’in zaten yüksek 
olan yıllık ücretine ilaveten bir de yüklü bağışlar yaptık. Şimdi siz 
kalkıyorsunuz, bu stresleri hiç yaşamamış bir veli grubunun çocuklarını 
SEV bünyesine katıyorsunuz. Buna hakkınız yok…”

Salondan “Doğru”, “Evet” sesleri yükseldi. Bir kısım veliler söylenenleri 
alkışladılar. Salondaki koltuklarından bana kızgın gözlerle bakan 
topluluğa baktım. Konuşmayı yapan hanım, veliler açısından bakıldığında, 
hassas bir konuya değinmişti, ama ben de “buna hakkınız yok” lafına 
içerlemiştim. 

“ ‘Buna hakkınız yok’ derken, tam olarak neyi kastediyorsunuz efendim?” 
dedim.

“Bakın Mehmet Bey! Siz Yüzyıl Işıl’ı SEV bünyesine katma 
teşebbüsünüzle bizim çocuklarımıza yeni rakipler yaratıyorsunuz… 
İlköğretimden sonra herkesin ortak arzusu, çocuklarımızın mümkün 
olan en yüksek sayıda Üsküdar Amerikan Lisesi’ne devam edebilmesidir. 
Hâlbuki, siz, çocuklarımızı bu okula verdiğimiz gündeki şartları 
değiştiriyorsunuz. Esasında, bırakın SEV bünyesine yeni bir okul katmayı, 
hâli hazırda mevcut sınıf şubelerine yeni bir şube eklemenizi bile kabul 
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edemeyiz…”
Salondan yine alkış sesleri yükseldi. Doğru bir şeyler söyleyemezsem, 

toplantının idaresini kaybedebilirdim. Daha vahimi, SEV’in prestiji 
sarsılabilirdi.

“Hanımefendi, görüşleriniz için, daha doğrusu bu salondaki kişilerin 
ortak görüşü olarak algıladığım sözleriniz için teşekkür ederim. Veliler 
olarak düşüncelerinizde haklı olabilirsiniz. Bunu anlamadığımı 
zannetmeyin. Öte yandan, SEV’in bu son girişimi için birçok bakış açısı 
ve birçok neden var:

• Bunlardan belki de en önemlisi, şimdi içinde bulunduğunuz bu 
köklü okulda, Tarsus’ta ve İzmir’deki ABH ve SEV okullarında verilen 
eğitimi ve öğretimi, kaliteden taviz vermeden, mümkün olduğu kadar 
yaygınlaştırmaktır. Vakıf bu amacını SEV İlköğretim Okulları’nı faaliyete 
geçirerek belli etmiştir. Yoksa, biz de bazı okulların yaptığı gibi, sekiz yıllık 
kesintisiz eğitim kanunu çıktıktan sonra, sadece ABH Liseleri ile devam 
eder, hiç bu çabalar içine girmezdik.”

Salonda derin bir sessizlik oluştu. Veliler dikkatle dinliyorlardı. Doğru 
yolda olduğumu hissettim ve devam ettim:

•   “Bakın, şu anda Üsküdar Amerikan Lisesi’nin yerleşkesinde ve Üsküdar 
Amerikan Lisesi’ne ait bir salondayız. SEV İlköğretim Okulu velileri olarak, 
siz çocuklarınızın prefabrik binalarda eğitim görmesinden haklı olarak 
şikâyet ediyorsunuz. Şikâyet eden sadece siz değilsiniz. Üsküdar Amerikan 
Lisesi öğrencileri ve velileri de,  anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin aynı 
yerleşkede olmalarından şikâyetçiler. Bu duruma bir an evvel çözüm 
bulmamız ve bu yerleşkeden çıkmamız lazım.

•  Bu yerleşkeden çıkarken, planlı ve programlı hareket etmemiz gerekir. 
Anaokulunda ve ilköğretimin ilk sınıflarında koskoca İstanbul’un her 
yerinden gelen öğrenciler var. Birçok öğrenci günün önemli bir bölümünü 
trafikte geçiriyor. Trafik sıkışıklığı her geçen gün artıyor. Bunun yarattığı 
olumsuzlukları hep beraber yaşıyoruz. İşte, sadece trafik açısından 
düşünseniz bile, gelecek için İstanbul’da iki ayrı SEV İlköğretim Okulu 
hedeflememiz gerektiği ortaya çıkıyor; biri Anadolu Yakası’nda, diğeri 
Avrupa Yakası’nda. Yüzyıl Işıl Okulları bu hedefin Avrupa Yakası ayağı 
olabilir.

Salondaki kızgın yüzlerin yerini meraklı bakışlar almıştı…
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• Gelelim sizin iddianıza: Çocuklarınıza yeni rakipler yarattığımızı 
söylüyorsunuz. Bu endişenizin yersiz olduğunu anlatmak isterim: Birinci 
husus, biz diğer bazı okulların yaptığı gibi, ara sınıflar için sınav açarak 
okulumuza yeni öğrenciler almıyoruz, yeni şubeler açmıyoruz. Okulumuza 
kurayla giren öğrencilerimizi kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirmeye 
çalışıyoruz. Eğitim ve öğretim aynı zamanda bir yarıştır. Bazı öğrencilerin 
bu yarıştan çekilmek istemeleri veya velileri tarafından bunun uygun 
görülmesi çok normaldir. Biz ara sınıflar için sınavı, ancak ve sadece 
okuldan ayrılanlar varsa, onların yerlerini doldurmak için açıyoruz. İkinci 
husus ise şudur: Hepimiz biliyoruz ki, SEV Üsküdar İlköğretim Okulu’ndan 
mezun olan bir öğrenci, Üsküdar Amerikan Lisesi’ne doğrudan kabul 
edilemez. Lise yönetiminin açıklayacağı sınav puanını tutturması gerekir.  
Bu yerleşkeden çıkıldığında, eski ortaokuldan kalan yerler, laboratuvarlar, 
derslikler tamamen Üsküdar Amerikan Lisesi’nin kullanımına kalacaktır. 
Bu, lisede öğrenci mevcudunun neredeyse iki katına çıkması demektir. Bu da 
sizin çocuklarınızın liseye giriş sınavına girdiklerinde, Üsküdar Amerikan 
Lisesi’ne kabul edilme şanslarının artması anlamına gelir.”    

O gün veliler, toplantıya geldiklerinden daha sakin bir şekilde ayrıldılar.
Belli aşamalardan sonra, Yüzyıl Işıl için ödenecek fiyatta belli bir seviyeye 
geldik, ama iş bozuldu…

Yüzyıl Işıl Okulları sahiplerinden biri, büyük bir gazeteye demeç 
vermişti. Verilen demeçte şöyle deniliyordu: “SEV’in tecrübesi ile Yüzyıl Işıl 
Okulları’nın kalitesi birleşiyor.” Manşetten verilen bu cümle, SEV’i kalite 
açısından ikinci plana itiyordu. Belki gülüp geçilebilirdi, ama işi bozan 
bu demeç oldu. SEV Mütevelli Heyeti’ndeki bazı üyeler verilen demece 
fazlasıyla tepki gösterdiler. Belki de, işin olmaması için o demeci bir 
bahane olarak kullandılar. Belki bazı veliler, bazı mütevellilerle doğrudan 
görüşerek, onları işin bozulması doğrultusunda ikna etmişlerdi.

TALİHSİZ BİR OLAY 
 Başka bir gün, başka bir gazete haberi, SEV Yönetim Kurulu’nda bir 

değişikliğe neden oldu: Gazetenin haberinde,  bir kişinin saldırı sonucu 
yaralandığı belirtiliyor, yaralama işinin arka planında Berdan Tekstil 

Yaşlı ve akıllı olmak için, önce genç ve aptal olmak gerekir. 

̶   Anonim
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sahiplerinden Ekenler Ailesi’nin yer almış olabileceği yazıyordu. Haber, 
SEV için çok kötü bir haberdi; çünkü Muhteşem Ekenler, SEV Yönetim 
Kurulu Başkanı idi… Ekenler Ailesi tarafından gazete haberini yalanlayan 
beyanatlar verildi, ama bu SEV camiasını ne kadar ikna edici oldu, 
bilemiyorum… Muhteşem tarafından atılması gereken adım, kendisinin 
SEV Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan, geçici de olsa, olay aydınlığa 
kavuşuncaya kadar ayrıldığını hemen beyan etmesi idi. Muhteşem, bunu 
kendi inisiyatifiyle yapmadı.

Olaydan bir müddet sonra, SEV Yönetim Kurulu üyeleri olarak İstanbul’da 
olağan bir toplantı için bir araya geldik. Muhteşem de İstanbul’a gelerek 
toplantıya katıldı. Gündem maddeleri görüşüldükten sonra, ben söz aldım:

“Muhteşem, yaşanılan o üzücü olaydan sonra emin ol, hiç birimiz bir 
araya gelip, senin hakkında ve olayın SEV’e olan muhtemel etkileri 
konusunda konuşmuş değiliz. Fakat bunu yapmalıyız. Şimdi, müsaade 
edersen, seni biraz dışarı alıp konuyu aramızda görüşelim.”

Muhteşem, itiraz etmeden dışarı çıktı.  Başkan Yardımcısı Güner Baykal 
idi. Güner Ağabey görüşünü açıklayarak, “Muhteşem’in bu aşamada istifa 
etmesi, sanki suçu kabul etmiş gibi algılanabilir…” diyerek, kendi endişesini 
aktardı. Konuşma sırası bana gelince, ben şöyle dedim: “Bazı gazetelerin 
doğru veya yanlış haberlerle halk arasında yarattığı algılar maalesef kolay 
kolay unutulmuyor, silinmiyor. Bu konuda SEV’in çok titiz davranması 
gerekir. Bizim etkilediğimiz ve etkilendiğimiz birçok unsur var: Öğrenciler, 
veliler, öğretmenler, mezunlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim 
Bakanlığı, vs. Bu paydaşlarımızın ne düşündüğünü düşünmemiz lazım. 
Esasında, yönetim kurulunu seçen Mütevelli Heyeti’nin başkanının bu 
konuda bir şeyler yapması gerekir. Mesela, konu ile ilgili olarak mütevellileri 
olağanüstü bir toplantıya çağırmak gibi… Böyle bir girişim bugüne kadar 
olmadığına göre, ya bizim, yani tüm yönetim kurulu üyelerinin, ya da sadece 
Muhteşem’in istifa ettiğini açıklaması doğru olur görüşündeyim.”

Sonuçta, Muhteşem’den başkanlıktan istifa etmesinin istenmesine 
karar verildi. Dışarı çıkarak, Muhteşem’i tekrar odaya davet ettim. Kararı 
Muhteşem’e açıklamak da bana düştü: “Muhteşem, kardeşim, o üzücü 
olaya senin kötü bir niyetle katıldığına buradaki hiç kimse zerre kadar 
inanmıyor. Öte yandan, bizim etkilediğimiz ve etkilendiğimiz birçok 
paydaşımız var: Öğrenciler, veliler, öğretmenler, mezunlar, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, vs. Arkadaşların, abilerin ve ablaların 
olarak seni bütün bu unsurlara karşı koruyamayız, koruma çabaları 
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göstermemiz de zaten doğru olmaz. Dolayısıyla, yönetim kurulu olarak, 
yönetim kurulundan ve başkanlıktan istifa ederek ayrılmanı en doğru 
çözüm olarak görmekteyiz. Mütevelli heyeti üyeliğinden ayrılıp ayrılmaman 
bizim, yönetim kurulu üyeleri olarak karışabileceğimiz bir husus değil. 
Buna sen ve Mütevelli Heyeti karar verin.”

Muhteşem, önüne konulan analizleri doğru bularak ve kendi düşüncesinin 
de buna paralel olduğunu ifade ederek, başkanlıktan ve yönetim kurulundan 
istifa etti. Mütevelli heyeti üyeliğine devam etti. Başkan Yardımcısı Güner 
Baykal, dönem sonuna kadar Muhteşem’in yerine başkan oldu. Bir sonraki 
dönem için de başkan olarak seçildi. Ben de başkan yardımcısı oldum 
(Fotoğraf 101).  

BAĞLARBAŞI YERLEŞKESİ 
  Yüzyıl Işıl Okulları girişimi sonuçsuz kalmıştı, ama SEV’in İstanbul’da 

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin yerleşkesi dışında ikinci, hatta üçüncü bir 
yerleşke açması gereksinimi devam ediyordu. Sonunda satın alınabilecek 
yeni bir okul binası bulundu. Bu, Beylerbeyi’nde, Üsküdar Amerikan 
Lisesi’ne pek uzak olmayan bir mesafede, özel bir okulun binasıydı. O okul, 
mali zorluklardan dolayı öğrenci kaybediyordu, ya da tam tersi,  öğrenci 
kayıplarından dolayı mali sıkıntıya düşmüştü. Okul binasının dışarıdan 
hoş bir görünümü vardı, ama en güzel kat olan çekme kat, kaçak olarak 
yapılmıştı.

Güner Baykal, Ziya Köseoğlu ve ben sayısız defalar okula gittik. Birçok 
yönden incelemeler yapıldı. SEV İlköğretim Okulu’nun idarecilerini ve 
öğretmenlerini, Üsküdar Amerikan Lisesi idarecilerini, emlak işleriyle ile 
uğraşan müşavirimizi, mimarlıktan ve inşaat işlerinden anlayan mütevelli 
üyelerimizi, okul aile birliği üyelerini, okul binasını ve konumunu kendi 
gözleriyle görüp, değerlendirmeleri için davet ettik. Bu insanlar arasındaki 
kilit isim SEV İlköğretim Okulu Müdiresi Dilek Yakar idi. Yeni yerleşkeyi 
öğretmenler kadrosuna, öğrencilere ve velilere anlatacak, benimsettirecek 
kimse olarak, Dilek Hanım’ın görüşü ve yeni yerleşkeyi beğenip, önce 
kendinin benimsemesi önemliydi.

Tüm paydaşlarımızın olumlu görüşleri alındıktan ve yapılacak işler 
listelendikten sonra, bina ve okul sahibiyle pazarlığa oturduk ve mutabık 
kaldık. Okulun zaten azalmış olan öğrencileri başka okullara geçtikten 
sonra, binada kaçak katın yıkım ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları 
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başlatıldı. SEV İlköğretim Okulu böylece ilk bağımsız yerleşkesine sahip 
oldu. Ben yeni yerleşkeyi baştan beri “Bağlarbaşı Yerleşkesi” olarak 
tanımlamıştım. Bu isim benimsendi ve hafızalarımıza yerleşti.

GÜNER BAYKAL’IN VEFATI

“Mehmet Bey, biraz evvel Yaşar Yaşer telefon etti. Güner Baykal bir trafik 
kazası geçirmiş. Size haber vermemi söyledi. Durumu ağırmış.”

2001 senesinin Ağustos ayındaydık. O gün Ziya Köseoğlu ile Bağlarbaşı 
Yerleşkesi’nde buluşmak üzere sözleşmiştik. Arabamdan iner inmez, 
Ziya’nın bana verdiği bu haber karşısında dona kaldım. Ben de SEV Yönetim 
Kurulu’nun diğer üyelerine haber verdim. Bir müddet sonra Güner Baykal’ın 
maalesef vefat haberi de ulaştı.

İnsan vatanı için şehit düşer, ailesini, şerefini korumak için hayatından 
olur, amansız bir hastalığa yakalanarak vefat eder, ama bir trafik kazasında 
yok olup gitmek, ölümlerin en kötüsü, en anlamsızı olsa gerek…

Güner Ağabey’den boşalan SEV Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı dönem 
sonuna kadar ben doldurdum. Yeni yerleşkenin açılışı yapıldı. Bu arada, 
Ankara’ya giderek, Ankara’daki okul inşaatına devam etmeyeceğimizi site 
inşaatını geciktiren firmaya beyan etmek bana ve yönetim kurulu üyemiz 
İzmir Amerikan Koleji ’75 mezunu Şükran Çelebi’ye düştü.

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN VE SEV

2001 senesinin sonuna doğru, Fikret Deniz beni telefonla aradı. Fikret, 
Tarsus Amerikan Koleji’nden sınıf arkadaşımdı. Adana’nın Kozan 
ilçesindendi; ortaokulu da Tarsus’ta okumuştu. Ben ortaokulu Talas’ta 
bitirip, lise için Tarsus’a gidince, Fikret ve ben TAC’de sınıf arkadaşı olduk.

Fikret, o günlerde Marmaris Kaymakamı idi.  

“Mehmet, SEV Yönetim Kurulu Başkanı şimdi sensin, değil mi?”
“Evet, Güner Baykal’ın vefatından sonra, başkanlığı ben üstlendim.”
Fikret, “Ben de seni bunun için arıyorum,” dedi ve devam etti: “Biliyorsun, 

Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren şimdi Marmaris’te yaşıyor…”
“Biliyorum,” dedim.
“Marmaris Kaymakamı olmam sıfatıyla, ben Sayın Cumhurbaşkanı’nı 

sık sık ziyaret ederim. Benim, Tarsus mezunu olduğumu biliyor.   Son 
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ziyaretimde bana SEV’i anlattırdı. Neyse ki, SEV hakkında yeteri kadar 
bilgim vardı.”

“Cumhurbaşkanı Kenan Evren, SEV hakkında neden bilgi istedi?”
“Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris’te bir okul yaptırıyor ve bu okulla ilgili 

bilgi alışverişinde bulunmayı istiyor. SEV Yönetim Kurulu Başkanı ile, yani 
seninle görüşmeyi arzu ediyor.”   

Emir yüksek yerden geliyordu… “Tabii ki, Fikret!” dedim. “Marmaris’e ne 
zaman gelmem gerekiyor?”

“Sen gelmeyeceksin. Sayın Cumhurbaşkanı, iki hafta sonra İstanbul’a 
gideceğini söyledi. Ben de kendisine refakat edeceğim. Sen benden haber 
bekle...”

Fikret, birkaç gün sonra tekrar telefon ederek, görüşme gününü, saatini 
ve yerini bildirdi. Buna göre, Fikret ve ben randevu günü sabahı buluştuk ve 
Cumhurbaşkanı’nın kaldığı Yeniköy-Kalender Orduevi’ne gittik.

Yirmi-bir sene önce, yani 12 Eylül 1980 tarihinde, zamanın Genelkurmay 
Başkanı olarak askeri darbe gerçekleştirmiş, daha sonra bir süre devlet 
başkanlığı ve daha da sonra Türkiye’nin 7. Cumhurbaşkanı olarak görev 
yapmış bir kişinin karşısındaydık. İnsan tabii olarak etkileniyor ve 
heyecanlanıyor. Öte yandan, Kenan Evren’i, askeri duruşlarının yanı sıra, 
televizyonlarda babacan tavırlarıyla da seyretmiştik. Bizi kabul ettiği odaya 
girdiğinde de babacan bir hâli vardı. “Oturun bakalım çocuklar!” dedi.

“Fikret Bey bahsetmiştir; benim Marmaris’te bir okul projem var. Arzum 
odur ki, okulun açılma safhasına gelindiğinde, okulun vereceği eğitim ehil 
ellerde olsun. Ben sizin okulları bilirim. Köklü kuruluşlardır. İyi eğitim 
veriyorsunuz; takdir ediyorum. Kayseri Talas’taki okulun kapanmış olması 
üzüntü verici…”

Eski Cumhurbaşkanı’nın Talas’ı bilmesi ve kapanmış olduğundan 
bahsetmesi beni şaşırttı. “Belki, askerlik mesleğinin bir bölümünü 
Kayseri’de geçirmiştir…” diye düşündüm.

“Görüşleriniz için teşekkür ederiz efendim. Ben de Talas Okulu’nun son 
mezunlarındanım.”

Fikret söze karıştı: “Talas sadece ortaokuldu Sayın Cumhurbaşkanım. 
Biz Mehmet Bey’le Tarsus Koleji’nin lise bölümünde beraber olduk.”

“Evet, dediğim gibi, benim için mühim olan husus, okulun köklü ve ehil 
kurumların idaresi altında olmasıdır. Sağlık ve Eğitim Vakfı’na, yaptırdığım 
okulun idaresini teklif ediyorum. Ne dersiniz?” diye sordu Cumhurbaşkanı.
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Bir kere daha şaşırdım. Sanırım, Fikret de şaşırmıştı. Daha önce aramızda 
yaptığımız konuşmalarda, Kenan Evren’in SEV’den kendi okuluna bir tür 
“know-how”, yani bilgi ve tecrübe aktarımı isteyebileceğinden söz etmiştik. 
Bilgi ve tecrübe aktarımı bir şekilde problemsiz olarak yapılabilirdi. 
İdarecilik hususu ise apayrı bir olaydı; bir sürü sorun yaratabilirdi.

“Teklifinizle bizi onurlandırdınız efendim. Sormama müsaade ederseniz, 
okulun mülkiyetini SEV’e devretmeyi düşünüyor musunuz?”

“Hayır, bu aşamada düşünmüyorum. Okulun idaresi ve eğitim tamamen 
size bırakılacak. Benim tek bir şartım var: Okulun adında ‘Kenan Evren’ 
isminin yer alması.”

Kalander Orduevi’nden ayrıldıktan sonra, Fikret ve ben, olayı aramızda 
konuştuk: “Cumhurbaşkanı’na söylediğim gibi, ben teklifi SEV’in ilgili 
kurullarına götüreceğim. Doğrusunu söylemek gerekirse, böyle bir teklifin 
kabul göreceğine pek ihtimal vermiyorum…” dedim.

“Neden?” diye sordu Fikret.
“Sıralamam gereken birçok neden var:
Bugüne kadar kendi mülkümüz olmayan hiçbir kuruluşta salt idarecilik 

yapmadık. Böyle bir yapının yaratacağı olumsuzluklar olabilir. Bu 
durumlarda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözülmesinde problem 
yaşanabilir. Çözümsüzlük durumunda ise, mülk, yani okul olduğu yerde 
kalır; SEV ayrılır. Böyle bir olay, SEV’e itibar kaybettirebilir.

Biz sahibi olduğumuz okullara veya diğer kuruluşlara şahıs adı vermeyiz. 
Okullara bulundukları şehir veya semt adı verilir. İzmir, Tarsus, Üsküdar 
gibi… Şahıs isimleri ancak binalara verilir. Bunu da Kenan Evren kabul 
etmez. Kendi adının okulun adı içinde kullanılmasını şart koşuyor.

12 Eylül 1980 askeri darbesi o günkü şartlar dâhilinde nüfusun büyük 
bölümü tarafından tasvip edilmişti. 1982 Anayasası da %91 ‘evet’ oyu 
ile kabul edildi. Öte yandan, darbeyi takip eden sıkıyönetim döneminde 
duyduğumuz veya duymadığımız haksızlıklar ve sertlikler yaşandı. 
Dolayısıyla, rüzgârın eseceği yöne göre, ‘Kenan Evren’ ismi bir risk faktörü 
olabilir.”

Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in yaptığı teklif, SEV’de kabul edilmedi.  
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SEV YÖNETİM KURULU’NDAN AYRILIYORUM

Güner Baykal’ın vefatından sonra geçici olarak yürüttüğüm SEV 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim dönem sonunda bitti. Yeni dönem 
için yönetim kurulu başkanlığına aday olmadım. TAC ’58 mezunu Tamer 
Şahinbaş başkanlık için arzuluydu ve bu konuda epeyi iddialıydı. Benden 
en az on yaş büyük bir abimizin karşısına SEV ortamında rakip olarak 
çıkmak, bizim kültürümüze aykırıydı.

SEV Yönetim Kurulu toplantılarının SEV’e bağlı kuruluşların 
yerleşkelerinde dönüşümlü olarak yapılmasına dikkat edilirdi. Bir sonraki 
toplantı Tarsus Amerikan Lisesi’nin yerleşkesinde yapılacaktı. Üyelerin, 
standart gündem maddelerinin dışında gündeme ilave ettirmek istedikleri 
hususlar, toplantıdan evvel genel sekretere bildirilirdi. Ziya Köseoğlu’na 
telefon ettim: “Ziya, benim Tarsus’taki toplantı gündemine ekletmek 
istediğim iki madde var: 

i) Konulardan birincisi SEV’e bağlı tüm okullardan mezun olanlar için 
İstanbul’da bir sosyal tesis kurulması için girişimlerde bulunulmasıdır. 
Bu husus daha önce de ele alınmıştı, fakat 2001 ekonomik krizi nedeniyle 
gerçekleştirilemedi. Geçmiş senelerde böyle bir tesis ABH Okulları 
mezunları için düşünülmüştü, ama şimdi ABH Okulları’na devam etmeyen 
SEV İlköğretim Okulları mezunları da ortaya çıktı. O çocuklar uzun 
senelerini bizimle beraber geçiriyorlar. Liselerimize devam edemeseler bile, 
kurulacak böyle bir tesisin kapılarının onlara da açık olması gerekir.

ii) İkinci konu ise Tarsus Amerikan Lisesi’nde yatılılığın geliştirilmesi 
için yapılması gerekenler. Tarsus’a gitmişken, bu konuyu yerinde okul 
idarecileriyle konuşmuş oluruz.

“Tamam, Mehmet Bey, not aldım.”
“Ziya, ben konuları ve gerekçelerini sana faksla da iletirim. Teşekkürler. 

Görüşmek üzere…”

Birkaç gün sonra, Tarsus’ta yapılacak yönetim kurulu toplantısının bilgi 
kitapçığı bana ulaştı. Böyle bir kitapçıkta Vakıf ve kuruluşlarının son mali 
tabloları ve toplantıda görüşülecek konularla ilgili açıklamalar, en başta 
ise, gündem maddeleri listesi yer alırdı. Gündemde TAC’de yatılılıkla 
ilgili madde yer alıyordu, ama İstanbul sosyal tesisi ile ilgili madde yoktu. 
Unutulduğunu sandım ve Ziya’ya telefon ettim. Ziya, “Mehmet Bey, Başkan 
o konuyla ilgili maddeyi gündemden çıkardı,” dedi. Bu ağrıma gitti.
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Tarsus’taki toplantıya gittim, ama İstanbul’a dönüşte SEV Yönetim 
Kurulu’ndan istifa ettim. SEV Yönetim Kurulu’ndaki birinci dönemim 
böylece sona erdi. Mütevelli Heyeti üyeliğim devam etti. Mütevelli Heyeti’nin 
yılda iki kez yapılan toplantılarına gittim. 

SEV’İN 40. KURULUŞ YILI KUTLAMALARI

2008 yılına gelmiştik.  SEV Mütevelli Heyeti’ne üye olarak girişimin 
üzerinden on sene geçmişti. O senelerin bir kısmı, SEV mütevellisi olmanın 
yanı sıra, SEV Yönetim Kurulu üyesi, sayman üye, başkan yardımcısı ve hatta 
geçici bir dönem SEV Yönetim Kurulu Başkanı olarak geçmişti.

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmamın üzerinden birkaç 
sene geçmişti. Kurul üyeliklerinde de birçok değişiklikler olmuş, Talas ve 
Tarsus’tan okul abim ve AA&Co.’dan mesai arkadaşım Erhan Dumanlı, SEV 
Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu. Bir gün, yine Talas ve Tarsus’ta benden 
bir sınıf büyük Olcayto Ahmet Tuğsuz bana telefon etti:

“Mehmet, bu hafta içinde müsait bir zamanında buluşabilir miyiz?”
“Memnuniyetle, konu nedir?” diye sordum.
“ SEV’in 40. Yıl kutlamaları.”
Ahmet’le Bebek’te buluşarak, birer kahve siparişi verdik.
“Ahmet, sen SEV’de değilsin; bu işe nasıl girdin?”

SEV Mütevelli Heyeti, SEV’in 40. Yıl etkinliklerini organize etmesi için 
SEV Yönetim Kurulu’nu görevlendirmişti. Etkinliklerden en az birinin 
mezunlara yönelik olarak yapılması planlanmış, bunun da en iyi şekilde 
canlı müziğin olacağı etkinliklerle yapılabileceği düşünülmüştü. Mezunlara 
yönelik etkinlikler tasarlanması beni sevindirdi. Mezunların SEV için 
önemi, biraz geç de olsa anlaşılmaya başlanmıştı.  

“Erhan Dumanlı benimle temas kurdu ve bizim okulların bulunduğu 
İstanbul, İzmir ve Tarsus’ta müzikli etkinlikler düzenlememi rica etti.”

Erhan’ın konserlerle ilgili olarak Ahmet Tuğsuz’u görevlendirmekle 
isabetli bir karar verdiğini düşündüm. Kendisi, Talas’tan beri müzikle 
uğraşırdı. Benim gitara başlayıp, şarkı söylememde bile eminim etkisi 
olmuştur. Ahmet, Tarsus’ta okul grubu Echo ‘68’de çalmış, Türkiye’yi 
Eurovision yarışmalarında temsil etmişti; profesyonel müzik çevrelerinde 
tanınan bir kişi idi. Kutlamalarda yer alacak müzik gruplarını, müzisyenleri 
en iyi o ayarlayabilirdi.

“Hangi müzisyenlerle çalışmayı düşünüyorsun, Ahmet?”
“Sizlerle…”
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“Nasıl yani?” diye hayretle sordum.
“Bizim okulların mezunları arasında müzikle az veya çok uğraşan sayısız 

insan var. Mesela sen, mesela Ali İpek, mesela Ayhan Sicimoğlu, mesela ben. 
Üsküdar ve İzmir okullarından da bir sürü isim var. Bizler sahneye çıkıp, 
ikişer, üçer şarkı çalıp, söylesek, en az üç saatlik program yaparız. Erhan 
Dumanlı’ya da aynen bunu teklif ettim. Profesyonel müzisyenler SEV’e hem 
pahalıya mal olur, hem de onlarla uğraşmak zor olabilir; hele işin içinde üç 
ayrı şehir varsa. Tek profesyonel grup Ayhan’ın Latin grubu olacak.”

“Ahmet, bu cidden şahane bir fikir.” 
“Sen katılmaya ne dersin? ”
“Tabii ki, seve seve katılırım. Büyük bir kalabalık önünde ilk ve son 

defa Cenevre’de üniversite yıllarımda çalmıştım. Doğrusu, şimdiden 
heyecanlandım…” dedim.

Etkinliklerin ilki İzmir Amerikan Koleji’nin yerleşkesinde oldu. Yurtdışına 
yapmam gereken bir iş seyahati nedeniyle İzmir’e maalesef gidemedim. 
Sıra Tarsus etkinliğine gelince, gitarımı da yanıma alarak Tarsus’a gittim.
TAC’nin giriş kapısına geldiğimde, içeriden müzik sesleri gelmeye başladı. 
Bizim, bir zamanlar basketbol ve mini futbol sahası olarak kullandığımız 
yere kurulan sahnede ses düzeni provaları yapılıyordu. Ahmet Tuğsuz, 
beni sahneye çıkacak diğer arkadaşlarla tanıştırdı. Tüm sunumları İzmir 
Amerikan Koleji ’88 mezunu, TRT’de program yapımcısı ve sunucu olarak 
çalışan Saadet Baykal yapacaktı. Saadet’in insanı etkileyen bir tavrı vardı; 
çok zarifti. Özgeçmişimle ilgili bazı notlar aldı. SEV Mütevelli Heyeti’nde 
olduğumu öğrenince, “Ooh! Bu çok güzel… Siz sahneye çıkacaklar arasında 
tek mütevellisiniz. İzmir’de yoktunuz…” dedi. “Doğru, maalesef tarihini 
değiştiremeyeceğim bir iş seyahatim vardı. Saadet, artık aynı gemideyiz; 
‘sizli-bizli’ konuşmayı bir tarafa bırakabiliriz,” diyerek cevap verdim.

İnsanın neredeyse kırk sene evvel mezun olduğu bir okulun bahçesinde 
kurulu bir sahnede gitar çalıp, şarkı söylemesi çok hoş bir duygu (Fotoğraf 
102). Okul bahçesi hıncahınç dolmuştu. Etkinliğe gelen mezunların çok 
büyük bir bölümü, tabiatıyla Tarsus, Mersin ve Adana’da oturan mezunlar 
ve onların aileleriydi. Dinleyiciler arasında o hafta sonu okulda kalan 
ve bizleri hayretle izleyen yatılı öğrencilerin olması da hoşuma gitti. Bir 
dönem, TAC’de yatılılık tamamen kalkmıştı. Tarsus’un yatılı kısmını 
büyük ölçüde besleyen Talas Amerikan Ortaokulu öğrencileriydi. Talas 
kapandıktan sonra, TAC o kaynaktan mahrum olunca, yatılılık hayatı yavaş 
yavaş son buldu.  Bunun TAC için hiç de iyi bir şey olmadığı anlaşılınca, 
yatılılık düzeni tekrar başlatılmıştı.  
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O gün, eski okulumun bahçesinde The Beatles’ın You’ve Got to Hide Your 
Love Away şarkısını ve The Monkees grubunun Daydream Believer şarkısını 
çaldım. Her iki şarkı da benim TAO-TAC okul yıllarımda meşhur olmuştu. 
Grupların ve şarkılarının hikâyelerini de seyircilere anlattım. Benden 
sonra sahneye Ece Ülker çıktı. Kendisiyle daha önce ayaküstü tanışmıştık, 
ama Saadet’in sunumundan Ece ve Saadet’in İzmir’den sınıf arkadaşları 
olduklarını, Ece’nin piyasaya çıkmış kendi bestelerinin (Video) olduğunu 
ve uzman doktor olduğunu öğrendim. Ece de biri Türkçe, diğeri İngilizce 
olmak üzere piyano sesine ayarlanmış bir org ile iki şarkı çaldı ve seslendirdi. 
Çalıp, söylediği İngilizce şarkı, aslı Rusça olan bir şarkıydı. Bir zamanlar 
İngilizce ve Fransızcadan Türkçeye çevrilen ve “aranjman” denilen şarkılar 
gibi, o Rusça şarkıya İngilizce sözler yazılmıştı. “Those were the days” adını 
alan şarkı, Mary Hopkin isimli sanatçının seslendirmesiyle 1968 yılında 
piyasaya çıkmış ve çok ünlenmişti. O şarkı da beni eski günlere götürdü; 
1968 yılında TAC’de öğrenciydim.

İzmir ve Tarsus etkinlikleri okul yerleşkelerinde, açık havada yapılacağı 
için, etkinlik günleri olarak sonbahar döneminin ilk haftaları seçilmişti. 
İstanbul’daki etkinlik yeri ise problem yaratıyordu: En kalabalık katılımın 
İstanbul’da olacağı kesindi, ama Üsküdar Amerikan Lisesi’nin yerleşkesi 
böyle bir kalabalık için müsait değildi.  Dolayısıyla, İstanbul etkinliği, 
kapalı bir mekânda yapılacağı için, sonbaharın sonuna doğru ötelendi ve 
Wow Airport Hotel’in büyük balo salonu tutuldu. 

Katılım muhteşemdi. Atmosfer muhteşemdi. Çoğumuz İstanbul’da 
oturmamıza rağmen, uzun zamandır görmediğim veya nadir olarak 
gördüğüm eski arkadaşlarımı orada görmek fırsatım oldu. Diğer bir sürpriz 
ise, iş hayatından tanıdığım bazı kişilerin Tarsus, İzmir veya Üsküdar 
mezunları olduklarını öğrenmem oldu. İnsanların, iş hayatında, birbirlerine 
hangi üniversitelerden mezun olduklarını sordukları oluyor, ama “Hangi 
liseden mezunsunuz?” diye bir soru çoğu zaman yöneltilmiyor.

Saadet’in güzel sunumlarından sonra hepimiz teker teker sahneye 
çıktık (Fotoğraf 103). Ben İzmir’deki etkinliği kaçırmıştım; Tarsus’a 
da gelemeyenler olmuştu. İstanbul etkinliği ise, sahneye çıkacak tüm 
mezunların tam kadro olarak yer aldığı bir etkinlik oldu. Üsküdar 
Amerikan Koleji’nin sadece kız öğrencilerden oluştuğu dönemlerde 
beraber folk dansları yapan bir grup folklorcu, yıllar sonra tekrar bir 
araya geldiler. Mustafa Emre, Refik Kutluer, Alp Bekişoğlu ve Uğur Çınar 
dörtlüsü TAC yıllarında bir grup olarak üç sene üst üste Echo ’72-’73-‘74 
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grubunu oluşturmuşlardı. SEV etkinliği vesilesiyle, onlar da tekrar sahnede 
buluştular. Sahnedeyken, Mustafa Emre’nin, “Bu salonda inanılmaz bir 
ortam var. Çalarken, söylerken hata yapmamız umurumda bile değil. Ben 
burada kendimi Eric Clapton gibi hissediyorum…” demesini hiç unutmam. 
İzmir’den Ece Ülker, Lori Şen ile Burcu Rahim ve Ayhan Sicimoğlu & All 
Latin Stars grubu salondaki mezunların beğenilerini kazandılar. Olcayto 
Ahmet Tuğsuz, etkinliklerin Organizasyon Komitesi Başkanı olarak büyük 
takdir topladı.   

İstanbul etkinliği epeyi uzun sürdü. Sahne programı biter bitmez, bazı 
katılımcıların acele içinde çıkış kapılarına doğru yönelmeye başladıklarına 
şahit oldum; amaçları maçı kaçırmamaktı. İstanbul etkinliğinin gününü 
seçenler, o akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçının olduğunu hesaba 
katmamışlardı. Salondan dışarı en son çıkanlar arasındaydım. Kapıda, Ece 
Ülker beni babası Taha Ülker ile tanıştırdı. Taha Bey bana, “Tebrik ederim,” 
derken, Ece de, “Babam, biraz evvel The Beatles şarkısını çok güzel çalıp, 
söylediğini belirtti. Kendisi, The Beatles’ı benden çok daha iyi tanır,” dedi.

SEV, kuruluşunun 40. Yıl anısına, mezunların buluşmasını kutlayan, 
“Buluşma” adlı bir dergi yayımladı (Fotoğraf 104). “Buluşma” dergisi birkaç 
sene boyunca üç ayda bir yayımlandı. “Buluşturma” görevini tamamladığı 
düşünülmüş olacak ki, belli bir tarihten itibaren “Connect” adı alında 
yayımlanmaya başlandı. 40. yılı konu alan o ilk ve özel sayıda, etkinliklerde 
sahneye çıkmış bir kişi olarak, benimle yapılan bir söyleşi de yer aldı:

VAKIFLARI YAŞATAN BİREYLERDİR

Mezunlar Büyük Buluşması’nda SEV Mütevelli Heyeti’nin sahnedeki temsilcisi 
Mehmet Gür, vakfın kuruluşunun 40. yılının unutulmaz bir organizasyon 
eşliğinde kutlandığını ve bunun bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

SEV Mütevellisi Mehmet Gür, Mezunlar Büyük Buluşması’nın çok başarılı bir 
şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, bu başarının gelecek buluşmalara da 
çok önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

➢ Mezunlar Büyük Buluşması için neler söylersiniz?
➢ SEV’e yaraşır bir 40. Yıl kutlandı. Hem katkıda bulunduğum için, hem 

de böyle bir organizasyonun yapılmasından dolayı çok mutluyum. Bu tarz 
buluşmaların aralıklarla devam ettirilmesini de gönülden diliyorum.
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➢ Biraz öğrencilik yıllarınızdan söz eder misiniz?
➢ Talas ve Tarsus’ta okumak bir ayrıcalıktı bence. Talas’ı söylerken belki 

biraz daha duygusal bir ton kullanıyorum, çünkü o okulun kapanmış 
olması hepimizde derin yara açtı. Talas çok farklı bir okuldu. Kendimi, bu 
okulların mezunu olduğum için çok şanslı hissediyorum.

➢ Neden Talas peki?
➢ 1962 yazı, Talas aşkının başlangıç tarihi. İskenderun’da yaşıyordum 

ve o yaz başında ilkokuldan mezun olmuştum. İskenderun Lisesi’nin 
müdürü babamın kuzeniydi ve aileme kendi okulunda öğrenim görmem 
için telkinlerde bulunuyordu. Oysa babam, “Bu dönemin çocukları değişik 
kültürler alarak yetişmeli” düşüncesindeydi. Bu yüzden beni hem Tarsus’un 
hem de Talas’ın giriş imtihanına kaydettirdi. Ancak tesadüf bu ya, her iki 
okulun da giriş sınavı aynı gün, aynı saatte. İkisinden birini tercih etmem 
gerekli. Ailemi sınav için Talas’a ikna eden, Erkan ve Özkan Esmer isimli 
oğullarını daha önceki seneler Talas’a göndermiş olan Dr. Raif Esmer oldu. 
“Talas bambaşkadır; bir çocuk Talas’taki öğrenimi başka yerde de görür, 
fakat Talas’taki eğitimi başka yerde alamaz,” demiş. Böylelikle, ben 1962 
yazının Haziran ayında Tarsus kampüsünde, Friendship Hall binasındaki 
müzik odasında Talas’ın imtihanına girdim ve böylece Talaslılık günlerim 
başladı.

➢  Müziğe ilginiz de okul yıllarına mı dayanıyor?
➢ Müzik, Talas’ta okurken son senemde başladı. Erkek okuluyduk ve 

yatılıydık. Dolayısıyla, spora ve müziğe yöneldik. Bilenler bilmeyenlere 
öğretirdi. Örneğin, yeni bir akort öğrenen, bunu diğerleriyle paylaşırdı.

➢  Yatılılık farklı bir deneyim olsa gerek…
➢ Biz Talas’ta okurken, sınıfta otuz-beş kişiydik ve herkes birbirinin 

ailesini, isimlerine kadar bilirdi. O kadar iç içeydik. Ağabeylik ruhu da 
buradan doğuyor. Yatılılık ve ağabeylik kültürü birbirine bağlıdır zaten. 
Mezunlar Büyük Buluşması da sanki büyük bir aile buluşması gibiydi benim 
için.

➢  Mezunlar da SEV’i daha yakından tanıdı…
➢ Bence doğru bir zamanlama oldu. Bu tip organizasyonlar arttıkça 

mezunlar SEV’in ne olduğunu, sorumluluk alanlarını daha iyi anlayacaktır. 
Böylece, vakfa olan ilgilerinin de artacağını düşünüyorum. Buluşmaların 
en önemli artısı bu olacak bence. Bir vakıf kurarsınız, ama vakfı yaşatan 
bireylerdir. Mezunlarımızın ilgisi, katkısı bizi daha iyi yerlere getirecek. 
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Onlardan sözde değil, özde aidiyet bekliyoruz.

➢  Katılımı nasıl buldunuz?
➢ Sahneye çıkan tüm mezunlar harikaydı ve bunu içtenlikle yaptılar. 

Katılımı çok iyi buldum. İzmir’de 850, Tarsus’ta 400 civarında katılım vardı. 
Beklentiler de bu civarlardaydı. Çünkü mezunların çoğu okullarının olduğu 
şehirlerde yaşamıyor. İstanbul’daki buluşma ise en geniş katılımlı  kutlama 
oldu. Böyle organizasyonlar oldukça, fısıltı gazetesi gibi etrafa yayılacak ve 
bir sonrakinde hem sahneye, hem de izlemeye daha fazla mezun gelecek. 
Bundan eminim…

SEV YÖNETİM KURULU’NDA İKİNCİ DÖNEM

“Mehmet, the Board of Trustees has approved some new investments in 
line with what you’ve  always wanted. Why don’t you again take a seat at the 
Board of Directors? (Mehmet, Mütevelli Heyeti, senin her zaman arzuladığın 
şekilde yeni yatırımlar için karar aldı. Yönetim Kurulu’na niye tekrar 
girmiyorsun?) Bu sözleri söyleyen, bir zamanlar İzmir Amerikan Koleji’nde 
okul müdürlüğü yapmış, daha sonra da ABH Sekreteri olarak SEV Mütevelli 
Heyeti üyeliği yapmakta olan Mr. Kenneth Frank idi.

Hakikaten, benim de üyesi olduğum SEV Mütevelli Heyeti son dönemlerde 
iki büyük yatırım için kararlar almıştı: 

1) Tarsus’ta TAC’nin kapısının önünden geçen yolun karşı tarafında, 
Sadık Paşa Konağı’nın arsasına bitişik bir arsanın, üzerinde yeni bir 
ilköğretim okulu için derslikler, lise öğrencileri için yatakhaneler, yemekhane 
ve yeni bir spor salonu inşa etmek için satın alınması: Benim için, yapılacak 
olan yatırımın en önemli özelliği, TAC’de yatılılık sisteminin gelişmesi 
için yapılacak olan “yatakhaneler” yatırımıydı. Yatılılık sisteminin TAC’de 
yeniden canlandırılması ve önem kazanması, benim SEV Mütevelli Heyeti 
üyeliğimin başından beri en çok üzerinde durduğum konulardan biriydi. 

2) Üsküdar Amerikan Koleji’ne ilave olarak, İstanbul’un Çekmeköy 
yöresinde, yeni bir SEV Lisesi’nin inşa edilmesini sağlayacak arsaların satın 
alınması: Bu projeye de bayıldım. Bu yatırım da, benim ,“SEV, verdiği eğitim 
ve öğretimi daha geniş kitlelere ulaştırmalıdır…” görüşüm doğrultusunda 
yapılacak olan bir yatırımdı.

Önümüzdeki dönemlerin heyecan verici dönemler olacağı belliydi. Erhan 
Dumanlı’nın başkanlığında kurulan yönetim kurulunda ben de yer aldım.
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Doğrusu, heyecan verici güzel işler yaptık:
• Tarsus’ta alınan arsa üzerine yapılacak yeni inşaatlar için mimari çizim 

ve inşaat ihaleleri açıldı. Yeni yerleşke, daha mimari çizimler safhasında 
ödüller kazanmaya başladı. Daha sonraki yıllarda TAC, dünyanın en iyi okul 
yerleşkeleri arasında gösterilecekti. Yeni yerleşke 2013 Eylül ayında hizmete 
girdi (Fotoğraf 105).

TAC okul müdürü Charles Hanna ve yardımcıları çevre illerde ve büyük 
şehirlerde toplantılar düzenlediler ve TAC’deki yeni yatılılık sistemini 
tanıttılar. Hedef, muhtelif şehirlerde ilköğretim okullarından mezun olacak 
öğrencileri TAC’nin yatılı lisesine çekmek, lise giriş sınavlarında üst seviyede 
başarılı olanlara burslu eğitim olanağı sağlamaktı. Charles Hanna ve ekibi, 
başarılı öğrencileri TAC’ye kazandırmakta büyük ölçüde başarılı oldular.

Ali Cerrahoğlu TAC’den 1978 yılında mezun olmuştu. Tıp dalında aile 
hekimliği tahsili yapmıştı. Hem TAC okul doktoru hem de TAC Mezunlar 
Cemiyeti Başkanı olarak, mezun olduğu okula geniş bir yelpazede hizmet 
etmek yolunu seçmişti. “Bir Tuğla da Sen Koy” projesiyle, TAC’nin meşhur 
Stickler binasının  “tuğlaları”, sanki binayı yeniden inşa eder gibi, bağışlar 
karşılığında satışa çıkarıldı. Yaratılan fonun büyük bir bölümü ile TAC’ye 
burslu olarak giren öğrencilerin bursları karşılanmaya başlandı. Böylece, 
burslar konusunda TAC hesaplarına binen yük, yani gider, hafifletildi. 
Burslu öğrencilerin maddi yükünü önemli ölçüde TAC mezunları 
karşılamaya başladılar. 

“Bir Tuğla da Sen Koy” fonunda biriken paraların değerlendirilmesi 
konusunda Ali bana zaman zaman telefon eder ve fikrimi sorardı. Fonun 
parası çok değerli bir paraydı, iyi korunması gerekirdi. Menkul kıymetler 
borsası, sürekli döviz alım satımı gibi spekülatif yatırım işlemleri, Türkiye 
şartlarında sağlıklı değildi. Spekülatif işlemler iyi kazanç getirebileceği 
gibi, önemli zararlara da sebebiyet verebilir. Sağlıklı yol, fonun parasını 
TL, döviz ve yerli ve yabancı devlet tahvilleri gibi değişik değerlerde ve 
belli oranlarda bir sepet olarak değerlendirmekti. Ali’ye hep bunu önerdim. 

• İzmir’de ACI’ye çok yakın bir bina tadil edilerek, yatılı öğrenciler için 
yatakhaneye dönüştürüldü.

• İstanbul’da Beylerbeyi Yerleşkesi küçük gelmeye başlayınca, ikinci bir 
ilköğretim binası devreye sokuldu.
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• Vakıf bünyesini güçlendirmek amacıyla, 
i) Üsküdar Amerikan Koleji Müdürü Whitman Shepard tüm ABH 

Liseleri’nden sorumlu koordinatör olarak,
ii) Üsküdar SEV İlköğretim Okulu Müdüresi Dilek Yakar tüm SEV 

İlköğretim Okulları’ndan sorumlu koordinatör olarak,
SEV merkezinde görev yapmaya başladılar. Onlardan boşalan okul 

müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.

• SEV’in dâhili kontrol ve raporlama sistemleri  gözden geçirilerek, 
muhtelif değişikliklerin devreye sokulması sağlandı.

• İstanbul, Çekmeköy’de alınan yaklaşık 47 dönüm arsanın bir bölümü 
üzerine bir SEV lisesi yapmak için mimari çizim ve inşaat ihaleleri açıldı. 
Arsa, gecekonducular tarafından işgal edilmişti. Anlaşmalar yapılarak 
onların arsadan çıkmaları sağlandı.

SEV lisesi projesini hayata geçirmek son derece önemliydi, çünkü Üsküdar 
SEV İlköğretim Okulu’ndan mezun olanların ancak küçük bir bölümü 
Üsküdar Amerikan Koleji’ne devam edebiliyorlardı. Öyle ki, liselere giriş 
sınavında sorulara %90 doğru cevap verenler bile ÜAL’e giremiyordu. 
Sekiz-dokuz sene SEV bünyesinde eğitim gördükten sonra ilköğretimden 
mezun olan bir öğrencinin, lise eğitimini yine SEV bünyesinde devam 
ettirebilmesinin tek yolu, bir SEV lisesini hayata geçirmekti. SEV lisesi için, 
SEV İlköğretim Okulu velilerinden inanılmaz bir baskı ve talep vardı.

SEV lisesinin ve daha sonra SEV ilköğretim okullarının yapılabilmesi 
için yaklaşık 60.000.000 TL (40.000.000 USD) tutarında bir yatırım 
gerektiriyordu. Buluşma dergisinin Nisan 2011 sayısına bir yazı yazarak, 
mezunlarımızı, olanakları dâhilinde bu projeye destek vermeye davet ettim:

BORCUMUZU ÖDEMEK İÇİN İYİ BİR FIRSAT!

On-beş yıl kadar önce Los Angeles’a gitmiştim. Oradaki yerel gazetelerden 
birinde yer alan bir başlık dikkatimi çekti. Yazının devamını okuyunca, bir 
hayırseverin, yıllar önce mezun olduğu University of Southern California’ya 
yeni tesislerin yapımı için 100 milyon dolar bağışlamış olduğunu 
öğrendim. Müthiş bir olay, değil mi? Minnet borcunu ödemek için bir 
mezunun okuluna bir defada yaptığı bir bağış…

Benim de mezunlarından biri olduğum Talas Amerikan Ortaokulu 
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(TAO), tamamen maddi sıkıntılar nedeniyle 1967 senesinde kapanmak 
zorunda kaldı. 1889 yılında kurulan Talas tarihe karıştı. Amerikan Board 
Heyeti (ABH), TAO’nun o muhteşem arazilerini, binalarını kaybetti; hepsi 
devlete devredildi. Lâkin bu olay yeni bir dönemin başlamasına, yani 
SEV’in doğmasına (1968) neden oldu. Üsküdar Amerikan Koleji (ÜAL), 
İzmir Amerikan Koleji (ACI), Tarsus Amerikan Koleji (TAC) ve Gaziantep 
Amerikan Hastanesi bünyesindeki tüm gayrimenkuller SEV’e devredildi. 
Bu gayrimenkuller vakıf çatısı altında millileştirilerek, koruma altına 
alındı. İnanarak söylüyorum ki, SEV olmasaydı, bir veya iki lisemiz daha 
kapanmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalabilir ve Talas örneğinde olduğu 
gibi, gayrimenkulleri kaybedilebilirdi. SEV’in kuruluşunu düşünenlere, 
gerçekleştirenlere, vakfımızın kurucu mütevellilerine ve vakfedenlere 
bugün ne kadar minnettar olsak, teşekkür etsek azdır. 

İlk dönemlerde sadece mezunu olduğumuz okullardaki taşınmaz 
malların sahipliliğini ve bakımını üstlenen SEV, 1997’de sekiz yıllık mecburi 
eğitim yasasının yürürlüğe girmesini takiben, “yatırımcı-işletmeci” 
kimliğine büründü. Eski ortaokullarımızı da içine alan ilköğretim okulları 
her üç şehirde de devreye girdi. İlköğretim döneminin,  anaokulları dâhil, 
ilk beş-altı senesiyle ilgili köklü bir tecrübemizin olmamasına rağmen, 
bu husustaki açığımızı hızla kapatıp, hem İstanbul ve İzmir’de hem de 
Adana-Tarsus-Mersin yöresinde en çok itibar edilen okullar arasına girdik. 
Önceleri kısmen lise yerleşkelerinde inşa edilen prefabrik binalarda 
eğitim veren ilköğretim okulları, bugün, Tarsus haricinde kendi modern 
binalarında ve hepsi en güncel teknolojik cihazların kullanımıyla hizmet 
vermektedir. Bu başarıların güle oynaya, yağdan kıl çeker gibi ve bol 
maddi imkânlarla elde edildiğini hiç mi hiç sanmayın. Tam aksine… Çok 
sancılar çekildi, büyük badireler atlatıldı. SEV’in bugünlere gelmesinde 
sayılamayacak katkıları olan, başta ABH liselerimizin ve SEV ilköğretim 
okullarımızın yöneticileri ve öğretmenleri olmak üzere, tüm eski ve 
mevcut velilerimize, bağışlarıyla SEV’i desteklemiş olan gerçek ve tüzel 
kişilere,  SEV’in profesyonel çalışanlarına, mütevellilerimize, teşkilatımızın 
muhtelif organlarında bugüne kadar gönüllü olarak cansiperane 
çalışmış olan mezunlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza müteşekkirim. 
Hepimiz müteşekkiriz.  

Çabalarımızın ve uğraşlarımızın büyük ölçüde tamamlandığını 
zannetmeyin. Tam tersine… Uzun bir yolun daha başında sayılırız. SEV’in 
eğitimdeki amacı, 130 yılı aşan deneyimine ve geleneğe dayalı üstün nitelikli 
eğitim hizmetlerini, kaliteden ödün vermeden giderek yaygınlaştırmaktır. 
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1997’de ilköğretim okulları için başlatılan yatırım bir mecburiyetin 
sonucuydu. Bu kez, herhangi bir mecburiyet altında olmaksızın, eğitim 
hizmetlerimizi “yaygınlaştırma” amacımız doğrultusunda Çekmeköy-
İstanbul’da satın alınan 47 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 1.700 öğrenci 
kapasiteli bir ilköğretim okulu ve lise yerleşkesinin temelini atmanın 
arifesindeyiz. Lisenin 2012, ilköğretim okulunun ise 2015 yılında hizmete 
açılması planlanan bu yatırımın toplam maliyetinin 60.000.000 TL (cari 
kurdan 40.000.000 USD) olacağı hesaplanmaktadır. 

Buluşma dergisinin bundan önceki sayılarında, kendileriyle röportaj 
yapılan mezunlarımızın okullarıyla ilgili verdikleri demeçlere bir göz attım. 
İşte bazıları:

• Zeynep Oral (ACI ’64) - “Toplumsal sorumluluk duygumun bu denli 
bilinmesinin nedenlerinden biri ACI’de okumuş olmamdır.”

• Yelda Temizocak Aysan (ACI ’86) - “ Okulumu hep çok severek okudum. 
Sonra her okuduğum okulda ACI’yı aradım. Yine olsa, aynı yerde okumak 
isterdim.”

• Prof. Dr. Binnaz Toprak (ÜAL ’60) - “ÜAL benim hayatımın temel taşıdır; 
oraya gitmesem başka bir insan olurdum herhalde.”

• Karabekir Akkoyunlu (ÜAL ’01) - “ÜAL bir sıçrayış tahtasıdır. Size 
Türkiye’de veya yurtdışında önemli kapılar açar. ÜAL gibi bir okula girip 
okuyabilmek, Türkiye’de hayata 1-0 önde başlamak demektir.”

•    Cengiz Çandar (TAO ’63-TAC ’66) - “Geriye dönüp kendimi analiz 
etmeye çalıştığımda, gerek Talas’ın, gerek Tarsus’un, ben sonradan ne 
olduysam, öyle olmamda çok büyük katkısı olduğu kanısındayım. Bu katkı 
da özgür ruh bilincidir.”

•   Okan Tütüncü (TAC ’85) - “Gerçekten TAC’li olmaktan gurur 
duyuyorum. Okul bana çok şey verdi. Biz orada ayakta kalmayı, kendi 
kendine başarmayı ve hayatla savaşmayı öğrendik. …minnet borçluyum.”

Bu örnekleri hepimiz için çoğaltmak mümkün. Evet Zeynep, Yelda, 
Binnaz, Karabekir, Cengiz ve Okan… Sizlere bu duyguları yaşatan 
okullarınıza ve SEV’e borçlusunuz; teker teker, hepimizin borçlu olduğu gibi. 
SEV’in Çekmeköy-İstanbul’daki yeni okul projesinin hayata geçirilmesi, 
borçlarımızı ödemek için büyük bir fırsat. Okullarınız ve SEV, katkılarınızın 
nasıl olabileceği hakkında sizi yakında bilgilendirecektir. Gelin, omuz 
omuza verelim, olanaklarımız dâhilinde borcumuzu ödeyelim! University 
of Southern California’lı mezun gibi…  

 
* * *
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Yönetim kurulu başkanlığı yanı sıra, emlak işleri komitesi başkanı olarak, 
Erhan Dumanlı’nın inşaat işlerinin düzene sokulmasında büyük emekleri 
oldu. İstanbul, Çekmeköy inşaatında bizim arsamız üzerine evler yapmış 
olan gecekonducuların tahliyesi bazı aksaklıklara sebebiyet verdi. Tarsus’taki 
inşaatta ise, temel atma çalışmaları sırasında “Acaba antik kalıntılara, 
eserlere rastlanır da, inşaat durdurulur mu?” endişelerimiz oldu. Tarsus 
kenti altının, üstü toprakla örtülü bir kapalı müze gibi olduğu söyleniyordu. 
Kalıntılara rast gelinmesi, inşaatın bir hayli gecikmesine ve hatta arsanın 
kamulaştırılmasına bile yol açabilirdi.  Birkaç yıl önce, Tarsus’un merkezinde 
Roma devrinden kalma bir yol ortaya çıkarılmıştı…

* * *

Erhan Dumanlı ile konuşuyorduk.
“Mehmet, bu dönemin sonunda yönetim kurulu başkanlığından ayrılmayı 

düşünüyorum. Ziya da benimle beraber genel koordinatörlükten ayrılmayı 
düşündüğünü söylüyor.”

“Evet, kendisinin ayrılmayı düşündüğünü Ziya’nın kendisi de 
bana söyledi. Şayet bırakırsan, benim senden sonra yönetim kurulu 
başkanlığında gözüm yok. Biliyorsun, başkanlığı geçici bir dönem için, 
beş-altı aylığına da olsa yürüttüm. Öte yandan, ne yalan söyleyeyim, 
Ziya şayet ayrılırsa, ben onun yerini doldurmayı düşünebilirim. Ziya ile 
konuşalım. İşten ayrılmayı cidden planlıyorsa, bence Abi sen yönetim 
kurulu başkanı olarak devam edersin, Ziya’nın yerine sil baştan dışarıdan 
yeni bir kişi alacağımıza, ben koordinatörlük görevini üstlenirim; hem de 
Ziya’nın bugünkü maaşının sadece belli bir kısmı ve bırakacağı vakıf arabası 
karşılığında… Çıkar çatışması olmaması için, mütevelli heyeti üyeliğimden 
de ayrılırım. ”

“Bakalım, önümüzde daha zaman var. Ziya ayrılırsa, senin bu fikrin 
üzerinde düşünmeye değer, ama Ziya’nın maaşının altına da olmaz ki…”

“Niye olmasın? Ziya’nın maaşının diğer kısmı SEV’e kalır. Bunu, benim 
SEV’e yapacağım bir ‘bağış’ olarak düşün. Ben ciddiyim… Benim başka  
gelirlerim var zaten,” dedim.

* * *

Bu konuşmanın üzerinden birkaç ay daha geçti. Erhan Dumanlı’nın 
yönetim kurulu başkanlığından, Ziya Köseoğlu’nun genel 
koordinatörlükten ayrılacakları kesinlik kazandı. Mütevelli Heyeti Başkanı 
TAC ’59 mezunu Prof. Dr. İlter Turan ile SEV merkezinde buluştuk. 
Randevuyu ben talep etmiş, Erhan Dumanlı’yı da haberdar etmiştim.
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İlter Turan, uluslararası ilişkiler üzerinde uzmanlaşmış, değerli bir 
öğretim üyesiydi. Konuşmalarında Osmanlıca kelimeleri ve deyimleri 
ustaca kullanmaktan hoşlanır; dikkatleri üzerinde toplardı. Diğer 
hususlarda da öyle midir,  bilmiyorum, ama SEV’le ilgili olarak muhafazakâr 
bir duruşu vardı. SEV’in organik olarak büyümesi dışında, yeni okullar 
açarak ve/veya satın alarak büyümesine, SEV’in şirketleşmesine gönülden 
rıza göstermiyordu. Bazı mütevelliler, “Biz Amerikalılardan bize kalan 
gayrimenkulleri korumakla görevliyiz. Yeni yatırımlar yapmaya, büyümeye 
gerek yok…” görüşündeydiler. Ben büyüme taraftarı olduğumdan, ABH 
ve SEV eğitimini daha fazla kitlelere ulaştırmak istediğimden, onların bu 
görüşüne katılmıyordum. Geçmişte Yüzyıl Işıl Okulları’nın alınmasına 
karşı çıkanlar olmuştu. İstanbul, Çekmeköy’de açılacak SEV lisesi 
yatırımına da, ancak SEV Üsküdar İlköğretim Okulu öğrenci velilerinin 
devamlı ve büyük baskısı neticesinde razı olmuşlardı.   

İlter Ağabey ile buluşmamın amacı, kendisine SEV koordinatörlüğü 
ile ilgili düşüncemden bahsetmek ve fikrini sormaktı. Daha önce Erhan 
Dumanlı’ya söylediklerimi tekrar ettim. Benim ona söylediklerim onun için 
sürpriz oldu, onun bana söyledikleri de benim için sürpriz oldu:

“Önümüzdeki seçimler için yönetim kurulu başkanı adayımız belli…”
SEV Yönetim Kurulu seçimlerinde bir yarışma olmazdı. Usulen bir oylama 

yapılırdı, ama o oylama, seçilecekleri belli kimseler için yapılırdı. 
“Öyle mi? Kim?” diye merakla sordum.
“Ceyda Aydede.”

Ceyda’yı oldukça iyi tanırdım. AA&Co.’da beraber çalışmıştık. Sanırım, 
benden üç-dört sene küçüktü. ACI ‘73 mezunuydu. SEV Mütevelli Heyeti’ne 
de benden sonra girmiş, fakat o güne kadar aktif bir görevde  bulunmamıştı. 

“Hayırlı olmasını temenni ederim. Ceyda’yı tanırım; beceriklidir.” dedim.
“SEV’in kuruluşundan bugüne kadar yönetim kurulu başkanları hep 

erkeklerden oldu. Bu sefer kızlardan birinin başkan olmasında yarar var.”

İlter Ağabey’in dediği doğruydu. Karma eğitime geçmeden evvel, Üsküdar, 
İzmir ve Tarsus olarak, üç eski ABH okulunun ikisi kız okulu, sadece Tarsus 
erkek okuluydu.

Kadınların erkeklerle eşit olduklarını iddia etmelerini aptalca buluyorum.

Kadınlar erkeklerden her zaman kat be kat üstündür

ve har daim öyle olmuşlardır.

̶  William Golding
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“Evet, bence de isabetli bir davranış olur,” dedim, ama ben SEV genel 
koordinatörlüğünü Ceyda’nın yönetim kurulu başkanı olduğu bir ortamda 
yapamazdım. Bu, usul ve âdetlere ters düşerdi…

Seçimlerden evvel SEV Mütevelli Heyeti’nden ve Yönetim Kurulu’ndan 
istifa ettim. Daha sonraları biraz fazla hissi davrandığımı anladım, 
ama olan olmuştu… Öte yandan, on-iki seneye yakın bir dönem SEV’de 
bulunmaktaydım. Ayrılarak, yeni mütevellilere, daha gençlere ve yeni 
fikirlere yer açmış oluyordum.

Ceyda, başkanlığa seçilmesinden sonra bana telefon ederek, “Mehmet, 
ayrılmana üzüldüm. Tecrübene ve fikirlerine en çok ihtiyaç duyacağımız bir 
zamanda ortadan kayboldun…” dedi.

“Ceyda, ben buralardayım. Her konuda beni arayabilirsin. Benim önemli 
gördüğüm iki konu var: Birincisi, SEV’in mezunlarla olan ilişkilerini her 
daim canlı tutmasıdır. İkincisi ise, Avrupa Yakası’nda bir SEV İlköğretim 
Okulunu’nun açılmasıdır... İyi işlerin yapılacağından hiç kuşkum yok. 
SEV’in başarılı olması benim için çok önemlidir.  Başarılar dilerim.”

   

   Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin

karşındakilerin anlayabileceği kadardır.

̶   Mevlana Celalettin Rumi

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır.

Hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

̶  Yunus Emre
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Fotoğraf 100: Talas ve Tarsus’tan hocam Alan Mick McCain’in
Türk vatandaşı olduğu gün.

Fotoğraf 101: SEV Yönetim Kurulu (2001)
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Fotoğraf 102: SEV Tarsus etkinliği (2008)

Fotoğraf 103: SEV İstanbul etkinliği (2008)
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Fotoğraf 104: SEV Buluşma dergisinin 40. Yıl özel sayısı (2008)



600

Yol -  The Path - Le Chemin

Fotoğraf 105a: Tarsus Amerikan Koleji’nde “Talas Yerleşkesi”

Fotoğraf 105b: Talas Grubu Başkanı Tuncay Sergen Tarsus’ta Talas Yerleşkesi
isim töreninde konuşma yaparken. (2017)
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MOTOSİKLET ÜZERİNDE

İlk motosikletimi Cenevre Üniversitesi’nde öğrenciyken, 1971 senesinde 
aldım. Motosiklet, mezun olduktan sonra Cenevre’den ayrılan 

Danimarkalı bir kız arkadaşımdan bana yadigâr kaldı. Markası Solex olan 
bir Fransız motosikletiydi; daha doğrusu, bisiklet ile motosiklet arası bir 
araçtı. Kalın tekerlekli bir bisiklet görünümünde olan bir motosikletti. 
Gidonun hemen altına küçük bir motor yerleştirilmişti. Pedalı çevirdikten 
sonra, gidonun önündeki bir manivela öne itildiğinde, motor çalışıyordu.

Solex’i bir sene kadar kullandıktan sonra, kendime bu sefer 200cc ikinci 
el bir Honda motosiklet aldım. Solex’in benden sonraki sahibesi kız 
arkadaşım Karen oldu. Karen Cenevre’den ayrılırken  onu kız kardeşim 
Bânu’ya devretti. Cenevre’de öğrenciler arasında bu şekilde el değiştiren 
sayısız bisiklet ve motosiklet vardı. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra 
Türkiye’ye dönerken, motosikletimi Brezilyalı bir arkadaşıma satmıştım. 

1974 senesinde Cenevre’den İskenderun’a döndükten sonra, araba ehliyeti 
sınavına girdim. O zamanlar araba ehliyetiyle motosiklet de kullanılırdı; 
daha sonra çıkan A2 tipi motosiklet ehliyetine gerek yoktu. Esasında, 

Kendinize ilk güldüğünüz gün büyümüş sayılırsınız.

̶  Ethel Barrymore

Bir insan kendine gülmeyi bıraktığı zaman,

başkaları ona gülmeye başlarlar. 

̶  Thomaz Szasz

Kendinize gülmekten asla korkmayın;

korkarsanız, asrın şakasını kaçırıyor olabilirsiniz.

̶  Barry Humphries

z
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araba kullanmak pek ilgimi çeken bir şey değildi; benim merakım daha 
çok motosikletler üzerine yoğunlaşmıştı.  Anneler çocuklarının motosiklet 
kullanmalarını haklı olarak istemezler. Doğal olarak, annem de bu 
merakımdan pek hoşnut olmadı. “Anneciğim, biliyorsun ben Cenevre’de 
üç sene motosiklet kullandım. Burada da çok dikkatli kullanacağıma söz 
veriyorum,” dedim. Tam ikna olmamasına rağmen, motosiklet kullanmadaki 
tecrübem ve verdiğim güvence karşısında “Peki al, hayırlı olsun. Verdiğin 
sözü unutma sakın!” dedi. Yaz sonunda aile dostumuz Hüsamettin Tacettin 
Bey’in mağazasına giderek, kendime 600cc kapasiteli, bordo renkli bir Honda 
motosiklet aldım. İskenderun’da kaldığım üç sene boyunca o motosikleti 
kullandım. Gaziantep, Adana, Mersin, Antakya, Antalya, Suriye’de Şam ve 
Lazkiye, sıkça gidip geldiğim yerler arasındaydı.

HARLEY-DAVIDSON

Ferruh Tanay, İktisat Bankası’ndan arkadaşımdı. Daha sonra factoring 
şirketlerinde de bir müddet çalıştıktan sonra, Harley-Davidson (HD) 
motosikletlerinin İstanbul bayiliğini aldı.

Motosiklet hayatım o güne kadar daha çok Honda motosikletler üzerinde 
geçmişti. Ferruh’un HD bayii olması ve Tarsus Amerikan Koleji’nden 
ağabeyim Noyan Sancar’ın HD kullanması, beni bir HD almaya yöneltti. 
İstanbul-Kefeliköy’deki evimizi yaptırırken, inşaatla ilgili olarak Noyan 
Sancar’ın bana büyük yardımları olmuştu. Oğlu, Tolga Sancar, Ferruh’un HD 
bayiliği için kurduğu “Efsane Motor” şirketinde genel müdürlük yapıyordu.

Harley’in on kadar değişik tipi vardı. Hepsi ayrı ayrı, albenili, güzel hatları 
olan motosikletlerdi. Ben, şehir içinde de kullanabileceğim bir uzun yol 
motoru üzerinde karar kıldım. Motosiklet siparişimi verdim. 2003 model 
“Road King” tipi motor, benim ilk HD motosikletim oldu. Deri yan ve arka 
çantaları ile klasik bir görünüme sahip olan, 1.500cc kapasiteli, bordo renkli 
motosikletim, 2003 Kasım ayında bana teslim edildi (Fotoğraf 106 ve 107).

Harley-Davidson Motor Company, ABD’de 1903 senesinde kurulmuştu. 
Aldığım motorun benzin tankının üzerinde “100th Anniversary” (100. Yıl) 
yazısı göze çarpıyordu.

HD motorlarıyla ilgili hoşuma giden diğer bir husus, HOG olarak 
adlandırılan Harley Owners Group (Harley Sahipleri Grubu) idi. Adı 
üzerinde; HOG, Harley sahiplerini düzenlenen etkinliklerle bir araya 
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getiren bir kuruluştu. Dünya üzerinde bir milyonu aşkın üyesi olduğu 
söyleniyordu. Biz HOG Europe’a (HOG Avrupa), HOG Europe ise, diğer 
bölgelerle birlikte HOG International’a (Uluslararası HOG) bağlıydık.   

HOG kuruluşlarının tipi, değişik ülkelerin kanunlarına göre farklılıklar 
gösterir. HOG, Türkiye’de bir dernek olarak, “Harley Sahipleri Grubu 
Derneği”  adı altında faaliyette bulunuyordu. Uluslararası HOG camiasında 
unvanımız “HOG Istanbul Chapter” (HOG İstanbul Şubesi) idi.  

2004 yılında HOG İstanbul Chapter Yönetim Kurulu şu üyelerden 
oluşuyordu:

 Emrah Soyuer  : Başkan
 Levent İdikut  : Başkan Yardımcısı
 Mehmet Üçer  : Mali İşler
 Turhan Nazikcan : Sekreter
 Ferruh Tanay  : HOG Avrupa Temsilcisi
 Can Doğancan  : Webmaster
 Taner Çelik  : Eğitim ve Güvenlik
 Uğur Polat  : Arşiv
 Tolga Sancar  : Bayi Temsilcisi

HOG İstanbul Chapter ile ilk grup gezimiz 2004 yılında oldu. O güne 
kadar, ikili-üçlü küçük gruplar halinde çok seyahatim olmuştu, ama 20 
küsur motorun olduğu bir grup sürüşüne ilk defa katılıyordum. Diğer 
katılımcılardan bazıları şunlardı:

• Orhan Gezgin ve eşi
• Mehmet Üçer ve eşi
• Ömer Hansen ve eşi
• Atila Artam ve eşi
• Aydan Başaran ve eşi
• Ogün Doğan Akyol ve eşi
• Ergun Aykol ve eşi
• Halil Kılıç
• Ayhan Kalyoncu
• Levent Koca

Söz konusu gezi ile ilgili yazıyı kaleme almak, “yeni gelen çorbasını içer” 
misali, yeni katılımcı olarak bana düştü. Yazı, “Harleyci” dergisinin Kasım/
Aralık 2004 sayısında gezi fotoğraflarıyla beraber yayımlandı: 
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FOÇA GEZİSİ
 Eşim Fisun ve ben, HOG’un tertiplediği uzun süreli ve mesafeli bir geziye 

ilk kez katılıyorduk. Gezi Başkanımız Orhan Gezgin idi. Geziyi, Orhan ve 
eşi Gülay kendi çabalarıyla tertiplemişler, bir yazlık evlerinin bulunduğu 
Eski Foça’nın güzelliklerini arkadaşlarıyla paylaşmak istemişlerdi. 

Fisun ve ben tam teçhizatlı olarak, 07:00 Bandırma vapurunu yakalamak 
üzere, 1 Ekim 2004, Cuma günü Yenikapı’ya gittik. Bandırma’ya giden 
vapurda Harleyciler arasında Orhan-Gülay çiftinden başka tanıdığımız 
yoktu; kaldı ki, kendileriyle de ancak bir hafta evvel Ortaköy’deki şahane 
manzaralı Harley Café’de tanışmıştık. Vapur daha Bandırma’ya varmadan, 
Fisun ve ben yepyeni arkadaşlıklar edindik.

Bandırma rıhtımında daha önce belirlenmiş gruplara ayrıldık. Bizim 
grubun “road captain’ı” (yol kaptanı) Mehmet Üçer, yeni katılımcı olarak, 
bana grup sürüşünün kurallarını hatırlattı ve, “Bak Mehmet kardaş! 
Senin adın Mehmet, benim adım Mehmet, ama bu grupta bana “Mamo” 
derler,” dedi. O günlerde, Türkiye’de adı “Mehmet” olan en az 1,5 milyon 
kişi olduğunu bildiğimden, grupta benden başka Mehmet olmadığına 
sevindim…

Grupta “tail” (kuyruk) görevini Halil Kılıç üstlenmişti. Mamo ve Halil 
ikilisi bizleri ovalardan, tepelerden, vadilerden geçirip, Bandırma-Eski Foça 
arasındaki 310 km’yi problemsiz kat etmemizi sağladılar. Güzergâh üzerinde 
verdiğimiz molalarda, yeni kurduğumuz arkadaşlıklar daha da pekişti. 

Eski Foça şirin bir yer. Orhan’ın grubumuz için seçtiği Hotel Phokaia 
da şirin ve samimi bir atmosferi olan bir oteldi. Varır varmaz, tatlı 
yorgunluğumuzu havuza ve denize girerek giderdik. Otelde çoğunluğu 
oluşturan yabancı turistler için ilgi odağı olduk. Birçoğu motorlarımız ve 
gezimiz hakkında sorular yönelttiler. Otelde yenilen ilk akşam yemeğinden 
sonra, motorlarla gittiğimiz Giritli dondurmacının dükkânının önü de bir 
anda Foçalıların akınına uğradı. Foçalılar yerli-yabancı turistlere alışkın 
insanlar, lâkin bu sefer “değişik” bir motorlu turist grubunun geldiğini 
görünce, şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Tanrı bizi seviyor olmalı ki, tüm gezi boyunca güneş yüzümüze güldü. 
Gezinin ikinci günü deniz ve kum banyolarından sonra, gün batımına 
yakın, tüm katılımcılarla birlikte Eski Foça-Yeni Foça arasındaki 15 
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km’lik yol üzerinde yer alan güzel koyları görmek fırsatımız oldu. Nefis 
gün batımını ise, Foça Kalesi’nden seyrettik. Aynı günün akşamı, otel 
personelinin bizim gruba sunduğu esprili gösteriyi, Eski Foça’nın otuz-iki 
yaşındaki, davetlimiz olan genç belediye başkanı ve eşiyle beraber izledik. 
Belediye Başkanı, gelecek yıldan itibaren bir günün her sene “Harleyciler 
Günü” olarak ilan edileceğini cümle âleme ilan etti. Biz de ona, gelecek yerel 
seçimlerde kendisini destekleyeceğimiz hususunda söz verdik… Bu arada, 
Mehmet Gür adında “genç” bir Harleycinin otel müzisyenlerinden emanet 
aldığı gitarla çalıp söylediği 1960-1969 model parçalar galiba beğeni 
topladı… Dostlar için çalmak büyük zevk.

Gecenin ilerleyen saatlerinde otelin açıkhava diskoteğinde “demir 
atlarımızı” güzellik yarışmasına soktuk. Jüri, bizim grubun haricindeki otel 
müşterileri idi. Onların verdiği oylar sonucu, Halil Kılıç’ın motoru haklı bir 
birincilik elde etti. 

Gezimizin üçüncü günü yine neşeli olaylarla doluydu. Plaj voleybolunda 
Harleyciler takımı, otel personeli takımına karşı ezici bir üstünlük 
sağlayarak, sezonun en büyük kupasını deplasmanda kazandı! Maç 
sırasında bir an dikkatimi çekti: Bizim takım altı kişi ile “yarım” sahada 
oynarken, rakip takım dört kişi ile tam saha oynuyordu… Bir de oyuna 
yeni bir kural getirildi: Bizim aldığımız her sayı çift puan olarak sayılırken, 
rakip takımın üst üste iki sayı alması yasaklandı. Böylece, zafer bizim 
takımın oldu!

O akşamüstü dibek kahvesi içmek için 30 km mesafedeki Kozbeyli köyüne 
gidildi. Kahvehane dededen kalma bir mekân: baba ve kızı tarafından 
işletiliyor. Kahveci kız, dibek kahvesini, kavrulmuş kahve çekirdeklerini 
taş bir havan içince 7 kg ağırlığındaki uzun bir havaneliyle ayakta döverek 
ve elekten geçirerek hazırladı. Bizim Harleyci hanımlar  bu zorlu işlemlere  
tanık olduktan sonra, Arçelik’in yeni Türk kahvesi makinesinden birer tane 
almaya karar verdiler… Köyden ayrılırken karanlık çökmeye başlamıştı. 
Dolayısıyla, gece grup sürüşüyle ilgili örnekler verme olanağımız da 
oldu. Kendimizi, Eski Foça’da bir balık lokantasında yediğimiz yemekle 
mükâfatlandırdık. Masalara gelen meyveler, bir gün önce verdiğimiz seçim 
desteği sözünün karşılığı olarak, belediye başkanının bizlere yaptığı bir jest 
oldu. 

4 Ekim günü biraz hüzünlü uyandık. Dönüş günüydü… Yine de, grup 
sürüşünün keyfini sürerek geri döndük.
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HONDA GOLDWING

Motosiklet hızla benim günlük yaşamıma girdi. İstanbul trafiğinde 
arabamı kullanmaktan vazgeçtim. 

Bazı insanlarda bir marka bağımlılığı vardır. Bu bağımlılığa motosiklet 
camiasında da çok sık rastlanır. “Ben Harley’den başka motor kullanmam,” 
veya “Ben BMW’dan başkasına binmem,” diyenlerin sayısı az değildir. 
Pazarlamacılar buna “marka sadakati” diyorlar. Sadece motosikletler için 
değil, benim hiçbir eşya için böyle bir bağımlılığım, dolayısıyla, sadakatim 
olmadı. Keşke biz de Türkiye’de uzun yol motosikletleri imal ediyor 
olabilseydik! İşte o zaman marka sadakatim olurdu... Kendi yerli yapım 
motosikletlerimize biner, yabancı ülkelerde gururla sürerdik. 

2006 senesinde 1.800cc kapasiteli bir Honda Goldwing aldım. Daha düşük 
güçte Honda marka motosikletleri senelerce kullanmıştım. İnsanı yarı 
yolda bıraktıklarını nadiren duyardım; benim de başıma gelmemişti. 
Teknolojik olarak Honda’nın, Harley’den üstün olduğu söylenirdi. 
Harleylerin başına en sık gelen arıza alternatörün ve regülatörün 
yanmasıydı. Bir motosiklet sürücüsü için en önemli hususlardan biri 
şehirlerarası yollarda yolda kalmamaktır. “Harley’i HOG etkinliklerinde, 
Goldwing’i tek başıma çıkacağım uzun seyahatlerde kullanırım,” diye 
düşündüm. Bu ayrımı uzun seneler uyguladım, ama bazen aksilikler de oldu: 
Harley’i günlük yaşamımda da kullanıyordum. Dolayısıyla, bakım zamanları 
sıkça geliyordu. Uzun bir HOG seyahatinden önce, zamansızlıktan ve/veya 
ihmalden dolayı bakım yaptıramamışsam veya Harley zaten arıza yapmış 
ve ben parça beklemek durumunda kalmışsam, o zaman HOG seyahatinde 
de Goldwing’i kullanmak zorunda kalmış olmam iki-üç kere başıma geldi.
Hatta bir seferinde “road captain” olarak katıldığım, on gün sürecek bir 
Avrupa seyahatine çıkacaktık. Hedefimiz, birincisi Bulgaristan’da, ikincisi 
ise Slovenya’da yapılacak iki ayrı Harley Davidson festivaline katılmaktı. 
Aksilik bazen kaçınılmaz oluyor: Seyahat öncesi bakımı yapılan ve iki gün 
önce servisten teslim aldığım Harley, seyahatten bir gün evvel arıza yaptı. 
On-üç motorluk Harley kafilesinin önünde iki ayrı Harley festivaline Honda 
Goldwing’le gitmek zorunda kaldım. “Goldwing, Harley motosikletleri 
peşine taktı, götürdü…” dediler.

ÖZGÜRLÜK!

Bazı motosiklet imalatçıları reklamlarını yaparken, “özgürlük” kelimesini 
sıkça kullanırlar. Motosiklet sürmenin bir özgürlük olduğunu vurgularlar. 
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Motosiklet sahiplerine, bilhassa uzun yol tipi motosiklet sahiplerine, 
“motosikletin kendileri için ne ifade ettiğini” sorsanız, eminim önemli bir 
bölümü “özgürlük” diye cevap verir.

Bir gün, yaklaşık seksen motorun katılımıyla, Türkiye Omurilik Felçlileri 
Derneği’nin İstanbul-Ataköy’deki genel merkezini ziyaret ettik. Amacımız, 
derneğe yaptığımız bağışlarla alınan tekerlekli sandalyeleri teslim etmekti. 
Dernek Başkanı teşekkür konuşmasında, tekerlekli sandalyelerin felçli, 
yürüyemeyen insanlar için “özgürlüğü” temsil ettiğini söyledi. Motosikletin 
temsil ettiği özgürlük ile, tekerlekli sandalyenin temsil ettiği özgürlüğü 
karşılaştırdım. Arada dağlar kadar fark vardı. “Özgürlük” kelimesini bir 
daha motosiklet için kullanmamaya karar verdim…

YURT DIŞINDA SÜRÜŞLER

2005 senesinden itibaren neredeyse her sene yurt dışına çıkışlar yaptık. 
Gittiğim belli başlı yerler şunlar oldu: 

 
• Faakersee (Avusturya) - Gidilen seneler: 2005, 2007, 2011, 2015. Faakersee 

Avusturya’nın güneyinde, İtalya ve Slovenya sınırına yakın küçücük bir 
köydür. Haritada yerini bulmak bile zordur. Uzun senelerden beri her sene 
Eylül ayının ilk yarısında, Harley Davidson orada “European Bike Week” 
(Avrupa Motosiklet Haftası) adı altında bir festival düzenliyor. Bir hafta 
boyunca yaklaşık 70.000 motosiklet ve 120.000 kişi Faakersee’yi ziyaret 
ediyor. Fakersee’de oturanlar geçimlerini herhalde festivalden kazanıyorlar. 
Bir senede kazanamadıklarını, bir haftada elde ediyorlar. Ben dört kez 
gittim (Fotoğraf 108). Faakersee çevresinde yapılan günübirlik motosiklet 
turları, insana güzel dağ yollarında sürmeyi ve nefis dağ manzaraları 
görmeyi sağlıyor (Fotoğraf 109).

Faakersee’ye gidiş başlıca üç yoldan yapılabiliyor:
1) Sofya-Belgrad-Zagrep üzerinden: 1.600 km
2) Selanik-Tiran-Ljubljana üzerinden: 2.100 km
3) Igoumenitsa-Bari-Venedik üzerinden: 2.100 km

Üç güzergâhı da denedim. Hepsi birbirinden güzel rotalar, ama Adriyatik 
Denizi kıyılarında, bilhassa Hırvatistan tarafında sürmek insana ayrı bir 
zevk veriyor. İstanbul-Trieste arası feribot seferleri kullanılmadığı takdirde, 
Faakersee’ye gidiş-dönüş 3.200 km- 4.200 km arasında bir sürüş gerektiriyor. 
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• St. Tropez (Fransa) - Gidilen seneler: 2008, 2014
Fransa’nın güneyindeki bu tatil kentindeki festival de epeyi rağbet gören 

bir etkinliktir. 2014 senesinde gittiğimizde, Yunanistan’ın Igoumenitsa 
limanından İtalya’nın Brindisi limanına feribotla geçtik (Fotoğraf 110). 
İtalya’nın güneyinde yer alan Amalfi bölgesinden sonra, batı kıyılarından 
kuzeye çıkarak Fransa’ya girdik. Côte d’Azure kıyılarında Nice ve Cannes’a 
uğrayarak St. Tropez’ye ulaştık. Sadece gidişte 2.500 km yol kat etmiştik.

• Akabe (Kızıl Deniz-Ürdün)-2010
Üç Arap ülkesini (Suriye, Ürdün ve Lübnan) kapsayan bu seyahatimizi 

Suriye İç Savaşı’nın başlamasından bir sene önce yaptık. Evden eve tam 
5.019 km yol yaptım.  Gezinin detaylı anlatımı (Motosikletle Cenup 
İstikametinde) aşağıda yer alıyor.

• Daytona Beach-Miami-Key West (ABD)-2012
Daytona Beach (ABD) festivaline on-iki arkadaş, Orlando’da kiraladığımız 

motosikletlerle katıldık. Oradan Miami’ye, daha sonra Key West’e kadar 
sürdük ve tekrar Orlando’ya döndük. Kuzey Amerika topraklarında 2.010 
km sürüş yapmış olduk. 

       
• Roma (İtalya)-2013
Roma’ya Harley Davidson şirketinin 110. kuruluş yıldönümü kutlamaları 

için sürüş yaptık. İstanbul’dan üç grup halinde yaklaşık otuz motor gittik. 
Avrupa’da senelerce yaşamış ve gezmiş olmama rağmen, Roma’ya ilk 
defa gitmiş oldum. Roma benim için sapa bir yerdeydi; daha önce yolum 
düşmemişti. Etkileyici bir şehir…  

Grubumuz, festival bitiminde Türkiye’ye dönmek üzere bir Pazar sabahı 
İtalya’nın güneyine, Brindisi limanına doğru yola çıktı. Hüseyin Şedele 
ve ben ise hızımızı alamamıştık. Grupla dönmedik. Dönenleri kaldığımız 
otelin önünden uğurladıktan sonra, Hüseyin ve ben önce Vatikan’da 
Papa’nın Pazar ayinine katıldık ve Papa’nın üç Harley Davidson motorunu 
takdis edişini izledik. Daha sonra İspanya’da Barselona’ya sürmek üzere 
yola koyulduk. Barselona’ya geldiğimde, motosikletimin kilometre saati, 
İstanbul-Roma-Barselona sürüşü için toplamda 3.220 km’yi gösteriyordu. 

• Bansko (Bulgaristan) (Video) (Video) - Portoroz (Slovenya) (Video)-2016
Sahibi olduğum iki Harley Davidson motor da devre dışı kalınca, bu geziye, 

hem de “road captain” olarak, Honda-Goldwing motosikletimle katılmak 
zorunda kaldım. Biraz komik bir durumdu, ama yapacak şey yoktu…
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• Batum (Gürcistan)-2015
Asıl amacımız Karadeniz sahillerini, şehirlerini ve yaylalarını gezmekti. O 

vesileyle, pasaportsuz girilebilen Gürcistan’a da geçmiş olduk ve Gürcistan 
topraklarında da 250 km kadar sürüş yaptık. Karadeniz turu, toplamda 
3.200 km uzunluğunda bir yolculuk oldu. (Video) (Video) (Video)

 
• Kuzey Kutbu Dairesi (Norveç)-2016
Bu enteresan sürüşe Murat Ağdoğan-Dilek Gülmez, Ertan  Karabulut, 

Öncel Uğuz ve ben olmak üzere beş kişi, dört motorla katıldık.  
Motosikletlerimizi İstanbul’dan İtalya’nın Trieste limanına gönderdik. 
Motorları Trieste’den aldıktan sonra Avusturya, Çekya, Almanya, 
Danimarka, İsveç ve Norveç üzerinden yaklaşık 3.400 km sonra Kuzey 
Kutbu Dairesi’ne ulaştık. 3 Ağustos 2016 günü Kuzey Kutbu Dairesi’nin 
içine girdik (Fotoğraf 111 ve 112). Dönüşte, motosikletleri Bodo’dan bir 
nakliye firmasıyla İstanbul’a gönderdik. Yaptığımız sürüş 5.000 km’yi aştı.

• Marakeş (Fas)-2017
Gezi, İzmir’den arkadaşım, HOG İzmir’in de başkanlığını yapmış 

İbrahim Saruhanlı tarafından organize edilmişti. Motosikletler İzmir’den 
Fransa’nın Sete Limanı’na gemiyle gönderildi ve dönüşte aynı limandan 
tekrar İzmir’e taşınmak üzere yüklendi. Biz uçakla Marsilya’ya gittik. 
Motosikletlerimizi Sete’de aldıktan sonra İspanya’ya geçerek, Madrid 
üzerinden Cebelitarık Boğazı’na indik; oradan da Fas’a geçtik. Dönüşte 
İspanya’nın doğu kıyılarından sürerek Barselona’ya geldiğimizde, 
Katalanlar İspanya’dan bağımsızlık için yürüyüşler yapıyordu. (Video) 
Katalanlara destek vermekten geri kalmadık.  Marakeş yolculuğu, İstanbul-
İzmir gidiş-gelişi dâhil, evden eve 3.400 km’lik bir sürüş etkinliği gerektirdi.

 
• Prag (Çekya)-2018
Harley Davidson şirketinin 115. kuruluş yıldönümü kutlamaları için 

Prag’da düzenlenen etkinliğe gittik. Gezinin detaylı anlatımı (Prag’a Sürüş – 
Bir Tur Liderliği Serüveni) aşağıda yer alıyor.

MOTOSİKLETLE CENUP İSTİKAMETİNDE (2010)

Talaslıların “Yahoo groups” başkanı ve Yüce Mod’u Cem Baysal, bana, 
“Mehmet, Asur gezisine geliyor musun?” diye sorduğunda şaşırdım. Tesadüf 
eseri, hem ortaokul grubum Talaslılar,  hem  motosiklet grubum, aşağı yukarı 
aynı tarihlerde ve büyük bölümü aynı güzergâh üzerinde Ortadoğu gezileri 
planlamışlardı. Cem’e, “Maalesef ağabey, bu sefer sizinle gelemeyeceğim, 
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çünkü motosiklet grubumun takip edeceği güzergâhın bir bölümünden 
ben sorumluyum; ama ben sizi oralarda bulurum,” dedim.

16 Nisan 2010 sabahı saat 6:00’da Honda Goldwing motorumun ‘trip’ 
kilometre sayacını sıfırladım. Geziye İstanbul’dan katılan diğer dört kişi 
ile Kadıköy’de buluştuk. Motorlarımızın gazına yüklendik ve İstanbul şehri 
arkamızda kaldı. İzmir’de ikamet eden İbrahim Saruhanlı’nın planladığı 
güzergâh şöyle idi: İstanbul – Konya – Adana – Halep – Şam – Amman – Petra 
– Akabe – Mabada – Beyrut – Tripoli – Lazkiye – Adana – Afyonkarahisar – 
İstanbul. İnternetteki karayolları haritalarına göre bu güzergâhın uzunluğu 
4.835 km olarak hesaplanmış. Bu mesafenin yaklaşık yarısı Türkiye 
topraklarında, diğer yarısı ise Suriye, Ürdün ve Lübnan topraklarında 
sürülecekti. Gezi süresi on-beş gün, gecelemeler ise Adana, Şam ve Beyrut’ta 
ikişer gece, diğer şehirlerde birer geceleme olarak plânlanmıştı. 

İstanbul-Konya etabında (676 km ile bir günlük en uzun etap) ilk durak 
Afyonkarahisar oldu. Orada, geziye Ankara, İzmir, Eskişehir ve Bursa’dan 
katılan diğer seyyahlarla buluştuk. On-yedi erkek ve üç kadın olmak üzere, 
katılımcı sayısı yirmi oldu. Aramızdaki en ermiş genç altmış-üç, en genç 
genç yirmi-sekiz yaşındaydı. Kafiledeki toplam motosiklet sayısı on-beş idi: 
10 Harley Davidson (5 Road King, 3 Electra Glide, 2 Sporster), 2 BMW GSL, 
2 Honda Goldwing  ve gezinin sürpriz motoru 400cc’lik 1 Suzuki Burgman, 
yani bir scooter... Doğrusu, “Vay canına!, bu scooter gideceğimiz böylesine 
uzun bir yola dayanır mı, lime lime olmaz mı?” diye düşünmekten kendimi 
alamadım. Diğer arkadaşlarıma, “Haydi hayırlısı!” dedim. Neyse ki, kafilede 
İzmir’den katılan bir de servis minibüsü de vardı. Aramızda bahse girenler 
bile oldu: Scooter ve/veya sürücüsü gezinin ikinci gününde mi, yoksa 
üçüncü gününde mi pes edip, servis minibüsüne bineceklerdi? Scooter’ın 
sürücüsü Mustafa Aksoy, geziye  Ankara’dan katılan eski bir arkadaşımızın 
arkadaşıydı ve bu geziden evvel yaptığı en uzun motosiklet sürüşü İstanbul-
Silivri arasındaydı. Grubumuz için yepyeni bir sima olan bu yoldaşımız 
Richmond Oteller Zinciri’nin sahibi ve İstanbul-Altunizade’deki Capitol 
AVM’nin en büyük ortağı idi. İşinin büyük bölümünü çocuklarına devretmiş, 
kendisi ise başta tekne olmak üzere, dünyayı çeşitli vasıtalarla dolaşıyormuş. 
Lâkin Mustafa Aksoy, ilk etap olan İstanbul-Afyon etabında bile gerilerde 
kalmaya başlayınca, İnegöl civarında bir benzincide durup bekledik. Tam 
motoruma atlayıp, aramak için geri dönecektim ki, Mustafa ufukta gözüktü, 
pür neşe yanımıza yaklaştı, birilerine telefon ederek, “Biliyor musun? 
Motosikletle grup sürüşü müthiş bir olaymış; çok hoşuma gitti,” dedi.
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Mustafa Aksoy’un “grup sürüşü” dediği olayın kaideleri vardır. Önde 
“yol kaptanı”, arkada “kuyruk” tabir edilen sürücüler yer alır. Bu sürücüler 
uzaktan daha kolay fark edilebilen sarı veya turuncu üstlükler giyerler. 
Gece sürüşlerinde ise motorlarına ve üstlerine ilave fosforlu şeritler takılır. 
Yol kaptanı yolun ön tarafındaki güvenliği sağlamaya çalışır, ortama göre 
grubun sürüş hızını belirler, nerede mola verileceğini, ne zaman benzin 
ikmali yapılacağını ayarlar. Kuyruk sürücü ise, arkadan gelen vasıtaların 
sürücülerine, önde bir motor kafilesinin olduğu sinyalini veren kişidir. 
Grubun seyrini arkadan izler, gerektiği takdirde yol kaptanının yanına 
giderek, olumsuzlukları bildirir. 

Motorlar üç şeritli yollarda genellikle orta şeritte, iki şeritli otoyollarda 
ve “duble yol” da denilen ayrık yollarda sağ şeritte yol alırlar. Bu tip yollarda 
motosikletler bir testerenin dişleri biçiminde zikzaklı dizilirler; yani 
öndeki motor şeridin sağında gidiyorsa, arkadaki sürücü şeridin sol 
tarafında ve en az sekiz metrelik bir mesafe bırakarak sürüş yapar. Çift taraflı 
ve tek şeritli trafik akışlarında ise, motorlar sağlı sollu nizamı bırakıp, arka 
arkaya tek sıra halinde yol alırlar. Bu durumlarda diğer vasıtaların motorları 
sollarken motorların arasına daha kolay girebilmelerini sağlamak için, iki 
motosiklet arasındaki mesafe sekiz metreden daha açık tutulur. Motorlar 
öndeki bir vasıtayı sollamak durumunda iseler, teker teker geçtikten sonra 
nizami pozisyona tekrar dönülür. Mustafa Aksoy ilk gün yolun her tarafında 
giderken, kaideler kendisine anlatıldıktan sonra, bunların en düzgün 
uygulayıcısı oldu.

Tesadüf o ya!  Hareketimizden bir gün sonra, yani 17 Nisan 2010 tarihinde, 
üyesi olduğum Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Yönetim Kurulu’nun Tarsus’ta, 
Tarsus Amerikan Koleji’nde (TAC) toplantısı vardı. Not olarak belirtmem 
gerekirse, ben Kayseri’deki Talas Amerikan Ortaokulu’ndan 1966 yılında 
mezun olduktan sonra, lise eğitimim için TAC’ye devam etmiştim. SEV, 
TAC’nin de içinde bulunduğu Türkiye’deki bazı  Amerikan okullarının vakfı 
idi. Konya’dan Tarsus’a tek başıma gidecek, toplantıdan sonra arkadaşlarımla 
Adana’da kalacakları otelde buluşacaktım. Dolayısıyla, o sabah herkesten 
önce uyanarak, motosikletimin başına geçtim. Bir anda, benim gibi 
erken uyanan bir Japon turist kafilesinin bazı elemanları etrafımı sardı. 
Honda Goldwing motorum dikkatlerini çekmişti. “Bu bir Japon marka 
motosiklet, ama bunlardan Japonya’da yok. Siz bunu nereden aldınız?” gibi 
sorular sormaya başladılar. “Honda Goldwing motosikletler, Honda’nın 
Amerika’daki bir fabrikasında üretilir, dünyaya oradan ihraç edilir. Ben 
de bu motosikleti İstanbul’da aldım,” dedim. “Enteresan, çok enteresan…” 
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diyerek karşılık verdiler. Olayı pek anlamadıkları belliydi. Honda Goldwing, 
motosiklet dünyasının en hacimli ve en büyük motosikletidir. Ben 1,73 
boyumla, bir Goldwing kullanabilmenin sınırında sayılırım.Motosikletin 
üzerinde otururken her iki ayakla yere basamayacakları için, boyu 1,70’in 
altında olanların bu motosikleti kullanmamaları gerekir. Dolayısıyla, 
Goldwing, beyaz ırka kıyasla daha ufak tefek olan Japonlar ve diğer 
Uzakdoğulular için pek müsait değildir. Üretimleri de bu nedenden 
dolayı ABD’de yapılır. Belki alınırlar diye, bu gerçeği bütün açıklığıyla 
Japon dostlarıma söyleyemedim. Bir Japon hanımefendinin motosiklete 
binme arzusunu yerine getirerek, kendisi motorun terkinde, otelin geniş 
otoparkında alkışlar arasında bir-iki tur attık. Tarsus’taki toplantıya geç 
kalmamak için “Sayonara!” (Hoşça kalın!) diyerek yola koyuldum.

Toros Dağları’nı aşarak yaptığım 330 km sürüş sonrası, TAC 
yerleşkesinde yapılan toplantıya yirmi dakika gecikmeyle ve mecburen 
motosiklet kıyafetimle katıldım. 

Adana’da motor grubumla tekrar buluştuğumda can sıkıcı bir sürprizle 
karşılaştım. Grubun o gün bensiz yaptığı Konya-Adana etabı sürüşünde 
alternatörü bozulan bir Harley Davidson devre dışı kalmış, gruptaki 
BMW’lerden birinin ise düşme sonucu sinyal lambası kırılmıştı. Sinyal 
lambası tamir edildi, ama Harley Davidson yeni bir alternatör olmadan 
çalıştırılamayacağı için, motosikleti dönüşte almak üzere Adana’da 
kaldığımız otelin otoparkında bırakmak zorunda kaldık. Sürücüsü, on-
beş günlük seyahatin geri kalan bölümünde servis arabasının muavini 
olarak seyahat etmek zorunda kaldı… Talihsizlik işte! Bazıları Mustafa 
Aksoy’u servis arabasında görmek üzerine bahse girmişken, grubun en usta 
sürücülerinden biri motorundan olmuş, servis arabasına o binmek zorunda 
kalmıştı.

Ben TAC’de toplantıdayken, Mustafa ve scooter motoru Konya-Adana 
etabında mucizeler yaratıp, herkese toz yutturmuşlar. Adana’daki otele 
gelindiğinde sürücülerden biri, “Ufaklık nerede, yine gerilerde mi kaldı?” 
diyerek etrafına bakınınca, bir diğeri, “Yok canım! Mustafa geldi ve odasına 
çıktı bile; şimdi duşunu alıyordur,” demiş. Mustafa Aksoy ve scooter motoru 
grubun maskotu oluvermişlerdi…

Ertesi gün Hatay’ın Cilvegözü Sınır Kapısı’na varmamız öğleden sonra 
saat 17:00’yi buldu. Yol üzerinde doğduğum şirin kent İskenderun’a 
uğradık. Sahibi çocukluk arkadaşım olan Petek Pastanesi’nin, herkesin pek 
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beğendiği meşhur su böreğini ve künefesini kıtlıktan çıkmışçasına yedik.  

O günkü hedefimiz Halep kentiydi. Suriye’nin Bab El Hawa gümrüğünde 
beni sevindiren bir karşılaşma oldu. Talas kafilesi de oradaydı (Fotoğraf 
113). Onlar Suriye’ye giriş işlemlerini bitirmişlerdi ki, biz sınıra ulaştık. 
Kısa bir süre için olsa da, ayaküstü sohbet ettik, hasret giderdik. Birbirimize, 
“İyi yolculuklar!” dileyerek ayrıldık.

SURİYE
Motor grubunun Suriye’ye giriş işlemleri epeyi uzun sürdü; sınırdan 

Halep’e doğru sürerken, gece karanlığı basmıştı bile. Bir de şunu belirteyim: 
Trafik kurallarına uymayanların oranı Türkiye’de %25 ise, bu oran Suriye’de 
en az %50. Sınırdan 20 km kadar uzaklaşmıştık ki, Mustafa Aksoy sinyal 
vererek motosikletini sağa çekti. “Ben hayatımda daha önce hiç gece sürüşü 
yapmadım. Arabalar üstüme çıkacaklarmış gibi hissediyorum; çok tedirgin 
oldum! Ben en iyisi servis arabasına geçeyim,” dedi. Seyahatimizin üçüncü 
günündeydik ve aramızda Mustafa’nın üçüncü günü için bahse girmiş 
olanlar vardı… Kazanmalarına fırsat vermemek gerekirdi. O noktaya kadar 
1.300 km yol gelinmiş, üçüncü günün bitmesine, yani Halep’e sadece 60 km 
kalmıştı. Esasında, yapmamamız gereken bir şey yaparak, “Hadi Mustafa 
kardeş! Ha gayret, bunu da başaracaksın! Tedirginliği yenmenin tek yolu 
sürüşe devam etmektir…” diyerek Mustafa’ya cesaret, biraz da gaz verdik. 
Gruptan birkaç arkadaş, daha küçük bir grup oluşturarak, Mustafa’yı 
ortamıza aldık. Halep’e girerken, Mustafa Aksoy usta bir “night rider” 
olmuştu.

Anlaşılan o ki, Suriyeliler Hatay’ın 1939 yılında Türkiye’ye ilhakını hâlâ 
içlerine sindirememişlerdi. 1939’dan son senelere kadar, haritalarında 
Hatay’ı Suriye topraklarında göstermeye devam etmişlerdi. Halep’te aldığım 
ve Suriye Turizm Bakanlığı tarafından basılmış 2007 tarihli bir haritada ise 
değişik bir sunum yapılmıştı: Türkiye’nin resmi sınırı Payas’ta (İskenderun’un 
20 km kuzeyinde) kesilmiş, geri kalan Hatay Vilayeti topraklarımız “geçici 
sınırlar” olarak adlandırılan bir sınır çizgisiyle Suriye’den ayrılmış ve bu 
bölgeye “Liwa’a Al İskandaroun” (İskenderun Sancağı) denmiş. Geçici 
sınırlarla çevrili topraklar, Türkiye’ye 1939 yılında ilhak olmuş olan Hatay 
Devleti’nin sınırlarına tekabül ediyordu. Haritayı tanıştığımız bazı Suriyeli 
dostlarımıza gösterdim. Onlar da durumu gülerek geçiştirdiler…

Halep’in tarihi MÖ 3.000 yıllarına kadar uzanıyormuş; yani 5.000 
senelik bir tarih. Halep Kalesi şehre son derece hâkim bir tepe üzerinde 
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kurulmuş ve iyi muhafaza edilmiş durumdaydı. Her millet gibi, Suriyeliler 
de memleketlerinin insanlığa yaptığı hizmetlerle övünüyorlar. Tarımın ve 
maden işletmeciliğinin sırları o topraklarda çözülmüş, muhtelif dinler ve 
felsefe o topraklarda gelişmiş, bilinen ilk alfabe Suriye’de yaratılmış. Bunları 
anlatmak için Suriyeliler bir de deyim üretmişler: “Kültürlü her insanın iki 
milliyeti vardır; kendisininki ve Suriyelilik.”

Ertesi gün Halep-Şam etabını gerçekleştirdik. Başkent Şam, Halep’in 
360 km güneyinde yer alıyor. Beklentimizin tersine, motosikletlerimizle o 
yol üzerinde sakin bir sürüş yaptık. Motorlarımız her durduğumuz yerde 
ilgi odağı oluyordu. Suriye’de 200cc üzerinde motor yoktu; çünkü ithalatı 
yasaklanmıştı. Bir de, Türk televizyon dizilerinin Arap ülkelerinde epeyi 
rağbet gördüğü meğer doğruymuş. Grubumuzun Türkiye’den geldiğini 
anlayanlar, bizlere dizilerdeki oyuncuların isimleriyle hitap ediyorlardı. 
En popüler olan isim Polat Alemdar idi. Suriye’de gösterilen dizide Polat 
Alemdar ismi, Murat Alemdar olmuştu. 

Bizdeki, “Ne Şam’ın şekeri, ne Arap’ın yüzü” deyimi tam olarak hangi 
olay kaynaklıdır, bilmiyorum, ama Şam kapalı çarşısındaki dükkânların 
neredeyse yarısı şekerciydi.

Tartışmasız, Şam şehrinde görülmeye değer en görkemli yapıt, 715 
senesinde ibadete açılmış olan Omayyad Camii idi. Bu cami dünyadaki en 
eski ve en büyük camiler arasında yer alıyor. Bazı Müslümanlar tarafından  
Kâbe/Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’dan sonra İslam’ın 
en mukaddes dördüncü yeri olarak kabul ediliyormuş. Camiyi ziyaretimiz 
sırasında, benzeri başka bir yerde az rastlanır bir olaya şahit olduk: Bu 
muazzam büyüklükteki caminin gerek içi, gerekse avlusu İran’dan gelen 
yüzlerce insanla doluydu. Bu insanlar onlarca kümeler halinde oturmuşlar, 
kendilerine heyecanla bir şeyler anlatan konuşmacıları dinliyorlar, 
ağlaşıyorlar ve dövünüyorlardı. Herhalde, Hz. Ali’den ve Kerbela Olayı’ndan 
bahsediliyordu. Olayın ilginç yönü, bazı dinleyiciler konuşmacılara para 
veriyor; bunun üzerine konuşmacının sesi, heyecanı, dinleyicilerin ise 
ağlamaları ve dövünmeleri daha da artıyordu… İlginç bir görüntüydü 
vesselâm.

ÜRDÜN
Ürdün, Suriye’den sonra daha modern bir ülke olarak çıktı karşımıza. 

Ürdün’de 1,5 milyon Filistinli yaşıyormuş. Filistinliler Arap dünyasının 
en eğitimli ve çalışkan halkı olarak bilinirler. Bu vasıflarıyla, Ürdün’ün 
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düzgün ve nispeten daha modern görünümüne katkıda bulundukları aşikâr. 
Amman’da binaların çoğu taş kaplı; hatta yeni inşa edilen binalar bile taş 
kaplanıyor. Bu husus şehre hoş bir görünüm veriyor. Ticari binaların 
sadece birinci katlarına tabela asılmasına izin varmış; bu da büyük bir 
görüntü kirliliğini önlüyor. “Darısı bizim şehirlerimizin başına!” demekten 
kendimi alamadım. Ürdün’de gittiğimiz her yerde motosikletlerimize olan 
ilgi inanılmaz boyutlardaydı. Çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, kadın-erkek, 
hatta kalabalık aileler bile motosikletlerle fotoğraf çektirmek için sıraya 
girdiler. İlginin nedenini daha sınırda öğrenmiştik: Ürdün, vatandaşlarına 
motosiklet kullanmayı tamamen yasaklamış; sadece trafik polislerinin ve 
bir de bizim gibi turistlerin kullanma hakkı varmış. En az yarım düzine 
motosikletin üstünde fotoğrafını çektiren bir Ammanlı, “Gördüğünüz gibi, 
burada motosiklet kullanmak biz Ürdün halkına yasak; ama herkes bilir 
ki, kralımız Abdullah’ın bir Harley Davidson motosikleti var,” dedi. Hep 
beraber gülüştük.

Atalarımız Osmanlılar, başkent Amman’da tam 401 sene (1516-1917) 
hüküm sürmüşler (Fotoğraf 114). Halep’i, Şam’ı, Amman’ı ve daha önceleri 
de Balkan ülkelerini gören biri olarak, insan hemen şunu fark ediyor: 
Osmanlılar daha çok Avrupa topraklarında eser bırakmışlar; Balkan 
ülkelerine yatırım yapmışlar. Gördüğüm Ortadoğu ülkelerinde öne çıkan 
Osmanlı yapıtları pek yok. Bu husus, büyük ölçüde, fethedilen Arap 
topraklarındaki halkın zaten Müslüman olmalarından kaynaklanıyor. Bazı 
şehirlerde, Osmanlı valilerinin yaptırdıkları hanlar mevcut. 

Bir Ürdünlü bana, “Türk hâkimiyeti dönemi tarih kitaplarında Arap 
tarihinin kara dönemi olarak yer alır,” dedi. Ben ona, I. Dünya Savaşı’nda 
Arapların düşmanla beraber olup, Türkleri nasıl arkadan vurduklarını 
hatırlatıp, bunu da Türklerin unutamadığını söyleyince, “Bu 400 yıllık 
bir birikimin sonucu; biz de artık bağımsızlığımızı elde etmek istiyorduk, 
Dünya Savaşı bunun için bir fırsattı,” dedi. Konu, üzerinde hemfikir 
olabileceğimiz bir konu değildi; nitekim uzatmadık. Sohbet tekrar seyahat 
ve motosikletler üzerinde yoğunlaştı.

Güney istikametinde inişimize devam ederek, Amman’dan 230 
kilometrelik bir sürüş sonrasında Petra’ya vardık. Ortadoğu seyahatine 
çıkış amaçlarımdan biri de Petra’yı görmekti. Doğrusu, Petra görülmeye 
değer bir yer olduğunu hepimize kanıtladı. Her yer pembe ve pembenin 
değişik tonlarında; öyle ki, burada başka bir renk görmek insana tuhaf 
geliyor. Tabiatın pembeliği insanın tenine bile yansıyor (Fotoğraf 115). 
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Jeolojik oluşumlar bizim Ürgüp-Göreme’deki oluşumlara benziyor. Dar bir 
vadi içinde 3-4 km yürüdükten sonra, Petra’nın simgesi olan “kaya mezar” 
bütün ihtişamıyla karşımıza çıktı. Bir tepenin yekpare kaya kitlesi oyularak 
yaratılmış olan bu eser, MÖ 312 - MS 106 döneminde o bölgede yaşamış 
olan Nabat kavmine ait; kralların ve kral ailesi fertlerinin gömüldüğü 
bir anıt mezar olarak yapılmış. 

Petra’nın yer aldığı bölgeye “Vadi Musa” deniliyor. Rivayete göre Hz. Musa 
buradaki bir kayaya bastonuyla vurunca, kayanın içinden su fışkırmış; Hz. 
Musa ve maiyeti susuzluktan ölmekten son anda kurtulmuşlar. Günümüzde 
kubbeli bir bina içinde muhafaza altına alınmış olan o “kutsal” kayayı biz de 
ziyaret ettik. Her tarafın pembe olmasına karşın, garip olan, kutsal kayanın 
pembe olmamasıydı. Sanki başka bir yerden getirilip, oraya konulmuş    
görüntüsünü veriyordu… Belki, Hz. Musa’nın su için o kayayı seçmesinin 
nedeni, kayanın başka bir renkte olmasıydı(!) Her neyse, pek fazla bir 
yorumda bulunmadan ziyaretimizi tamamladık. 

Petra’da sürprizlerle dolu günün son sürprizi, Talas kafilesine tekrar 
rastlamam oldu. O akşam yemeği için kendi grubumdan ayrılarak, 
Talaslıların kaldığı otele gittim. Mavra her zamanki gibi çok hoştu. 
Talaslılarla ortak güzergâhımız Petra’da son buldu. Onlar ertesi gün İsrail’e 
geçecek, oradan da yurda döneceklerdi. Biz ise, Ürdün topraklarında güneye, 
daha da güneye inerek Akabe’ye, yani Kızıldeniz’e ulaşmayı plânlıyorduk. 
23 Nisan günü “cenup” istikametinde son etabımız olan 300 km 
uzunluğundaki Petra-Akabe etabını tamamladığımızda çocuklar gibi 
şendik. Gezimizde, gitmeyi hedeflediğimiz en güney nokta Akabe 
idi. Motosikletimin kilometre sayacı İstanbul’daki evimden 2.405 km 
uzaklaştığımı gösteriyordu. 

Akabe’nin ilginç bir coğrafi konumu var: Dört ülkenin sınırları Akabe’de 
birleşiyor. Kızıldeniz sahilinde durulduğu zaman, tam karşı sahilde İsrail 
toprakları, biraz ileride Mısır’ın Sina Yarımadası görünüyor. Kızıldeniz’e 
açılan kısa Ürdün topraklarının güneyinde ise Suudi Arabistan toprakları 
başlıyor. Bu ilginç konumun fotoğraflarını çektim ve Kızıldeniz’e girmiş 
olmak için, motosiklet botlarımı çıkararak, ayaklarımı sahildeki bir 
iskeleden denize sallandırdım. Akabe halkının şaşkın bakışları altında bir 
şehir turu yaptıktan sonra, geceyi Bedevi çadırlarında geçireceğimiz Vadi 
Rum’a gittik. Eski Türkçede “cenup”, yani güney istikametindeki sürüşümüz 
sona ermişti. Artık, “şimal”, yani kuzey yönünde yol alıyorduk. 
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“Vadi Rum”, çölü sevenler için bulunmaz bir yer. Petra’daki jeolojik 
oluşumlar, hatta daha da heybetlileri orada da mevcut. Tabiat ve çöl kumu 
yine pespembe. Vadi Rum, Ürdün’ün koruma altına aldığı milli parklardan 
(milli çöl) biri ve koruma işini bölgede yerleşik bir Bedevi kabilesi 
üstlenmiş. Çölün başlangıç noktasına kadar devam eden asfalt yol 
birdenbire bitiyor. Televizyonlarda gördüğümüz gibi, Paris-Dakar rallisine 
motosikletler de katılıyor; lâkin bizimkilerin hepsi asfalt motosikleti. 
Dolayısıyla, motorlarımızı park ederek, o geceyi geçireceğimiz çadır 
kente (Fotoğraf 116) “dört-çeker” vasıtalarla gitmemiz gerekiyordu. 
Motosikletlerimizi çöl kumu üzerinde yavaş yavaş sürerek 100 metre 
ilerideki park sahasına gidiyorduk ki, o da ne? Mustafa Aksoy tam 
önümde düşüyordu! Bir filmden kareler gibi: Biraz fazla gaz verilmesinden 
kaynaklanmış olsa gerek, motorunun ön tekerleği kuma saplandı, Mustafa 
motor üstünde sendeledi, dengesini sağlamak için ayağını yere zamanında 
koyamadı ve motosiklet yan yatmaya başladı. Mustafa ayağını ancak motor 
devrilmeye başladıktan sonra yere koyduğu için, ayak motorun altında kaldı. 
Gecikmeli olarak yapılan o son hamleyi hiç yapmasaydı, zaten korumalı 
olan omuz ve baş kumla temas edecekti ve muhtemelen hiçbir yaralanma 
olmayacaktı. Motosikleti kaldırdık, ama Mustafa kalkamadı. Ezilen ayağın 
verdiği acı yüzünden okunuyordu. Soğutucu sprey tedavisinden sonra 
Mustafa’yı bir arkadaşımızın nezaretinde bir deve-taksiyle (burada biraz 
hayal mahsulü var…) geri Akabe’ye yolladık. Çekilen röntgende kırık, çıkık 
çıkmayınca, hepimizin neşesi tekrar yerine geldi. Mustafa ve scooter motoru, 
olayı takip eden üç günü servis aracında geçirdiler. Mustafa Aksoy sonunda 
servis arabasına binmişti, ama bahis kazanan olmadı…

Çöl enteresan bir yer: Genişlik, boşluk, sessizlik, yalnızlık, tabiatın pembe 
rengi; hepsi bir arada. Çadırlarımıza yerleştikten sonra, dört-çekerlerle 
yaptığımız iki saatlik çöl turu bende unutulmaz hatıralar bıraktı. Çölün 
ortasında, I. Dünya Savaşı senelerinde Arapları Türklere karşı ayaklandıran 
İngiliz casus Lawrence of Arabia’nın bir evi var; bir su kaynağına da onun 
adı verilmiş. Güneşin çöl kumları arkasından batışı muhteşemdi. Etraftaki 
pembe tabloya kızıl renkler karıştı. O akşam çadır-lokantada Bedevi 
yemekleri yenildi, çadır-salonda Bedevi müziği dinlendi. Çadır kentin 
kurucusu ve yöneticisi Mohammed Sabah Al-Zalabed çöl aşığı bir kişi ve 
bu işi yirmi senedir yaptığını söyledi. Kendisiyle uzun uzun sohbet ettik. 
Ertesi gün kamptan ayrılırken yanıma geldi, “Brother Mohammed!” diyerek 
söze başladı. “Sen Türk Muhammet’sin, ben Ürdünlü Muhammet. Dün 
akşam anlattığım gibi, bu yöre benden sorulur. Siz Türkleri burada görmek 
beni çok sevindirdi. Türkler, 1917 yılında buradan ayrılırken, altınlarını 
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bu çöl topraklarına gömerek gitmişler. Bu gömülerin haritaları olduğu 
biliniyor. Bu haritaları bulursan,  beni hemen ara; misafirim olursun, 
altınları beraber ararız.” “Brother” Mohammed’e Türkiye’ye döner dönmez,  
define  haritaların peşinde koşmaya başlayacağıma dair söz verdim! 

Kuzey yönündeki sürüşümüz “Kral Yolu” olarak bilinen yoldan, zaman 
zaman İsrail sınırına paralel olarak ve Ölüdeniz (Lût Gölü) kıyısı boyunca 
ilerleyerek devam etti. Ölüdeniz etrafında “ten tamiri” endüstrisi gelişmiş. 
Göl suyundan ve çamurundan faydalanarak vücudun her bölgesi için ayrı 
ayrı kremler ve losyonlar geliştirilmiş. “İşe yarar mı acaba?” diye tereddüt 
ederek, birkaç numune aldım. Aynı gün içinde Ürdün’den çıkarak tekrar 
Suriye’ye, oradan da Lübnan topraklarına girdik.

LÜBNAN
Beyrut, Lübnan İç Savaşı’ndan sonra kendini epey toparlamış görünüyor. 

Bazı binalarda kurşun ve bomba izlerini görmek hâlâ mümkün. 
Konuştuğumuz Beyrutlular, gerek bir suikast sonucu öldürülen baba 
Hariri’nin, gerek onun yerine geçen oğul Hariri’nin, başbakanlar olarak 
Lübnan için iyi şeyler yaptıklarından bahsettiler. Baba Hariri, iktidarı 
sırasında iç savaşta çok zarar gören Beyrut’un yeniden inşası için tahvil 
ihracında bulunmuş, bu finansman şekli uluslararası piyasalarda rağbet 
görmüş ve başarılı olmuş. Hariri Ailesi, başta Türk Telekom olmak üzere, 
Türkiye’de de önemli yatırımlar yapmak girişimlerinde bulunmuştu.

Beyrut’taki eğlence yerleri, lokantalar, barlar hafta içinde bile geç saatlere 
kadar açık ve hınca hınç doluydu. Lübnan rakısı olarak bilinen “Arak” (üzüm 
rakısı) ve onlarca çeşit leziz meze Lübnanlılar için gurur kaynağı olmuş. 
Nargile servisinin kendine has bir seremonisi var. Nargilenin en büyük 
müşterisi ise hanımlardı. Kahveyi sade içiyorsanız “sada” veya “mırra”, orta 
şekerli içiyorsanız “vasat” diyorsunuz. Çoban salatasına “Türk salatası” 
diyorlar. Beyaz peynir eklendiğinde, Türk salatası, ”Grek salatası” oluyor.

Lübnan, motosiklet açısından zengin bir ülke. Motosikletler için Suriye ve 
Ürdün’de olan yasaklar ve kısıtlamalar Lübnan’da yok. Lübnan’da yasak olan 
şey, ülkeye camı olmayan vasıta sokulmasıydı. Servis minibüsümüzün arka 
bölümü camsız olduğundan, tüm uğraşlarımıza rağmen, servis aracımızı 
Lübnan’a sokamadık. Neyse ki, o ülkede motosikletlerimizi arıza halinde 
tamir ettirebileceğimiz yerler vardı. Lübnan HOG’u (Harley Owners Group 
- Harley Sahipleri Grubu) Lübnan’da kaldığımız üç gün boyunca bize refakat 
etti: Beyrut’ta bizi şehri çevreleyen dağlara çıkardılar, Biblos’ta tekne 
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turuna, Tripoli’de evlerine davet ettiler. Grubumuzdaki bir arkadaşımızın 
27 Nisan’daki doğum günü için pasta bile aldılar ve Lübnan’dan ayrıldığımız 
gün Suriye sınırından bizi uğurladılar. İlk defa tanıştığımız insanlardan 
böylesine yakınlık görmek bizleri duygulandırdı. Ortak tutkumuz 
motosikletti… Biz de onları Türkiye’ye, oturduğumuz şehirlere davet ettik. 

Lübnan’ın kuzeyinden Suriye’ye üçüncü kez giriş yapmış olduk ve Lübnan’a 
alınmayan servis aracımızla buluştuk. Sahil kenti Lazkiye üzerinden 
Hatay’ın Yayladağı sınır kapısından Türkiye’ye giriş yaptığımızda takvimler 
29 Nisan’ı, kilometre sayacım ise 3.828 km’yi gösteriyordu. Antakya’nın  
ünlü mozaik müzesi ve St. Pierre Kilisesi’ni rehber olarak yoldaşlarıma 
gezdirdim. 1938-1939 döneminde bağımsız bir devlet olan Hatay 
Cumhuriyeti’nin meclis binasının karşısında park ettik. Annemin amcası 
olan Dr. Abdurrahman Melek’in, ömrü bir küsur sene olan Hatay Devleti’nde 
başbakanlık görevinde bulunduğunu ve Hatay’ın Türkiye’ye ilhakı için 
Atatürk’ün önderliğinde başlattığı ve O’nun vefatından sonra tamamladığı 
çalışmaları arkadaşlarıma anlattım.

Adana’ya tekrar geldiğimizde, klasik bir olay yinelendi: Adana kebabı 
yenildi, acılı şalgam suyu içildi. İki hafta önce otel otoparkında bıraktığımız 
arızalı Harley Davidson’u servis arabasına yükledik. Gezinin ilk günü kafile 
Afyonkarahisar’da buluşmuştu; yine orada ayrıldık. Herkes kendi oturduğu 
şehre doğru gidon kırdı. Bir istisna oldu: Mustafa Aksoy, motosikletini 
süremediği üç günün acısını çıkarmak istercesine, İstanbul’da oturduğu 
halde, İzmirli arkadaşlarla önce İzmir’e gitti; oradan İstanbul’a döndü. 
Gezinin tartışılmaz kahramanları, kendini herkese sevdiren Mustafa ve onun 
şirin scooter motoru idi. İstanbul’daki evime vardığımda, motosikletimin 
“trip” kilometre sayacı 5.019 km’yi gösteriyordu.

HOG BOSPHORUS CHAPTER

HD İstanbul Bayii 2010 senesinde kapandı. Onun yerine HD Bosphorus 
Bayii açıldı. Yeni bayinin sahibi Emin Ali Çakırkaya oldu. Eski bayi ile 
beraber, HOG İstanbul Chapter da tarihe karıştı. Onun yerine HOG 
Bosphorus Chapter 2011’de faaliyete başladı. Bir dernek olarak teşkilatlanan 
HOG Bosphorus, “İstanbul Boğaziçi Harley Sahipleri Derneği” adını aldı. 
Ben yeni yapılanmanın ilk başkanı seçildim. Başkanlığım 2012 senesi için 
de devam etti.
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2011 senesi için görev alan yeni yönetim kurulu şu kişilerden oluştu:
 Mehmet Gür  : Başkan
 Ogün D. Akyol  : Başkan Yardımcısı
 Ertan Karabulut : Sayman
 Aykut Başaran  : Sekreter
 Batuhan Kızılöz : Üye
 Mehmet Tunga  : Üye

2012 senesi için yönetim kurulunda şu kişiler görev aldı:
 Mehmet Gür  : Başkan
 Mehmet Tunga  : Başkan Yardımcısı
 Emsal Coşkun  : Sayman
 Umut Somuncu : Sekreter
 Murat Topaloğlu : Üye

HOG üyelerinin en büyük arzusu, yönetimde olanların üyeler için yurt 
içinde ve yurt dışında seyahatler organize etmesidir.  Yönetim kurulları 
olarak, biz de bol sayıda sürüş planladık. Yurt dışı seyahatleri olarak 2011 ve 
2012’de Faakersee (Avusturya), 2012’de Daytona (ABD) seyahatleri yapıldı. 
Yurt içinde popüler yerlerden Foça, Bodrum, Çeşme (Video) ve Antalya 
sürüşleri ilk sıraları aldı. Ayrıca, İstanbul çevresine sayısız günübirlik 
turlar tertiplendi. Kış etkinliklerimizin arasında bir otobüs dolusu insanla 
Uludağ’a kayak yapmaya gitmek, bowling turnuvaları tertiplemek, grup 
halinde konserlere gitmek de vardı. Tüm bu etkinliklerin tertiplenmesinde 
HOG Bosphorus Sekreteri Hakan Diler’in de büyük payı oldu. İsminin 
baş harflerinden dolayı, ben onu için “Gerçek HD, bizim Hakan Diler’dir,” 
derdim. 

2012 senesinde ikinci Harley Davidson motosikletimi satın aldım. 
Modern çizgileri olan, 1.800cc kapasitesinde, Harley sözlüğünde Custom 
Vehicle Operation (CVO) olarak tanımlanan özel yapım bir Road Glide 
tipi, bordo renkte bir motosikletti. Böylelikle, Honda Goldwin’le birlikte üç 
motosikletim oldu. 2000 model arabam da hâlâ duruyordu. Arabamı kışın 
karlı veya çok yağmurlu günlerde veya gitarımı bir yerden bir yere götürmem 
gerektiğinde kullanıyordum. Bunun haricinde, sabah akşam motosikletlerin 
üzerindeydim.

2013 seçimlerinde, adaylığımı üçüncü bir sezon için koymadım. HOG 
yönetimini bizden sonra görev alan yönetim kuruluna teslim ettiğimizde, 
31.12.2012 itibariyle HOG Bosphorus Chapter’ın 438 üyesi vardı.
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2014 yılında iş başında olan HOG Bosphorus Yönetim Kurulu, bana 
“Onursal Başkan” payesi ve plâketi verdi (Fotoğraf 117). 

Motosikletlerimle senede 26.000-28.000 km arası yol kat ederken, 
arabamla yılda ancak 1.000 km sürüş yapabiliyorum (Fotoğraf 118, 119, 
120, 121, 122 ve 123). Son senelerde (2016-2017-2018) motorlarla İstanbul 
dışına yaptığım sürüşler ve kilometreleri şöyle oldu:

    
    2016  2017  2018 
YURT İÇİ
DATÇA     1.745  1.405  - 
AĞVA    210  -   -
ANTALYA-FETHİYE-ÇEŞME 2.425  -  -
ÇEŞME   -  -  940
KAPADOKYA   1.630  -  -
ANTALYA - BODRUM  2.060  -  -
ANTALYA   -  -  1.785
ANKARA   -  970  -
ANKARA (2 kez)  -  -  2.010
İSKENDERUN-TARSUS-TALAS -  3.105  -
BODRUM (2 kez)  -  2.745  -
BODRUM (3 kez)  -  -  3.965
İSKENDERUN-TARSUS-ALANYA -  -  2.940 
YURT DIŞI 
MACARİSTAN-SLOVENYA 3.135  -  -
BULGARİSTAN-YUNANİSTAN 1.590  -  - 
K. KUTBU DAİRESİ (NORVEÇ) 5.050  -  - 
BULGARİSTAN   -  1.055  -
FRANSA-İSPANYA-FAS  -  4.970  -
PRAG      -  -  2.510
TOPLAM:   17.845  14.250  14.150 
   

ÜÇ MOTOSİKLETLE TOPLAM
YILLIK KİLOMETRELER: 27.875  23.117  22.576        

Kullandığım üç motosikletle yaptığım yıllık kilometreler, bir yıldan 
diğerine düşüş eğilimine geçmiş; çaptan düşüyorum galiba…
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PRAG’A SÜRÜŞ  (2018)
BİR TUR LİDERLİĞİ SERÜVENİ

2018 senesinin Ocak ayındaydık.

HOG Bosphorus Chapter için “2018 Etkinlikler Takvimini” hazırlarken, 
takvimde ilk işaretlenmesi gereken tarihler 5-8 Temmuz tarihleriydi. 

Harley Davidson firması, kuruluşunu her beş senede bir, büyük 
etkinliklerle kutlar. 2018, şirketin ABD’de kuruluşunun 115. yılıydı. Dünya 
üzerinde birkaç yerde düzenlenen kutlama etkinliklerinin Avrupa bölümü 
için,  Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag ve 5-8 Temmuz tarihleri seçilmişti.

Etkinlikler takvimini hazırlamaya başlamamdan iki hafta önce, HOG 
Bosphorus’un bir dönem başkanlığını yapmış olan Mustafa Serez bana 
telefon etti:

“Mehmet Abi, HOG’ın eski başkanları toplanarak HOG’a bir çeki 
düzen vermek istiyoruz. Biliyorsun, yönetim kurulunun tümü istifa etmiş 
durumda…”

“Mustafa, başkan olabilecek senin gibi genç ve dinamik birçok kişi var bu 
camiada.”

“İşte bunları konuşmak için bir araya gelelim istiyoruz Abi. Senin 
görüşlerine ihtiyacımız var. Toplantıya Ali Çakırkaya (Harley Davidson 
Bosphorus Bayii) de katılacak.”

“Seni kırar mıyım? Tabi ki gelirim. Ne zaman yapılacak bu toplantı?”
“Abi, şayet sana da müsaitse, bu Cumartesi, saat 14:00’te, Bosphorus’ta.”
“Tamam Mustafa, orada olacağım.”

Toplantıda HOG Bosphorus Chapter’ın tüm eski başkanları, bir kişi hariç 
(Serdar Aslaner, son başkan iken, bayi sahibi ile anlaşamadığından istifa 
etmişti), mevcuttu. Şadi Aydın, Mustafa Serez, Ertan Karabulut oradaydılar. 

Ben, 2011-2012 senelerinde Bosphorus Chapter’in ilk HOG başkanı olarak 
iki sene görev yapmıştım.

HOG Bosphorus Chapter’dan evvel HOG Istanbul Chapter 
vardı, ama bayi sahibi ve adı değişince (bayi adı Harley Davidson 
İstanbul iken, Harley Davidson Bosphorus oldu), Harley Sahipleri 
Grubu’nun adı da “HOG Bosphorus Chapter” olarak değişti. ABD’deki Harley 
Davidson Company yöneticileri yeni bayiye “İstanbul” adını vermemişlerdi; 
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bunun bir nedeni vardı: İstanbul bir megakent idi ve İstanbul’a birden fazla 
bayilik verilebilirdi. Dolayısıyla, ileride HD bayii olacak kişiler, mevcut 
bayinin salt “İstanbul” ismine haklı olarak itiraz edebilirlerdi. Nitekim, 2017 
senesinde İstanbul’un Anadolu Yakası’nda açılan ikinci bir HD bayiinin adı 
“HD İstanbul East” oldu. Daha sonra da, üçüncü bayi olan “HD İstanbul 
West” açıldı.

Toplantının benim için bir “tuzak” olduğunu birkaç laftan sonra hemen 
anladım. Eski başkanlar ve bayi sahibi Emin Ali Çakırkaya, benim tekrar 
HOG başkanı olmamı istiyorlardı. 

HOG başkanlığı kolay bir iş değildir. Bu işi daha önce iki sene yapmıştım 
ve başkanlığım bitince cidden bir “Oh!” çekmiştim. Egoları yüksek bir 
insanlar topluluğuna başkanlık etmek cidden yıpratıcıdır. Birilerini 
memnun etmeye çaba gösterirken, diğerlerini incitme olasılığı oldukça 
yüksektir. İşi layıkıyla yapabilmek için, HOG başkanlığına önemli bir 
zaman ayırabilmek şarttır. Her işte olduğu gibi, motosiklet kulübü 
başkanlığında da organize olunduğu takdirde zaman problemi de nispeten 
çözülüyor, ama bunların çok ötesinde bir husus daha var: Bilhassa toplu 
sürüşlerde katılımcıların can güvenliği ve grubu bir yerden bir yere kazasız 
ve belasız götürme sorumluluğu…  İşte bundan dolayı eski başkanlık 
dönemimin sonunda “Oh!” demiştim. O iki senelik dönemi, Türkiye içinde 
ve dışında 12.000 km. üzerinde toplu sürüş gerçekleştirmiş olmamıza 
rağmen, kazasız olarak atlatmıştık.  

Başkanlığım için ısrarlı teklife oldukça karşı koydum. Bu bir seçim değil, 
bir atama idi. Sonuçta, “Mevcut eski başkanların yönetim kurulu üyeleri 
olmaları şartıyla, evet,”  diyerek toplantıdan “başkan” olarak ayrıldım. Eski 
başkanlar Şadi Aydın, Mustafa Serez ve Ertan Karabulut’a ilaveten, Bahadır 
Atay ve Oğuzhan Eryılmaz da yönetime girdiler.

Bir hafta sonra, Türkiye’deki diğer HOG kuruluşlarının (İstanbul-East, 
Ankara, İzmir, Antalya ve Adana) başkanlarıyla İstanbul’da bir araya geldik. 
Ortak yapacağımız etkinliklerin tarihlerini kararlaştırdık. Ortak etkinlikler, 
sırasıyla, Antalya, Çeşme, İstanbul ve Ankara Rallileri idi. Bir hafta sonra 
ise, HOG Bosphorus Chapter’ın yeni yönetim kurulunun ilk toplantısını 
yaptık ve o hafta içinde hazırladığım 2018 HOG Etkinlikler Programı 
üzerinde mutabık kaldık:
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2018 ETKİNLİK TAKVİMİ
• 15 Nisan   Ağva Sürüşü
• 20-23 Nisan  Antalya Rally
• 29 Nisan   Balat Gezisi
• 5 Mayıs   Bursa- Trilye Sürüşü
• 17-20 Mayıs  Safranbolu-Samsun-Ilgaz Sürüşü
• 25-28 Mayıs  Çeşme Sürüşü
• 8-16 Haziran  Karadeniz Sürüşü
• 30 Haz.-8 Temmuz Prag - HD 115. Yıldönümü
• 29 Temmuz  Sapanca Sürüşü
• 3-5 Ağustos  İstanbul Rally
• 10-13 Ağustos  Cunda-Midilli Adası Sürüşü
• 1-3 Eylül   Foça Sürüşü
• 1-9 Eylül   Faaker See- European Bike Week
• 13-16 Eylül  Bodrum Sürüşü
• 20-23 Eylül  Ankara Gaziler Sürüşü-Kapadokya
• 5-7 Ekim   Kazdağı Sürüşü
• 26-29 Ekim   Selanik Sürüşü

Takvime ilk yerleştirilen etkinlik Temmuz ayının başındaki Prag Rallisi 
oldu. Diğer etkinliklerin tarihleri, her etkinliğin zamanlama açısından 
kendine mahsus özellikleri dikkate alınarak, motosiklet sürüş sezonuna 
dağıtıldı. 

Harley Davidson ile ilgili uzun mesafe sürüşlü etkinliklere katılmak 
için, hazırlıklara epeyi erken başlamak gerekiyor. Avusturya’da her sene 
yapılan Faaker See etkinliğine birkaç defa gittim. Bir keresinde, otelden 
yer ayırtmakta gecikmiştik. Bırakın Faaker See veya yakın çevresinde 
yer bulmayı, otuz kilometrelik bir çember içinde bile yer bulamamıştık. 
Çözüm olarak, komşu ülke Slovenya’da bir otele yerleştik ve Avusturya’daki 
etkinlik alanına günübirlik olarak gidip geldik.

Yönetim Kurulu toplantısının, görev dağılımı ve 2018 etkinlikler 
programından sonraki gündem maddesi “Prag Sürüşü” idi.

“Bir an evvel bir sürüş güzergâhı belirleyip, gruba duyurularda 
bulunmamız ve gelecek talebe göre otellerden yer ayırtmamız gerek,” dedim.

Mustafa Serez söz aldı: “Mehmet Abi, biz beş kişilik bir grup olarak bir 
ay kadar önce kendimize bir yol belirleyip, güzergâh üzerindeki otellerde 
fiyat araştırması yaptık ve erken rezervasyon yaptığımızdan, elverişli 
fiyatlar aldık. Aynı güzergâh üzerinde hemfikir kalırsak, çok daha büyük 
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bir grup olacağımız için, aynı otellerden daha da elverişli fiyatlar alabiliriz. 
Otel işlerini ben üstlenebilirim.”

Mustafa’nın bahsettiği beş kişilik grubun taslak olarak planladıkları 
seyahat, sekiz gün sürüş ve bir gün dinlenme olarak dokuz günü 
kapsıyordu. Bir güvenlik tedbiri olarak, üç-dört günü aşan seyahatlerde, 
seyahatin belirli günleri sürüş yapmadan, dinlenme günleri olarak geçirilir. 
Yapılan planda ise, sadece etkinliğin yer alacağı Prag’da iki gece konaklama 
öngörülmüştü. Küçük bir değişiklik yaptık: Dağ sürüşlerine ayrılan iki 
günü bir güne indirerek, Budapeşte’de bir tam günü dilenme günü olarak 
belirledik. Böylece, dokuz günlük seyahatin yedi günü sürüşle, iki günü de 
(Budapeşte ve Prag’da) sürüş yapılmadan geçirilecek günler olarak ayarlandı.  
Güzergâh, toplam olarak yaklaşık 3.000 km idi.

Prag, Orta Avrupa’da olduğundan, Türkiye’den oraya gitmek değişik  
güzergâhlardan yapılabilir:  

a) Yunanistan (Igoumenitsa)-İtalya-Avusturya üzerinden, 
b) Yunanistan-Arnavutluk-Karadağ-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya
     üzerinden, 
c)  Bulgaristan-Romanya-Macaristan üzerinden, 
d) Motosikletleri Fransa’da Toulon’a göndererek, oradan da İsviçre-
     Avusturya üzerinden,
e) Motosikletleri İtalya’da Trieste’ye göndererek, oradan da Avusturya
     üzerinden Prag’a gidilebilir. 

O güne kadar bu güzergâhların çoğu etaplarında defalarca motosiklet 
sürmüştüm. Benim, şahsen en beğendiğim yollardan biri Hırvatistan 
sahilleridir. Adriyatik kıyısı boyunca uzanan Hırvat adaları çok 
beğendiğim manzaralar yaratırlar. İnsan kendini saatlerce ve kilometrelerce 
İstanbul Boğazı’nda sürüş yapıyormuş gibi hisseder.

Bizim takip edeceğimiz güzergâh, yukarıdakilerden “c” seçeneği, yani 
Prag’a Bulgaristan-Romanya-Macaristan üzerinden gitmekti. Dönüşte, 
motosikletler İtalya’nın Trieste Limanı’nda gemiye yüklenecek, bizler ise 
Slovenya’nın başkenti Ljubljana’dan İstanbul’a uçakla dönecektik.

“Bu güzergâhı kim hazırlamışsa, gayet güzel hazırlamış. Dokuz gün 
içinde yedi ayrı ülkenin topraklarında sürüş yapacağız. Bulgaristan’da 
Karadeniz boyunca gideceğiz. Romanya’da dağları, Macaristan’da ovaları 
aşacağız. Eminim güzel bir sürüş olacaktır. Şimdi bunu bir paket haline 
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getirerek, gruba duyuralım,” dedim. “En önemli husus, talepleri bir hafta, on 
gün içinde topladıktan sonra, ilk ve bir an önce Prag’da otel rezervasyonlarını 
yapmaktır.”

“Doğru, bu çok önemli…” dedi Bahadır.
“Hatırlarsanız, tam beş sene evvel, 2013 yılında, Harley Davidson’un 

kuruluşunun 110. yılı etkinlikleri için Roma’ya gitmiştik. O zaman en sıkıntı 
çekilen konu, Roma’da otel bulmak olmuştu. Mustafa, sana çok iş düşüyor. 
Peşinen teşekkürler,” dedim ve toplantıyı böylece tamamladık.

Takip eden günlerde Mustafa Serez ile tekrar bir araya gelerek, gruba 
duyurulacak seyahat fiyatları üzerinde çalışma yaptık. Normal olarak, 
otel ararken dört yıldızlı otelleri tercih ederiz. Bizim için önemli olan, 
motosikletlerimizi gece güvenli bir yere park edebilmektir. Dolayısıyla, 
kapalı otoparkı olan oteller tercih edilir. Budapeşte ve Prag’da oteller çok 
pahalıydı. Budapeşte’deki otelin geceliği hem tek kişi hem çift kişi için 
150 Euro idi. Budapeşte’de iki gece konaklama yapılacağından, iki gece 
fiyatı 300 Euro oluyordu. Prag’da, yani HD etkinliğinin olacağı şehirde 
de otel fiyatları, Temmuz ayındaki etkinlik dönemi süresi için daha Şubat 
ayında fırlamıştı. Tek kişilik oda 165, çift kişilik oda 190 Euro fiyatlardan 
satılıyordu. Prag’da da 2 gece kalınacağından, oda fiyatı tek kişi için 330 
Euro, çift kişi için 380 Euro seviyesine çıkıyordu.  

“Mustafa, fiyat deklare ederken, tek katılımcıları Budapeşte ve Prag’da 
oda paylaşmaya teşvik edelim. ‘Yok, ben oda paylaşamam!’ diyenler olursa, 
yaklaşık 300 Euro daha fazla para ödemeleri gerekeceğini bilsinler.”

Ben yatılı okullarda büyümüştüm. Benim için oda paylaşmak çok 
normaldi ve buna alışkındım. Ama bazı kimseler böyle bir şeyi 
istemeyebilirler. Bunu da normal karşılamak gerekir. 

Sonuç olarak, tek katılımcılar için, Budapeşte ve Prag’da oda paylaşmak 
şartıyla, seyahat bedelini 1.090 Euro, çift katılımcılar için 1.490 Euro olarak 
belirledik. Fiyatlarla birlikte, güzergâhı ve günlük etap uzunluklarını 
Facebook, Instagram, Whatsapp grubu ve e-posta kanallarıyla ilan ettik. 
Kayıtların Şubat ayı sonunda, yani bir hafta sonra kapanacağını belirttik. 
Belirtilen fiyatlara otel ücretleri, motosikletler için Trieste-İstanbul arası 
gemi ücreti, katılımcılar için Slovenya’nın Ljubljana kentinden İstanbul’a 
dönüş için uçak bileti bedeli dâhildi. Bir hafta sonra kırk kadar başvuru 
oldu. Başvuranların yarısı eşleriyle birlikte katılmayı planladıklarını 
belirttiler. Diğer bir ifadeyle, yaklaşık altmış kişilik bir grup oluştu.

Başvuruda bulunanların yaklaşık yarısını tanıyordum. Hatta bazıları, 
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senelerdir beraber binlerce kilometre sürüş yaptığımız arkadaşlarımdı. 
Harley Sahipleri Grubu’na son iki-üç senede yeni insanlar katılmıştı. 
Başvuruda bulunanların motosiklet sürüş kabiliyetlerini bilmek önemliydi; 
çünkü hem 3.000 km yol kat edecektik, hem de tecrübesiz olanların epeyi 
zorlanacağı dağ yollarında sürüş yapacaktık. Daha ilk günden başvuruda 
bulunan bir arkadaşla aramda şöyle bir konuşma geçti: 

“Motosiklet kullanmaya ne zaman başladın?”
“Motosikletimi geçen yaz aldım Mehmet Abi, ama tüm eğitimleri bitirdim, 

Vasfi Bozkurt Hoca’dan ders aldım.”
“Peki, şimdiye kadar toplam kaç kilometrelik sürüş tecrüben oldu?”
“2.000 km’yi geçtim.”
“Bugüne kadar bir günde 400 km üzerinde sürüş yaptığın oldu mu?
“Hayır.”
“Böyle bir sürüşe katılman için biraz daha sürüş tecrübesi kazanmanı 

tavsiye ederim. HOG’un etkinlikler programını incelemişsindir…”
“Evet.”
“Yurt dışına seyahatler tabiatıyla uzun oluyor. Bence, bu seneyi 

programdaki günübirlik ve iki-üç günlük sürüşlerle geçir, sürüş kabiliyetin 
ve dayanıklılığın artsın. Beraber sürüş yapacağımız daha çok etkinlik 
var,” demek durumunda kaldım. Bu tür konuşmalar sonucunda birkaç 
başvuruyu geri çevirmek zorunluluğu ortaya çıktı. Bazı arkadaşların canları 
sıkıldı, ama bu geri çevirme, hem onların ve hem de sürüş gruplarında yer 
alacak diğer kişilerin can güvenliği içindi.

Takip eden günlerde, altmış kişilik grup pek azalıp, çoğalmadı. Doğal 
olarak, Mart başından Haziran ortasına kadar geçen sürede, muhtelif 
sebeplerden dolayı Prag’a gitmekten vazgeçmek zorunda olanlar oldu; 
onların yerine gruba yeni kişiler katıldılar. İşi dolayısıyla katılamayanlar 
arasında otel rezervasyonlarımızla uğraşan Mustafa Serez’in olması 
beni üzdü. Mustafa’nın işi, bazı Afrika ülkelerinde şans oyunları ve özel 
televizyon yayınlarını organize etmekti. FIFA’nın 2018 Dünya Kupası 
maçlarının Kongo’da yayınlanması işini almıştı ve bizim seyahat dönemine 
rastlayan o önemli turnuva boyunca Kongo’da bulunması gerekiyordu. 

Gruptaki kişilerin katılım özellikleri çok farklılıklar gösteriyordu:
• Bazıları tek katılıyor; bazıları eşleriyle, sevgilileriyle katılıyorlardı, 

yani artçıları vardı.
• Bazı sürücülerin artçıları tüm seyahate katılıyor; bazı artçılar ise 

gruba Budapeşte’de veya Prag’da katılıyorlardı.
• Gruba Budapeşte veya Prag’da katılan eşlerden bazıları seyahati 
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grupla tamamlıyorlar; bazıları Prag’daki etkinliklerden sonra uçakla 
Türkiye’ye dönüyorlardı.

• Bazı sürücüler gruba Prag’da katılmak ve sürüşe Prag’dan sonra grupla 
beraber devam etmek istiyorlardı.

• Bazı tek katılımcılar Budapeşte ve Prag’da oda paylaşımı istemediler; 
bazıları istediler.

• Bazı katılımcıların uğranılacak muhtelif şehirlerde kalacak yerleri 
vardı; dolayısıyla, o şehirler için otel talepleri yoktu.  

• Katılımcıların çoğu motorlarını Trieste’den feribota yüklemeyi ve 
kendileri Ljubljana’dan uçakla dönmeyi tercih ederken, bazıları 
Prag’dan veya Trieste’den sonra, Türkiye’ye karadan dönmeyi 
planlıyorlardı.

Prag sürüşüne katılanlar için hazırlanan son listeye göre, katılımcıların 
katılım özellikleri şöyleydi:

•  BAHADIR ATAY: Tek katılıyor. Budapeşte ve Salzburg’da oda paylaşıyor. 
Prag otelini kendisi ayarladı. Feribot ve uçakta yer istiyor.

• ERTAN KARABULUT: Yola tek çıkıyor. Artçı arkadaşı Budapeşte’de 
katılıyor ve devam ediyor. Prag otelini, feribot ve uçak biletlerini kendisi 
ayarladı.

• OĞUZHAN ERYILMAZ: Tek katılıyor. Budapeşte ve Prag’da oda 
paylaşıyor. Feribot ve uçakta yer istiyor. 

• FIRAT KIZEK: Tek katılıyor. Budapeşte ve Prag’da oda paylaşıyor. Feribot 
ve uçakta yer istiyor. 

• BÜLENT ÇALIK: Tek katılıyor. Budapeşte ve Prag’da oda paylaşıyor 
Feribot ve uçakta yer istiyor. 

• KEREM ÇARLI: Tek katılıyor. Budapeşte ve Prag’da oda paylaşıyor. 
Feribot ve uçakta yer istiyor. 

• ATACAN ÖMÜR: Tek katılıyor. Budapeşte ve Prag’da oda paylaşıyor. 
Feribot ve uçakta yer istiyor. 

• MEHMET ERKAN KORDON: Tek katılıyor. Budapeşte ve Prag’da oda 
paylaşıyor. Feribot ve uçakta yer istiyor.

• DÖVLET AMANOV: Tek katılıyor. Budapeşte ve Prag’da oda paylaşmıyor. 
Feribot ve uçakta yer istiyor. 

• ALPER TEKELİ: Sadece Prag’a uçakla gelip, geri dönüyor. Prag’da 
“single” odada kalıyor.

• ALİ HAYDAR TURHAN: Tek katılıyor. Tüm konaklamalarda “single” 
odada kalıyor. Feribot ve uçakta yer istiyor.

• ONUR ORAL: Sürüşün tümüne eşiyle (Yonca Oral) katılıyor. Feribot ve 
uçakta yer istiyor.  



629

Mehmet Gür

• EMRE ÖZBİR: Tek katılıyor. Tüm konaklamalarda oda paylaşıyor. 
Prag’dan sonra karadan dönüyor.

• AŞKIN ŞAHİN: Tek katılıyor. Tüm konaklamalarda oda paylaşıyor. 
Prag’dan sonra karadan dönüyor.

• SANLI KIRAL: Yola tek çıkıyor. Eşi Budapeşte’de katılıyor ve Prag’dan 
uçakla dönüyor. Kendisi Prag’dan sonra karadan dönüş yapıyor.

• BEYHAN TÜZÜN DİKMEN: Tek katılıyor. Tüm konaklamalarda tek 
kalıyor. Salzburg’dan sonra karadan dönüyor.

• HASAN TAİF BARUTÇU: Sürüşün tümüne eşiyle (Hasibe Barutçu) 
katılıyor. Feribot ve uçakta yer istiyor.

• ZÜBEYİR SARI: Sürüşün tümüne eşiyle (Ayşen Sarı) katılıyor. Feribot 
ve uçakta yer istiyor. 

•  TÜRKER ENGİN: Sürüşün tümüne eşiyle (Ünver Hatice Engin) katılıyor. 
Feribot ve uçakta yer istiyor.

• BARIŞ ATAĞ: Gruba eşiyle birlikte Prag’da katılıyor. Eşi Prag’dan 
dönüyor; kendisi devam ediyor. Feribot ve uçakta yer istiyor. 

• HAKAN OĞUZ: Yola tek çıkıyor. Prag’a kadar tüm konaklamalar 
“single” oda istiyor. Eşi Prag’da katılıyor.  Prag’dan sonra karadan dönüyor.

• ALTAN DURAN: Tek katılıyor. Tüm konaklamalar “single” odada. 
Salzburg’da yok. Prag’dan sonra dönüş karadan.

• AYKUT ARIK: Tek katılıyor. Tüm konaklamalar “single” odada. 
Salzburg’da yok. Prag’dan sonra dönüş karadan.

•  OSMAN ZAİM: Tek katılıyor. Tüm konaklamalarda “single” oda. Feribot 
ve uçakta yer istiyor. 

• SEDAT AZİZOĞLU: Yola tek çıkıyor. Budapeşte’ye kadar olan 
konaklamalarda ve Salzburg’da “single” odada kalıyor. Budapeşte’de oda 
paylaşıyor. Prag otelini kendi ayarladı. Eşi Prag’da katılıyor ve Prag’dan 
dönüyor. Feribot ve uçakta yer istiyor.

• CENGİZ ÜÇÜNCÜ: Yola tek çıkıyor. Budapeşte’ye kadar olan 
konaklamalarda ve Salzburg’da “single” odada kalıyor. Budapeşte’de oda 
paylaşıyor. Prag otelini kendi ayarladı. Eşi Prag’da katılıyor ve Prag’dan 
dönüyor. Feribot ve uçakta yer istiyor.

• ORHAN ALTINAĞAÇ: Yola tek çıkıyor. Eşi Budapeşte ve Prag’da var; 
Prag’dan dönüyor. Kendisi Salzburg’dan sonra karadan dönüş yapacak.

• GÖKÇEN ÖZEL: Sürüşün tümüne Hediye Kayan ile katılıyor. Feribot ve 
uçakta yer istiyor.

• HAKAN TAŞÖZ: Tek katılıyor. Golden Sands ve Sibiu otelleri dışındaki 
konaklamalarda oda paylaşıyor. Feribot ve uçakta yer istiyor.

• SERHAT KOÇMAN: Gruba eşi (Damla Kunç Koçman) ile beraber 
Prag’da katılıyor ve devam ediyorlar. Feribot ve uçakta yer istiyor. 
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• OĞUZHAN TAFLI: Gruba eşi (Gülşen Eser Taflı) ile beraber Prag’da 
katılıyor ve devam ediyorlar. Feribot ve uçakta yer istiyor.

• AHMET BEKİN: Sürüşün tümüne eşiyle (Yasemin Bekin) katılıyor. 
Feribot ve uçakta yer istiyor. 

• ABDULLAH TAŞÇI: Tek katılıyor. Budapeşte ve Prag konaklamalarında 
oda paylaşıyor. Feribot ve uçakta yer istiyor. 

• ALİHAN ZENGİNER: Tek katılıyor. Budapeşte ve Prag konaklamalarında 
oda paylaşıyor. Feribot ve uçakta yer istiyor. 

• ALP GÜRDİL: Sürüşün tümüne eşiyle (Narin Gürdil) katılıyor. Feribot 
ve uçakta yer istiyor. 

• SERDAR DURSUN: Tek katılıyor. Tüm konaklamalarda “single” oda 
istiyor. Feribot ve uçakta yer istiyor. 

• ERDEN ALP ERDEN: Tek katılıyor. Tüm konaklamalarda “single” oda 
istiyor. Feribot ve uçakta yer istiyor.

• OSMAN BALKAN: Tek katılıyor. Tüm konaklamalarda  “single” oda 
istiyor. Feribot ve uçakta yer istiyor. 

• MEHMET GÜR: Tek katılıyor. Golden Sands ve Sibiu otelleri dışındaki 
konaklamalarda oda paylaşıyor. Feribot ve uçakta yer istiyıor.

Yukarıdakilere ilaveten, Şadi Aydın ve Hakan Aktaş tüm seyahate eşleriyle 
beraber katılacaklar, aynı güzergâhı kullanacaklar, fakat gruptan ayrı olarak 
süreceklerdi. Otel rezervasyonlarını kendileri çok önceden yaptırmışlardı.

Yönetim olarak başta yayınladığımız tek kişi için 1.090 €, çiftler için 
1.490 € fiyat çok az kişiye uygulanabildi. İlk taksit olarak, tek katılanlardan 
500 €, çift katılanlardan 750 € katılım ücreti tahsil ettik.  Çoğu kimse için, 
katılım özelliklerine göre değişik fiyatlar ortaya çıktı.

2013 yılında Harley-Davidson’un 110. kuruluş yıldönümü kutlamalarına 
katılmak üzere otuz motor Roma’ya girmiştik. Prag’a gidecekler arasında, 
beş sene önce Roma’ya gidenlerden sadece beş kişi vardı: Ertan Karabulut, 
Osman Zaim, Türker Engin, Alp Gürdil ve ben. Demek ki, HD Grubu’nda 
son beş senedir giriş-çıkış sayıları epeyi yüksekti. Planladığımız Prag 
sürüşü, kırk-bir motorun katılımıyla, Türkiye’de o güne kadar herhangi bir 
HOG kuruluşunun tertiplediği yurtdışı sürüşlerinden en fazla katılımcısı 
olan sürüş idi.  

Nisan ayının sonuna doğru “Prag HD 115. Yıl” ismi altında bir WhatsApp 
Grubu kurdum. Seyahatimizle ilgili tüm bilgileri, “duyurular” olarak 
WhatsApp yoluyla paylaştım:  
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DUYURU 1 (27 Nisan 2018): GÜZERGÂH HARİTASI
(Fotoğraf 124)

DUYURU 2 (28 Nisan 2018): ETAPLAR
1. Gün:   30 Haziran  İstanbul-Varna (Bulgaristan)  500 km 
2. Gün:   1 Temmuz Varna-Bükreş (Romanya)  300 km
3. Gün:   2 Temmuz Bükreş-Sibiu (Romanya)  280 km
4. Gün:   3 Temmuz Sibiu-Budapeşte (Macaristan)  560 km
5. Gün:   4 Temmuz Budapeşte     -
6. Gün:   5 Temmuz Budapeşte-Prag (Çekya)  530 km
7. Gün:   6 Temmuz Prag     -
8. Gün:   7 Temmuz Prag-Salzburg (Avusturya)  380 km
9. Gün:   8 Temmuz Salzburg-Trieste (İtalya)  380 km

DUYURU 3 (13 Mayıs 2018): OTELLER
• Golden Sands, Varna, Bulgaristan: Double Tree by Hilton (Bir gece)
• Bükreş, Romanya: Novotel Bucharest City Center (Bir gece)
• Sibiu, Romanya: Continental Hotel (Bir gece)
• Budapeşte, Macaristan: Mercure Budapest Korona Hotel (İki gece)
• Prag, Çekya: 1) Hotel Klarov (İki gece) 2) Corintia Hotel (İki gece)
• Salzburg, Avusturya: Arcotel Castella (Bir gece)

DUYURU 4 (5 Haziran 2018): KONTROL LİSTESİ:

A) BELGELER
• Dönüş tarihi 8 Temmuz 2018’e kadar geçerli pasaport
• Dönüş tarihi 8 Temmuz 2018’e kadar geçerli Schengen vizesi
• T.C. kimlik kartı
• Motosiklet kullanmak için geçerli A2 ehliyet
• Çipli ehliyetiniz yok ise, Türkiye Touring Club’tan alabileceğiniz 

Uluslararası Sürücü Belgesi
• Geçerli fenni muayene belgesi
• Geçerli trafik sigortası belgesi
• 8 Temmuz 2018’e kadar geçerli, üçüncü şahıslara verilebilecek zarara 

karşı sigorta belgesi (Yeşil Sigorta)
• Yurt dışına çıkış pulu
• Ruhsat
• Ruhsat fotokopisi (Trieste Limanı’nda gerekli olabilir)
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B) MOTOSİKLETLE İLGİLİ
• Yağmurluk
• Yedek anahtar
• Yedek eldiven
• Güneş gözlüğü
• Temizlik malzemesi
• Motorunuza uygun regülatör ve alternatör (aynı tip regülatör 

alternatör kullanan motorlara sahip olanlar aralarında anlaşarak bir 
havuz oluşturabilirler)

C) ŞAHSİ
• Yurtdışı konuşmaya açık cep telefonu
• Cep telefonunuzu yurtdışında kullanmak için operatörünüzle 

yapılacak anlaşma.

DUYURU 5 (13 Haziran 2018): MOTORUNU TRİESTE’DE GEMİYE
YÜKLEYECEKLERİN LİSTESİ: 
Bu listede otuz-bir sürücünün isimleri yer aldı.

DUYURU 6 (13 Haziran 2018): LJUBLJANA’dan İSTANBUL’a UÇAKLA
DÖNÜŞ YAPACAKLARIN LİSTESİ: 
Gemi listesindeki otuz-bir sürücüye ilaveten, bu listede eşleriyle yolculuk 

yapan dokuz artçı hanımın isimleri yer aldı.

DUYURU 7 (13 Haziran 2018): OTOBÜS YOLCULARI LİSTESİ
Bizi Trieste’den (İtalya) Ljubljana Havalimanı’na (Slovenya) götürecek 

otobüsteki yolcular, isimleri yukarıdaki gemi ve uçak listelerinde yer alan 
kırk kişidir.

DUYURU 8 (14 Haziran 2018) PRAG - SÜRÜŞ GRUPLARI:

Tur Lideri: Mehmet GÜR
Tur Lideri Yardımcıları: Bahadır ATAY - Cengiz ÜÇÜNÇÜ

Grup 1:
1) Ertan Karabulut** (Road Captain)
2) Bahadır Atay (Tail)
3) Osman Zaim
4) Erden Alp Erden
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Prag’dan Sonra:
5) Barış Atağ**     
6) Serhat Koçman***   
7) Oğuzhan Taflı***     

Grup 2:
1) Oğuzhan Eryılmaz (Road Captain)
2) Fırat Kızek (Tail)
3) Bülent Çalık
4) Kerem Çarlı 
5) Atacan Ömür
6) Dövlet Amanov
7) Mehmet Erkan Kordon
8) Abdullah Taşçı 

Grup 3:
1) Cengiz Üçüncü** (Road Captain)
2) Hasan Taif Barutçu* (Tail)
3) Ali Haydar Turhan
4) Alihan Zenginer
5) Serdar Dursun
6) Hakan Taşöz
7) Sedat Azizoğlu**

Grup 4:
1) Emre Özbir (Road Captain)
2) Hakan Oğuz** (Tail)
3) Sanlı Kıral**
4) Aşkın Şahin
5) Altan Duran
6) Aykut Arık
7) Osman Balkan

Grup 5:
1) Mehmet Gür (Road Captain)
2) Orhan Altınağaç* (Tail)    
3) Türker Engin* 
4) Alp Gürdil*      
5) Onur Oral*      
6) Zübeyir Sarı*     
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7) Gökçen Özel*
8) Ahmet Bekin*     
9) Beyhan Tüzün Dikmen

*Eşi seyahatin tümüne katılıyor.
** Eşi Budapeşte veya Prag’da katılıyor. Eş Prag’dan uçakla dönüyor.
*** Eşi Budapeşte veya Prag’da katılıyor. Eş devam ediyor.

NOT:
• Grup     1: Barış Atağ, Serhat Koçman, Oğuzhan Taflı gruba motorlarıyla 

ve eşleriyle Prag’da katılacaklar.
• Grup 4: Grubun tüm elemanları Prag’dan sonra karadan dönüş 

yapacaklar.
• Grup 5: Orhan Altınağaç ve Beyhan Tüzün Dikmen Strazburg’dan 

sonra gruptan ayrılarak karadan dönecekler.

DUYURU 9 (14 Haziran 2018): TOPLANTI
Sürüş gruplarında “Road Captain” ve “Tail” olarak belirtilen kişilerin,  
detayları aşağıda belirtilen toplantıya katılmaları rica olunur.
Konu : Prag sürüşünün genel hatlarını belirlemek
Tarih : 23 Haziran 2018
Saat : 10:00
Yer : HD Bosphorus-Maslak
Görüşmek üzere…

DUYURU 10 (27 Haziran 2018): BULUŞMA
Selâm Dostlar,
Zaman uçup gidiyor. Prag ile ilgili ilk yazışmalar Şubat ayında yapılmıştı; 
üç gün sonra hareket ediyoruz.
• 30 Haziran Cumartesi sabahı, saat 7:00’de TEM Otoyolu, Edirne 

istikametindeki Selimpaşa Metro Dinlenme Tesisleri’nde buluşacağız.
Selimpaşa Metro, Maslak’a 80 km mesafededir.

• Gruplaşmalar Selimpaşa’da yapılacaktır. Tesislere ulaşınca lütfen 
deponuzu tam doldurun. Arzu edenler orada kahvaltı yapabilir. 
Güzergâh haritalarının dağıtımından ve ilk günkü etap ile ilgili brifing 
verildikten sonra, ilk grubun hareket saati  8:00’dir. 

• Ben Cumartesi sabahı saat 5:45’te Maslak HD Bosphorus önünde 
olacağım. Oradan Selimpaşa’ya hareket saati 6:00 olacaktır. Arzu 
edenlerle Maslak-Selimpaşa sürüşünü beraber yaparız.
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 * * *
O güne kadar yurtdışına motosikletle defalarca çıkmıştım. O sürüşlerden 

hiçbirinde, Allah’a şükür, kayda değer bir kaza olayı yaşamadık; ama 
motosikletler, benimki de dâhil olmak üzere defalarca arıza yapmıştı. 
Yurtdışında seyahatteyken, bir defasında Kavala yakınlarında kayışım 
kopmuştu. Harley Davidson-Road King motosikletim Selanik’e 90 km 
olan yolu  üç değişik çekici üzerinde gitti. Yunanistan’da çekiciler yarıçapı 
en fazla 30 km olan bir daire alanı içinde çalışabiliyorlardı.(!) Dolayısıyla, 
üç ayrı çekici kiralamak zorunda kalındı. 

2011 senesinde aldığım Harley Davidson-Road Glide tipi motosikletimde 
başıma gelen diğer arızalarda, biri Selanik’te, diğeri Milano’da olmak 
üzere, iki kere regülatörüm ve alternatörüm yandı. Regülatör ve alternatör 
arızaları, diğer motosiklet markalarına kıyasla, Harleylerin daha sık 
olarak karşılaştığı arızalardır. İşte bundan dolayı, katılımcı arkadaşlarıma 
yanlarında yedek regülatör ve alternatör bulundurmalarını tavsiye 
etmiştim. Diğer arkadaşlarım ise lastik patlaması, yağ borusu delinmeleri, 
elektrik sistemi arızaları, ön fren veya debriyaj kolu kitlenmeleri gibi 
arızalar yaşamışlardı. Söz konusu arızaların hiç birinde bizi takip eden bir 
servis aracı yoktu, ama sürüş programımızı aksatacak şekilde bir bekleme, 
yolda kalma durumumuz olmadı. Arızaları ya kendi becerimizle giderdik, 
ya da arızalı motosikleti en yakın servis merkezine çektirdik. 

Prag sürüşü ise farklı bir sürüştü: 
• Kırk civarında motosiklet olacaktı.
• Çok sayıda artçı hanım vardı; bunların bir kısmı ilk defa uzun bir yola 

çıkacaktı. Servis aracı olursa, yorulduklarında ara sıra arabaya binme 
olanakları olacaktı. 

• Sürücülerin bir kısmı bir servis aracının grubu takip ettiği bir 
durumda, kendilerini daha güvende hissediyorlardı. Motorları arıza 
yapsa bile, dilini bilmedikleri memleketlerde yolda kalmayacaklardı.

• Bazı motosikletlerin bagaj kapasiteleri küçüktü. Bu durumlarda 
çantaların taşınmasında servis arabasından faydalanılabilecekti. 

Yukarıdakiler gibi, bir sürü gerçek ve psikolojik nedenleri düşünerek, 
bir servis arabasının en arkadaki grubun arkasından kafileyi takip 
etmesinin faydalı olacağına karar verdim ve bu işi yapan bir firmayla 
anlaştım. Servis aracı, arızalanan motosiklet olursa, o motoru en yakın 
tamirhaneye götürecek, böylece bir grubun saatlerce yollarda kalması, 
beklemesi önlenmiş olacaktı.      
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Biz seyahat hazırlıklarımızla uğraşırken, Türkiye, Nisan ayının ikinci 
yarısında sürpriz bir kararla çalkalandı: 24 Haziran 2018 tarihinde erken 
seçim yapılacaktı. Seçmenler, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanını, hem 
de milletvekillerini seçmek için sandık başına gideceklerdi. Türkiye, 2017 
halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle, cumhurbaşkanlığı 
ve milletvekili seçimlerini bir arada yapacaktı. Bizim hareket tarihimiz 30 
Haziran’dı, ama cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda neticelenmediği 
takdirde, seçimin ikinci turu 8 Temmuz tarihinde yapılacaktı. 8 Temmuz 
tarihi bizim için problem yaratıyordu, çünkü seyahatten İstanbul’a 
uçakla dönüşümüz o günün gece yarısına yakın bir saatteydi. Bu 
durumda, cumhurbaşkanlığı seçimi şayet ikinci tura kalırsa, oyumuzu 
kullanamayacaktık. Seçimler öncesi yapılan anketler, seçimin ikinci tura 
kalmasının yarı yarıya ihtimal dâhilinde olduğunu gösteriyordu. Seyahat 
planımızda değişiklik yaparak Türkiye’ye bir gün önce dönme imkânımızı 
araştırdık ise de, otel rezervasyonlarının değiştirilemez olmasından dolayı, 
böyle bir değişikliğin grubun tümü için yapılması imkân dâhilinde değildi. 

Diş hekimi Emre Özbir beni arayarak şöyle dedi:
“Mehmet Abi, biz, yani Sanlı Kıral, Aşkın Şahin ve ben, seçimin ikinci turu 

için İstanbul’a dönmeye karar verdik.  Motosikletlerimizi Prag’da bırakarak, 
7 Temmuz’da İstanbul’a uçakla döneceğiz. 8 Temmuz’da oy kullandıktan 
hemen sonra, Prag’a geri gideceğiz ve İstanbul’a tekrar dönüşü karadan 
yapacağız.”

Ben de oy kullanmayı kaçırmak istemezdim, ama benim gruptan ayrılmam 
söz konusu olamazdı; ben tur lideriydim.

Prag’dan sonra İstanbul’a karadan dönmeyi zaten en baştan planlamış 
olan Hakan Oğuz, Aykut Arık, Altan Duran ve bu üçlüye daha sonra katılan 
Osman Balkan vardı. Sürüş grubu olarak, Emre, Sanlı ve Aşkın’ı bu dört 
kişiyle beraber aynı gruba koydum. Grup 4’ü oluşturan yedi kişi ve motor 
kafileden Prag’da ayrılacaktı.

3.000 km uzunluğundaki sürüşe 30 Haziran 2018 sabahı evden saat 5:30’da 
çıkarak başladım. Bir kısım arkadaşlarla Maslak’ta HD Bosphorus önünde 
buluştum ve beraberce ana buluşma yeri olan Selimiye’ye gittik. Buluşma 
yerimiz, düzinelerle motosikletin, sürücülerin ve artçılarının bir araya 
gelmesiyle birden şenlendi. Bizleri en arkadan takip edecek servis arabası 
da gelmişti. Sürüş grupları oluşturuldu, güzergâh haritaları dağıtıldı ve 
daha önce tanışmamış olanlar birbirleriyle tanıştıktan sonra, Kırklareli’nin 
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kuzeyinden Bulgaristan’a açılan Dereköy Hudut Kapısı’na doğru yol almaya 
başladık. 

VARNA
Varna’ya varışımız akşam 7:00’yi buldu. Selimpaşa’dan sonraki 425 km 

uzunluğundaki yolu neredeyse on-bir saatte almıştık. Yol üzerinde Türk ve 
Bulgar gümrüklerini geçmiş, Bulgaristan topraklarında kalan Burgaz’da 
neredeyse iki saatlik bir öğle yemeği molası vermiştik. Kafiledekileri öğle 
yemeğinden kaldırmak, hele hanımlar sayıca bol olunca zor olur. Hâl böyle 
olunca, sürüş zamanı uzadı. Ayrıca,  benim yol kaptanlığını yaptığım 5. 
Grup, kafilenin hem en kalabalık, hem en fazla artçısı olan ve kafilenin 
tek kadın sürücüsü Beyhan Tüzün’ün yer aldığı gruptu. Sürüş hızımız 
diğer gruplara göre yavaştı. Otele vardığımızda, bizden önceki dört grup 
odalarına yerleşmişler, duşlarını almışlar ve akşam yemeği için lokantanın 
yolunu tutmuşlardı. Resepsiyon önünde sıra bekleyen bizim gruba, “Hayrola, 
daha yeni mi geldiniz? Birkaç motorun lastiği mi patladı?” şeklinde, şaka 
yollu laf atmaktan geri kalmadılar.

Varna’da kaldığımız yerin adı Golden Sands (Altın Kumlar) idi.  
Bulgaristan’ın Karadeniz sahilinde çok sayıda otelin bir arada yer aldığı 
birkaç tatil kasabası var. Bulgaristan’a daha evvel gittiğimiz bir yaz, Burgaz 
yakınlarında bulunan Golden Beach (Altın Plaj)  tatil kasabasındaki 
bir otelde kalmıştık. Tatil kasabalarının oluşturulmasına Bulgaristan’ın 
komünist döneminde başlanmış. Zamanın şartları altında güzel eserler 
ortaya çıkarılmış. Resepsiyondaki çalışan asık yüzlü kıza, “How long is the 
swimming season in this region?” (Bu bölgede denize girme mevsimi ne 
kadardır?) diye sordum. Benim, yaptığı iş ile ilgili bir isteğim olmadığını 
anlayınca, biraz gülümsedi ve “Two months, two and a half months, 
maximum…” (İki, ay, en fazla iki-buçuk ay…) diye cevap verdi. 

Bizim Akdeniz kıyılarında altı-yedi ay boyunca denize girebildiğimizi 
düşününce, her şeye rağmen, şanslı bir ülkede yaşadığımızı bir kez daha 
anladım.

Akşam yemeğinden sonra, tatil kasabasının sokaklarında kısa bir tur 
attıktan sonra otelimize döndük. Günün yorgunluğu herkesin üstüne 
çökmeye başlamıştı. WhatsApp grubuna, “Yarın Bükreş’e hareket saati 
8:00’dir. Kahvaltı servisi saat 7:00’de başlıyor,” diye bir mesaj gönderdim.
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BÜKREŞ
İkinci gün benim motosikletimde misafir bir artçı vardı. Hediye Kayan, 

seyahate kuzeni Gökçen Özel’in artçısı olarak başlamıştı, fakat Gökçen 
bir vize probleminden dolayı Yunanistan’a girmek zorunda olduğundan, 
Varna’da bizden ayrılarak Yunanistan istikametine doğru sürdü. Bizimle 
tekrar Budapeşte’de buluşacaktı. Hediye benim artçım oldu. 

Prag etkinliği için yapılan ilk sürüş programında ilk gün İstanbul-Burgaz 
etabı, yani 340 km’lik bir sürüş öngörülmüştü. Bükreş’i görmek için daha 
fazla zaman ayırabilmek amacıyla, ikinci gün sürüşünü mümkün olduğu 
kadar kısa tutarak, birinci gün sürüşünü 340 km’den 500 km’ye çıkardık. 
Böylece, ikinci gün yapılacak Varna-Bükreş etabı 300 km’ye indi. Bu 
değişiklik, katılımcılara Bükreş’te dolaşmak için yarım günlük bir zaman 
kazandıracaktı.

Bükreş’in merkezindeki otelimiz Novotel’in girişinde bizi garip bir 
manzara karşıladı: Otelin giriş bölümünde düzinelerle yerden ayaklı 
vantilatör vardı. Meğer, otelin klima sistemi bozulmuş; otel idaresi, 
çözüm olarak müşteri odaları için o vantilatörleri getirtmişti. Resepsiyon 
çalışanlarının sayısız kere özür dilemelerinden ve kokteyl ikramından sonra 
odalarımıza çıktık. 

Aklıma bir fikir geldi ve tekrar resepsiyona gittim:
“Could we be exempted from paying parking fees for our bikes in 

compensation for not having a proper cooling system in the rooms?” (Odalarda 
klima olmamasına karşı, motosikletlerimiz için otopark ücreti ödemekten 
muaf tutulabilir miyiz?)

Bükreş’in merkezinde bir otelde konakladığımız için, otelin gecelik 
otopark fiyatı 14€ idi. Otuz-beş motosiklet için toplam tutar 490€ tutuyordu. 
Motosikletler için çoğu yerde pazarlık yapabilmemize rağmen, pahalı 
otopark ücretlerini ödenmekten kaçınmıyorduk, çünkü bizim için önemli 
olan, motorlarımızın gece boyunca güvenli bir yerde olmasıydı.     

Sorumu yönelttiğim resepsiyon çalışanı içeriye girdi. Biraz sonra, yanında 
yöneticisi olduğunu tahmin ettiğim bir hanımla geri geldi. Otopark parası 
ödemekten böylece kurtulduk. 490€ tasarruf etmiş olduk.   

Bükreş, 1859 yılında Romanya’nın başkenti olmuş. Eflak Ovası’nın 
ortasında, Tuna Nehri’nin bir kolu olan Dâmbovita’nın kıyısında 
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kurulmuştur. XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlıların egemenliğinde 
kalan kent, XIX. yüzyılda Rusların idaresi altına girmiş. Rumenler, 
23 Aralık 1989’da, o zamanki komünist rejime karşı ayaklandılar ve 
Nikolay Çavuşesku yönetimini devirdiler. Devrimcilerin, daha iki gün 
bile geçmeden, Çavuşesku’yu, televizyonda iki saat boyunca yayınlanan 
ayaküstü bir yargılamadan sonra, eşi ile birlikte gözlerini bile bağlamadan 
kurşuna dizerek idam ettiklerini hatırlıyorum.     

Bükreş’te yarım günlük şehir turu için “görülmesi gereken yerler” listesini 
(açıklamalar olmadan), gezi sürelerini de ilave ederek WhatsApp grubuna 
yolladım:

• Zafer Takı (Arcul de Triumph); on-beş dakika (Bükreş’te, Paris’tekine 
benzerliğiyle dikkat çeken bu yapı, belki de Bükreş için “Balkanların 
Paris’i” denmesinin bir nedeni olabilir.) 

• Calea Victorieri Caddesi’nde Atatürk Büstü; on-beş dakika 
(Atatürk’ümüzün büstünü “Zafer Yolu” anlamına gelen Calea 
Victorieri Caddesi üzerinde gördük ve tabii ki, gururlandık. 
Atatürk’ün dünyanın her yerinde saygı gören bir devlet adamı 
olduğunun en anlamlı kanıtı, farklı ülkelerde onun büstlerinin ve 
heykellerinin yer almasıdır.)

• Dimitri Gusti Milli Köy Müzesi; bir-buçuk saat (Şehrin ve 
Rumenlerin kültürünü en iyi şekilde öğrenmeyi sağlayan bir müze… 
Rumenlerin geleneksel yaşantısının en iyi örneklerinin yer aldığı 
müzede, 272 otantik çiftlik ve Romanya’nın dört bir yanından ev 
örnekleri yer alıyor.)

• Lipscani Bölgesi (Eski Şehir); bir-buçuk saat (15. yüzyılda Prens Vlad 
(namı değer Drakula) tarafından kurulmuş Lipscani, nehir kıyısına 
inşa edilmiş Barok, Neo-Klasik ve Art 
Nouveau tarzı binalarıyla canlı bir atmosfere sahip bir semt.)

• Devrim Meydanı; otuz dakika (Devrim Meydanı, Çavuşesku’nun 
devrilmeden önce son konuşmasını yaptığı yer olarak biliniyor.)

• Stavropoleos Manastırı; otuz dakika (Manastırın adı Yunancada “Hac 
Kenti” anlamına geliyormuş. 1700’lerde inşa edilmiş.)

• Parlemento Sarayı; bir saat (1980’lerde, daha sonra idam edilen 
devlet başkanı Nikolay Çavuşesku tarafından yaptırılan Parlamento 
Sarayı inşasında yedi-yüz mimar çalışmış. Saray yapıldıktan sonra, 
dünyanın en büyük ve pahalı sivil binası olarak Guiness Rekorlar 
Kitabı’nagirmiş.) 
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TRANSFAGARASAN - SİBİU 
2 Temmuz günü, kafiledeki çoğu kimsenin sabırsızlıkla beklediği 

gündü. O gün Romanya’nın Karpat Dağları’nın bir uzantısı olan Fagaraş 
Dağları’nı aşacak ve meşhur Transfagarasan Yolu boyunca motosiklet 
sürecektik. Ben Transfagarasan’a daha önceki yıllarda iki kere gitmiştim. 
Manzaralarıyla ve upuzun bir yarış pistini andıran, kıvrıla kıvrıla çıkan ve 
inen virajlı yollarıyla, insana her defasında zevk veren bir dağ yoludur. 

Sovyetler Birliği, 1970’li yılların başlarında Çekoslavakya’ya saldırınca, 
Nikolay Çavuşesku, olası bir SSCB saldırısına karşı, Transfagarasan Yolu’nun 
stratejik bir askeri yol olarak yapılması için talimat vermiş. Yaklaşık beş yıl 
süren inşaat sırasında altı milyon kilo dinamit kullanılmış ve dört milyon 
metrekare dağ kesilmiş. Yol yaklaşık 2.000 metre yüksekliğe kadar çıkıyor 
ve kar yağışından dolayı sadece yaz aylarında açık tutulabiliyor. Nitekim, 
biz geçerken de yolun belli yerlerinde buzullaşmış kar kümeleri görmek 
mümkündü.

Seyahatimizin birinci günü sonunda, yani Varna’ya ulaştığımızda 3. 
grubun yol kaptanı Cengiz Üçüncü yanıma gelerek,

“Mehmet Abi, bizim bir problemimiz var…” dedi.
“Nedir?” diye sordum.
“Serdar Dursun bize pek ayak uyduramıyor, yavaş kalıyor ve zaman zaman 

grup için tehlike yaratıyor. Bu seyahatten önce pek grup sürüşü tecrübesi 
olduğunu sanmıyorum.”

“Ben de Serdar’ı yeni tanıdım. Dur bakalım, ilk günün verdiği tecrübesizlik 
olabilir.”

Serdar’ın durumunu ikinci gün sonunda Cengiz’e sorduğumda, “Serdar, 
bugün çok daha iyi bir sürüş performansı gerçekleştirdi…” dedi.

İkinci gün kat edilen Varna-Bükreş yolu basit, düz bir yol idi. Transfagaran 
virajları ise, alışık olmayanlar için zorlayıcı ve dolayısıyla, tehlikeli 
olabilirdi. O gün yola çıkmadan önce Cengiz ve Serdar’ın yanına gittim: 
“Serdar, bugün 2.000 metrenin üstüne çıkıp, tekrar ineceğiz. Ben senin 
güvenliğin için şunu öneriyorum: Dağ yollarında motorunu servis arabasına 
yükleyelim, sen de minibüsün şoförü Can’ın yanına geçersin. Dağdan 
indikten sonra motorunu arabadan indiririz.”

“Mehmet Abi, bir denemek istiyorum! Şayet zorlanırsam, durur, sizi ve 
servis arabasını beklerim. Nasıl olsa sizin grup en arkadan geliyor.”

“Pekâla, ama bir şartla anlaşırız… “Yapacağım,” diye kendini zorlamak 
yok…”



641

Mehmet Gür

“Tamam, Mehmet Abi!” dedi Serdar.
“Cengiz, durmak zorunda kalırsanız, Serdar’ın yanında Sedat Azizoğlu 

kalsın; siz devam edin. Biz Serdar ve Sedat’ı buluruz.”  

Seyahatimizin ikinci gününden itibaren, ben, bizim grubun yol 
kaptanlığını arkadaşım Orhan Altınağaç’a bırakarak, grubun en arkasına, 
yani “tail” pozisyonuna geçmiştim. Böylelikle, daha da arkadan gelen servis 
aracını daha iyi kontrol edebiliyordum. Transfagarasan’ın zirvesine ulaşıp, 
dağdan inişe geçmeye başlamadan önce, diğer motosikletleri sollayıp en 
öne geçmek için hamle yaptım. Bunu yapmaktaki amacım, o dik ve çoğu 
180 derecelik virajlarda grubun hızını kontrol etmek, o virajlara hangi 
pozisyonda ve hızda girilmesi gerektiğini arkadan gelenlere göstermekti. 
Bu arada, zirveye geldiğimiz halde, Serdar ve Sedat’ı bizi bekliyor durumda 
bulmamıştık. “Demek ki, Serdar zirveye kadar problemsiz çıkabildi,” dedim 
kendi kendime. İçim rahatlamıştı…

Bazen, birbirlerinden tamamen bağımsız olaylar aynı anda, aynı sonucu 
verir…: “Mehmet Abi, seni telefonla aradılar mı?”

Transfagaran’ın zirvesinde inişe geçmeden önce, kafelerin ve hediyelik 
eşya satıcılarının bulunduğu bir düzlük vardır. O düzlükte, ben dağdan inişe 
geçmeden önce grubun önüne geçmek için Orhan Altınağac’ın yanından 
geçerken, Orhan eliyle telefon işareti yaparak, bana bu soruyu sordu. Tam 
o sırada, servis aracının sürücüsü Can Fırıncıoğlu yanımıza yaklaşarak, 
“İleride kaza olmuş, şimdi telefonla haber verdiler!” dedi.

Motosikletimden inerek, telefonumu elime aldım. Evet, 2. grubun yol 
kaptanı Oğuzhan Eryılmaz beni aramıştı. Benden cevap alamayınca, 
Orhan’ı, ondan sonra da servis aracını aramıştı.

Vücudumu sıcak bir hava dalgasının kapladığını, fakat aynı zamanda 
soğuk soğuk terlediğimi hissettim. Uzun bir seyahatte en korktuğum şey 
başımıza gelmişti: Kaza…

Daha ben Oğuzhan’ı arayamadan telefonum çaldı. Arayan 1. gruptan 
Bahadır Atay idi. “Merhaba Mehmet Abi,” dedi. Herhalde, dağın tepesinde 
olduğumuzdan dolayı, Bahadır’ın sesi çok derinden geliyordu. Telefonu 
kulağıma iyice dayadım.

“Selâm Bahadır. 2. grupta bir kaza olmuş, değil mi?”
“Evet, maalesef. Ben de onun için arıyorum. Biz onlardan epeyi öndeyiz. 
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Sibiu’ya 20 km mesafedeyiz.”
“Ne olduğunu biliyor musun?” diye sordum endişe içinde…
“Bir arkadaşımızın kolunda kırık varmış. Kim olduğunu bilmiyorum. 

İki motor da hasar görmüş.”
Bahadır’ın bu cevabı beni biraz rahatlattı. Bu kadar yoğun telefon trafiği 

içinde, ben çok daha kötü şeyler bekliyordum.
“Tamam Bahadır! Biz şimdi onların yanına gidiyoruz. Siz dönüş yapmayın. 

Gidin otelinize yerleşin. Sizi gelişmelerden haberdar ederiz.”

Oğuzhan’ı aradım. “Abi, biz dağın son virajlarındayız,” dedi. Konum attı. 
Bizim 15 km kadar önümüzdeydiler. Orhan’a dönerek, “Orhan, bizim 15 km 
önümüzdeler. Ben hemen gidiyorum. Siz de yavaş yavaş sürerek inin. Acele 
etmeye hiç gerek yok…” dedim ve sürmeye başladım. Arkamda Hediye’nin 
olduğunu bile unutmuştum. Bir virajı alırken gölgemiz üstte kalan yolun 
istinat duvarına vurunca, Hediye’nin arkamda olduğu yeniden aklıma geldi. 
Ben, “Hediye, iyi misin?” diye sorunca, “Benim yükseklik korkum var! 
Gözlerimi kapattım. Aşağı bakamıyorum,” dedi. 

Transfagaran’dan iniş muhteşemdir, ama o güzelliğin tadını çıkaramadan 
sürüyor, bir taraftan da düşünüyordum: “Bahadır iki motorun hasar 
gördüğünden bahsetti. Acaba o iki motor çarpışmışlar mıydı? Bu tip 
virajlarda en küçük dikkatsizlik sonucu her şey olabilir… Kolu kırılan 
kimdi acaba? İki motor çarpışmışlarsa, diğer sürücünün durumu nasıldı? 
Ambülans çağırmışlar mıydı? İyi ki yanımızda bir servis aracı vardı… 
Hasarlı motosikletleri minibüse yükleyebilirdik…”

Transfagaran’dan inişin dik kısmını tamamlayıp, nispeten daha az eğimli 
bir yere geldik. Yaklaştığımız bir virajın başında Serdar Dursun’u fark ettim. 
Yavaşlamamız ve durmamız için, bize el-kol işaretleri yapıyordu. Kaza 
yerine gelmiştik.

Polis yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatmıştı. Yerde yatan kişinin Bülent 
Çalık olduğunu, yanına gidince anladım. Bülent, doktor olduğundan, 
kolunun kırıldığını herhalde ilk kendi anlamıştı. Ona ilk müdahaleyi 
yine 2. gruptan Dr. Abdullah Taşçı yapmıştı. Bülent sakindi, ama canının 
yandığı yüz ifadesinden belli oluyordu. Sürdüğü motosikletin önü hurdahaş 
durumdaydı. Motosikletin gidonu ile ön maşa arasına, biraz ileride duran 
bir karavandan kopan tahta ve plastik parçalar sıkışmıştı.  Yanına çömelerek, 
“Geçmiş olsun Bülent. Her şey düzelecek. Hiç merak etme!” dedim.  
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Ben kaza yerine ulaştığımda, sanırım etrafta 30-40 kişi vardı.  Bülent’in 
grubu olan 2. gruptan başka, 3. ve 4. gruptakiler de durmuşlardı. Bizim 
kafilemizden ayrı olarak seyahat eden Şadi Aydın, Hakan Aktaş ve eşleri 
de oradaydılar. Ayrıca, yolun iki tarafında birikmeye başlayan arabalardan 
inen insanlar, “Ne olmuş?” diye merakla etrafta toplanmışlardı. Bir müddet 
sonra 5. grup da gelince, etraf daha da kalabalıklaştı. Cankurtaran arabası 
da birkaç dakika sonra geldi.

2. grubun dışında, diğer grupların yol kaptanlarını toplayarak, 
“Arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası fazlasıyla kalabalık oldu. Biraz sonra 
olay yeri inceleme ekibi de gelecekmiş. Bu kadar insan ve motosikletin 
mevcudiyeti çalışmaları aksatabilir. Siz gruplarınızla Sibiu’ya devam edin,” 
dedim. 

“1. grup Sibiu’ya ulaşmıştır herhalde…” dedi Cengiz Üçüncü.
“Evet, demin Bahadır’la konuştum. Onlar, bundan yarım saat önce, 

Sibiu’ya çok yaklaşmışlardı. Şimdi otele varmışlardır. Ben 2. gruptakilerle 
burada kalacağım. Servis minibüsüne ihtiyacımız olacağı için, o da kalacak. 
Sizi gelişmelerden haberdar ederiz.” Yanımızda olan Türker Engin’e döndüm: 
“Türker, sen bizim grupta “tail” pozisyonuna geç lütfen,” dedim. 

Bütün bunlar birkaç dakika içinde olurken, ben daha kazanın nasıl 
olduğunu, hasar gören ikinci motosikletin sürücüsünün kim olduğunu 
bile doğru dürüst öğrenememiştim. Grupları gönderdikten sonra, 
Dr. Abdullah Taşçı yanıma geldi:

“Kolda ve bilekte birden fazla kırık olduğunu tahmin ediyorum. 
Ameliyat gerekecektir. Doğrusu, buralardaki tıbbi müdahalelere pek 
güvenim yok. En doğru şey, Bülent için bir ambülans uçak ayarlayarak, 
onu İstanbul’a göndermek olacaktır. Tur lideri olarak, siz ne dersiniz?” diye 
sordu.

“Tıbbi konularda benim bir görüşüm olamaz Abdullah. En iyisinin ne 
olduğuna siz doktorlar karar vereceksiniz. Bir ambülans uçak olanağı varsa, 
bundan yararlanmak tabii ki iyi olur, ancak bu civarda veya Sibiu’da bir 
havalimanı var mı, bilmiyorum.”

O esnada, ambülans personeli işlerini tamamladılar ve Bülent’in sedyesini 
ambülansa yerleştirerek, Sibiu’da bir hastaneye doğru yola koyuldular. Dr. 
Abdullah da, motosikletle cankurtaranı takip etmek üzere ayrıldı.

Grup 2, genç arkadaşlardan oluşan bir gruptu. Yaş ortalamaları tahminen 
otuz civarındaydı. Grubun yol kaptanlığını Oğuzhan Eryılmaz yapıyordu. 
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Oğuzhan ve gruptakiler, Prag seyahatinden önce de çoğu zaman beraber 
sürüş yapan, eğlenen, dolayısıyla birbirlerini tanıyan ve birbirleriyle uyumlu 
kimselerdi. Çoğunun motoru Sporster tipi HD motosikletlerdi.

Hasar gören ikinci motorun sürücüsü Atacan Ömür, kaza anını şöyle 
anlattı: “Mehmet Abi, Bülent benim önümde sürüyordu. Bu kapalı viraja 
geldiğimizde karşı istikametten gelen şu karavanla karşılaştık,” diyerek, 
ileride duran karavanı işaret etti. “Sanırım, Bülent viraja yatarak girdikten 
hemen sonra karavanı fark etti ve ön frenini sıktı. Ön freni sıkınca, motorun 
kasılmasıyla sendeledi ve devrildi. Bülent yola düşerken, motor da o hızla 
karavana çarptı.”

Yanımızda duran Kerem Çarlı, “Mehmet Abi, Bülent iyi ki yere düşmüş. 
Karavanla çarpışma anında motorun üzerinde olsaydı, çok daha kötü 
durumlarla karşılaşabilirdik. Bence çok ucuz atlatılmış bir kaza…” dedi.

“Atacan, peki senin motorun nasıl hasar gördü?”
“Abi, benim hızım daha azdı. Karavanı ve Bülent’in düştüğünü görünce 

hemen durdum, fakat Bülent’in motoru karavana çarpınca geri sekti 
ve benim motorun üzerine doğru geldi. Ön tekerime vurdu,” diyerek 
motosikletini gösterdi. Ön tekerlek jantı eğrilmiş, maşa bir tarafından 
hasar görmüştü. Tamir edilebilirdi, ama Bülent’in motosikleti, sigortacılık 
deyimiyle, sanırım “pert” olmuştu.

Olay yeri inceleme ekibi bazı ölçümlerde bulunarak işlerini yaparken, 
servis aracımızın şoförü Can Fırıncıoğlu’nun yanına gittim. Yolculuğumuzun 
sonuna daha altı gün vardı. Trieste’ye gidene kadar daha 2.000 km’den fazla 
yol gidecektik. Aklımdan bir plan geçiyordu: “Can, bu hasarlı, hatta biri 
pert olmuş iki motoru nasıl taşırız? Daha seyahatin üçüncü günündeyiz. 
Motorlar Trieste’ye kadar devamlı arabada kalsalar, bu sefer yolda arıza 
yapacak başka bir motosikleti yükleyemeyeceğiz. Senin bizimle beraber 
olmanın bir anlamı kalmayacak. Çözüm olarak aklıma şöyle bir şey 
geliyor: Sen bu iki motoru Trieste limanına götürüp, orada bıraksan… ve 
Budapeşte’ye gidip, bizimle orada buluşsan… Budapeşte’de iki gece 
konaklayacağımız için, bizi orada yakalayabilirsin. Biz bu arada, Sibiu’dan 
Budapeşte’ye sürmüş oluruz ve seni orada bekleriz.  Artık, Sibiu’dan 
Budapeşte’ye gidişte 560 km boyunca arkamızda bir servis aracının 
olmamasının riskini taşıyacağız. Başka çare yok…. Ne dersin?”

“Mehmet Abi, sen istedikten sonra, ben gider gelirim,” dedi Can.
“Esasında, geldiğimiz yoldan geri dönerek, motorları sınıra gelecek 

başka bir araca yüklemek üzere Dereköy Hudut Kapısı’na götürsen ve 
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tekrar dönsen, yol km olarak daha kısa olabilir, ama Sibiu-Trieste, Trieste-
Budapeşte arasında yolların çoğu otoyol; dolayısıyla, daha çabuk gider 
gelirsin ve daha az yorulursun,” dedim.

Google Maps uygulamasından mesafelere baktık. Sibiu-Trieste arası 
1.050 km, Trieste-Budapeşte arası 550 km olmak üzere, toplam 1.600 km idi. 
Bu mesafeler iki güne biraz zor sığacaktı, ama yapılabilirdi. Can, genç bir 
arkadaştı; herhalde otuz yaşında bile değildi. 1.600 km’lik yolu arabayla iki 
günde yapabilirdi.  Benim o güne kadar motosikletle bir günde sürdüğüm 
en uzun mesafe, yaklaşık 1.150 km ile Ankara üzerinden, Antakya-İstanbul 
güzergâhı olmuştu. Aynı sürüşü bir daha yapabilir miyim, bilemiyorum… 
Zira, o sürüş 2009 senesinde yapılmıştı, yani dokuz sene önceydi. O zaman 
elli-yedi yaşındaydım…

“Can, sen patronun Serkan Babal ile konuş. Durumu anlat. Bakalım o ne 
diyecek? Şayet Trieste’ye gidilecekse, bu ilave yolculuk  Serkan’la yaptığımız 
anlaşmaya dâhil değil,” dedim ve ekledim: “Bak, şimdi aklıma geliyor; 
Romanya Schengen Bölgesi’ne dâhil değil. Romanya-Macaristan sınırında 
arabayı kontrol edeceklerdir. Dolayısıyla, Romanya polisinden kaza raporu 
almadan yola çıkmaman lazım. Kaza raporu olmadan sınırdan geçemezsin,” 
dedim.

Oğuzhan Eryılmaz yanımıza gelerek, “Mehmet Abi, sen de Sibiu’ya gitsene; 
yapılacak pek bir şey kalmadı,” dedi. “Hediye de boşuna beklemesin.” 
Hediye’ye olay yerinden ayrılan gruplardaki birinin artçısı olarak Sibiu’ya 
devam etmesini teklif etmiştim, ama o, “Ben en iyisi kalayım. Beraber 
gideriz,” demişti.

Kafilede herkesin morali bozulmuştu, ama kaza, Oğuzhan’ı bir başka 
etkilemişe benziyordu. Kaza onun grubunda olmuştu. Grup sürüşünde 
herkes kendi güvenliğinden sorumluydu, ama acaba Oğuzhan, yol kaptanı 
olarak, kendinde bir kusur mu görüyordu? Dik ve virajlı yolları gereğinden 
fazla süratli mi iniyorlardı? “2. grupla ne kadar fazla kalırsam, moral 
açısından onlara o kadar fazla yardımım olur,” diye düşündüm. “Tahmin 
ederim, polis işini birazdan bitirir. Ben ve Hediye sizlerle biraz daha 
kalalım. Buradan Sibiu’ya beraber gideriz,” dedim.

Kaza yeri ölçüm işleri bittikten sonra, servis minibüsünü Bülent’in 
motosikletinin yanına yaklaştırdık, arkadaki rampayı açtık ve motosikleti 
ite-kalka aracın içine sokabildik. Bizim, “bir-iki-üç” diyerek motosikleti 
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ittiğimize şahit olan bir Rumen polis de “bir-iki-üç” diyerek bize el verdi. 
Atacan’ın motosikletini yüklemek çok daha basit oldu. Jantı eğrilmişti, 
ama teker dönüyordu. Bülent’in karavana çarpan motorunun ön tekerleği 
ise, akordeon gibi olmuştu. Dolayısıyla, itmek gerekiyordu. Önde polis 
arabası ve onu takip eden kazalı karavan, servis arabası ve birkaç motosiklet 
bir konvoy oluşturarak, 60 km ötedeki Sibiu’ya doğru yola koyulduk. Bir 
bölümümüz hastaneye, bir bölümümüz polis karakoluna, Hediye ve ben ise 
otele gittik.

Hastaneden iyi haberler geldi. Kırıkların haricinde, Bülent’in vücudunda 
başka bir hasar çıkmamıştı. Kırık kolu geçici alçıya almışlardı. Oğuzhan’ın, 
Bülent’in sargılı koluyla hastanede ayakta çektiği bir fotoğrafını 
WhatsApp’ta paylaşması herkesi sevindirdi. WhatsApp grubuna, “Bravo 
Bülent! Çabuk toparlamışsın…” diye bir mesaj yolladım.

O akşam 10-12 kişilik bir grup, küçük bir şehir olan Sibiu’nun trafiğe 
kapalı olan alışveriş caddesinde bir lokantaya gittik. Oğuzhan Eryılmaz’a 
telefon ettim. “Oğuzhan, buraya gelebilirsen, yarın nasıl hareket etmemiz 
konusunda konuşalım,” dedim. Bu arada, daha lokantaya gitmeden önce, 
servis şoförü Can otelde yanıma gelerek, şunları söylemişti: “Mehmet 
Abi, patronum Serkan Babal ile konuştum ve durumu anlattım. Benim, 
motorları tek başıma Trieste’ye taşımama pek sıcak bakmıyor. ‘Polisten 
kaza raporu alsanız bile, irsaliye yokken, taşıma sigortası yokken, hasarlı 
motorların sahipleri yanında yokken, senin dilini bilmediğin ülkelerde tek 
başına dolaşman doğru olmaz,’ dedi ve sizi arayacağını söyledi.”

Bu konuşmanın üzerine ben Serkan’ı aradım. Can’a söylediklerini bana 
da tekrarladı. Esasında haklıydı. Kendisi, hasarlı, arızalı motosikletlerin 
taşınması işini bir meslek olarak yaptığından, işinin risklerini tabiatıyla 
benden iyi biliyordu. 

“Endişelerini anlıyorum Serkan…” dedim. “Haklısın. Arkadaşlarla 
konuşarak, bir çözüm yolu bulacağım.”

Lokantada siparişlerimiz yeni gelmişti ki, Oğuzhan ve Fırat Kızek beraber 
geldiler. Onların oturduğu masaya geçtim.  

“Neler yaptınız?” diye sordum. “Abdullah bir ambulans uçak işinden 
bahsediyordu…”

“O iş olmadı; çok fazla kırtasiyesi varmış. Bülent yarın Bükreş’ten THY ile 
İstanbul’a dönecek. Dönüş biletini ayarladık.”

“Güzel, buna sevindim. Motorlara gelince…” Oğuzhan ve Fırat’a, Can ve 
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Serkan Babal ile aramda geçen konuşmaları aktardım.
Oğuzhan söz alarak, “Peki, servis minibüsü hasarlı motorlarla birlikte 

yine bizi Trieste’ye kadar takip etse… Bizim motorlarla birlikte o motorları 
da gemiye yükleriz,” dedi. 

“Oğuzhan, bu pek mümkün değil. Daha önümüzde kat edeceğimiz 2.000 
km var. Hasarlı iki motoru ta Trieste’ye kadar taşımak demek, bundan sonra 
arızalanacak bir motor için başka bir çekici bulmak zorunluluğu demektir. 
Bu, bundan sonra motoru arızalana haksızlık demektir.”

“Kaza yapmış motorlarla, bundan sonra bir kazaya karışacak veya 
arızalanacak bir motoru taşımak arasında ne fark var ki?” dedi Oğuzhan.

“Fark olmaz olur mu? Çok fark var… Bir kazadan sonra, kasko sigortası 
yapan sigorta şirketi devreye girer. Taşımayı o yapar. Biliyorsunuz, biz 
servis minibüsüne bu seyahatimiz için her şey dâhil 2.700 Euro ödüyoruz. 
Bu ücreti karşılamak için herkes motosiklet başına bir katkı payı ödedi.  
Servis aracının vazifesi kaza yapan motorları gemiye kadar taşımak değildir. 
Servis aracının vazifesi, kaza yapan veya arızalanan bir motoru en yakın 
tamirhaneye taşımaktır. Kaza başka şey, motosikletin arıza yapması başka 
şey…” dedim. 

“Abi sen niye böyle düşünüyorsun? Hayret ettim!” dedi Oğuzhan.
Her fırsatta onurlandırdığım bir kimsenin bana böyle hitap etmesi beni 

cidden yaraladı.
“Ben size gerçekçi bir tablo çiziyorum. Sen ise duygularınla hareket 

ediyorsun ve konuşuyorsun Oğuzhan. Ben, bundan sonraki 2.000 km 
boyunca, minibüsü, kaza yapmış iki motorun taşınmasına tahsis edersem, 
bundan sonra arızalanan bir motorun sürücüsüne ne diyeceğim… ‘Kusura 
bakma, arabada yer kalmadı; bekleyeceksin, sana başka bir çekici bulacağız 
ve onun ücretini sen ödeyeceksin mi diyeceğim?”

Bir ara bir sessizlik oldu. Yan masada yemeklerini yerken konuşmalara 
kulak misafiri olan arkadaşlar da donup kaldılar. Oğuzhan’ın olaya bakış 
açısından, onların da rahatsızlık duydukları belliydi.

“Esasında ben Bülent ve Atacan’ın durumlarının ayrı ayrı 
değerlendirilmesi taraftarıyım. Bülent kaza yaptı, Atacan ise kazanın 
mağduru oldu. Anladığım kadarıyla, Bülent’in kazadaki hata payı yüksek. 
Atacan’ın ise bir hatası yok. O sadece mağdur ve onun mağduriyetini 
elimizdeki imkânlarla gidermemiz lazım,” dedim.

O zamana kadar sessiz kalan Fırat Kızek, “Peki, ne yapacağız?” diye sordu.  
“Şöyle yapalım:” dedim. “Yarın Sibiu’dan Budapeşte’ye 560 km yolumuz var. 

Yarın sabah Sibiu’da motorları bırakacak yer arayarak vakit kaybetmeyelim. 
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Vaktimiz olsa bile, doğru dürüst bir yer bulabileceğimizi zannetmiyorum. 
Burada Harley Davidson servisi yok, ama Budapeşte’de var. Hasarlı 
motorların ikisini de Budapeşte’ye servis aracında taşıyalım. Bülent’in 
motorunu ya Harley Davidson’a ya da onların göstereceği bir yere bırakırız. 
Atacan’ın motorunu ise Budapeşte veya Prag’da tamir ettirmeye çalışırız. 
Her iki şehirde de ikişer gece konaklayacağız. Gerekli parçalar hazırda yok 
ise, ki olmayabilir, o zaman Atacan’ın motorunu Trieste’ye kadar götürürüz. 
Öte yandan şunu unutmayalım: Bundan sonraki 2.000 km’lik yolda arıza 
yapan bir motor, kaza geçiren motorlardan birinin veya ikisinin de servis 
aracında olmasından dolayı yolda kalıyorsa, bunun ceremesini kaza yapan 
motorun sahibi çeker,” dedim ve masadan ayrılarak, kendi masama geçtim.

O gece yatmadan önce, “Acaba üçüncü bir motor sığabilir mi?” hususunda 
emin olmak için, Can Fırıncıoğlu,  Ertan Karabulut, Bahadır Atay, Cengiz 
Üçüncü ve ben, servis aracının içindeki iki motoru daha düzenli yerleştirdik. 
Biraz yer açıldı, ama oraya ilave olarak ancak küçük bir scooter sığabilirdi. 
Bizim kafiledeki en küçük motor için bile iki misli yere ihtiyaç vardı.    

BUDAPEŞTE
Seyahatin dördüncü gününde, yani 3 Temmuz, Salı günü sabahı, Bülent’i 

bir taksiyle Bükreş Havalimanı’na uğurladıktan sonra, gruplar halinde 
Budapeşte’nin yolunu tuttuk. Sibiu-Budapeşte yolu, 560 km ile, sürüşümüzün 
en uzun etabı idi. Dolayısıyla, daha çok otoyolları tercih ettik.

Budapeşte’ye daha önceki seneler, yine motosikletle iki kez gitmiştim. 
Bugünkü Budapeşte, 1873 yılında, Budin, Eski Budin ve Peşte’nin bir 
araya gelmesi sonucunda oluşmuş. Buda ve Peşte yerleşim bölgelerinin 
ortasından, kara Avrupa’sına hayat veren Tuna nehri geçiyor. Kafiledeki 
arkadaşlarıma bir ileti göndererek, “Çarşamba: Budapeşte’de serbest zaman. 
İyi eğlenceler,” dedim ve bir günlük bir şehir gezisi için görülmeye değer 
yerlerin bir listesini gönderdim:

• Tuna Nehri boyunca sahil yürüyüşü
• Zincir Köprü
• Budin Kalesi 
• Opera Binası
• Balıkçılar Yeri
• Stepfan Basilikası
• Parlamento Binası
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Budapeşte’deki Parlamento Binası görülmeye değer bir eser. Bina, şehrin 
Peşte kısmında, Tuna Nehri’ne hâkim bir konuma sahip. Hem Parlamento 
Binası,  hem de Saint Stephan Bazilikası 96 metre yükseklikteymiş. İkisinin 
arasındaki bu yükseklik eşitliği, din ve devlet işleri arasındaki dengeyi 
sembolize ediyormuş. Neo-gotik tarzında inşa edilmiş 691 odalı devasa bina, 
1902 yılında tamamlanmış. Mimarlık tarihi açısından önemli yapılardan biri 
olarak gösteriliyormuş. Binanın arka tarafında kalan alanın bir bölümünde 
yere döşenmiş olan taşlar arasından incecik fışkıran sular, çocuklar için bir 
oyun alanı haline dönüşmüş. Sıcak havalarda binayı görmeye gelenler için, 
insanı serinleten bir mekân olmuş.

Kafiledekiler, Budapeşte’deki serbest günü değişik şekillerde 
değerlendirdiler. Yayınladığım “görülecek yerler” listesi işe yaramış olacak 
ki, çoğu kimse listede yer alan bir veya birkaç yere gitmiş. 

Akşama doğru, WhatsApp grubuna bir ileti gönderdim: “Yarın Prag’a 
(530 km) hareket saati 8:00’dir.” 

PRAG
Kafilede hoşuma giden bir husus, herkesin bildirilen hareket saatlerine 

uymak için titizlik göstermesi ve zaman zaman istisnalar olsa da, azami 
gayret sarf etmesiydi. Her hareket günü sabahında olduğu gibi, 5 Temmuz 
sabahı da, sürüş rotalarını hazırlayan Bahadır Atay, gruplarda yol kaptanlığı 
ve “tail” görevi yapanların navigasyon aletlerine o günkü güzergâhı yükledi. 
Budapeşte-Prag arası 530 km idi. 

Prag’a Sürüş: Seyahatimize ve programımıza adını veren şehre doğru 
gruplar halinde yola koyulduk. Prag öncesi o son etapta, yine Prag’a doğru 
yol alan başka Harley gruplarına rastladık ve selâmlaştık. Motosiklet 
sürücülerinin, birbirlerini tanımadan selâmlaşan yegâne sürücüler olduğu 
söylenir. Bu, tabiatıyla daha çok şehirlerarası sürüşlerdeki karşılaşmalar 
için doğrudur. Selâmlaşma usulleri yer yer değişmesine rağmen, en klasik 
selâmlaşma usulleri, aksi istikametlerde sürerken sol elin yana uzatılması, 
aynı istikamette sürerken ise, geçenin sağ ayağını hafifçe aşağı uzatmasıdır. 
Türkiye’de bazen korna çalarak selâm verilir. Avrupa’da ise, korna çalmak, 
sadece tehlikeli olabilecek bir durum karşısında etraftakileri uyarmak 
maksadıyla yapıldığından, motosiklet sürücüleri böyle bir selâmlaşma 
usulüne haklı olarak itibar etmezler. Umarım, biz de bir gün bu anlayış 
seviyesine geliriz.
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Yolun yarısını kat etmiştik ki, bir benzin molasından hemen sonra 
motosikletimin kadranında kırmızı bir ışığın yandığını fark ettim. 
Voltmetre göstergesine baktım; normal olarak 14 çizgisinde olması gereken 
ibre, 12 çizgisinin altına inmişti. Diğer bir ifadeyle, akü şarj etmiyordu. “Hay 
Allah!” dedim, kendi kendime. Daha önce Road Glide tipi motosikletimin 
iki kere başına gelen arıza, bir kere daha ortaya çıkmıştı: Alternatör ve/veya 
regülatör arızası… Seyahatten önceki yazışmalarda, arkadaşlarımı meydana 
gelme olasılığı hususunda uyardığım arıza… 

Başıma gelen ilk regülatör arızası Yunanistan’da, Kavala civarında 
olmuştu. Akünün tamamen boşalmadan önce daha bir-buçuk saat kadar 
dayanacağını bildiğimden, yolda kalmamak için, o gün yol kaptanlığını 
Şadi Aydın’a bırakarak, gruptan ayrılmış ve gruptan daha süratli bir şekilde 
Selanik’e sürmüştüm. Motosikletin kontağını Selanik’te kalacağımız otelin 
önünde kapatmıştım. O seyahatimizde, biz grup olarak Fransa’da St. 
Tropez’ye gidiyorduk. Şadi ise, bizimle Selanik’e kadar gelerek, orada bir 
gün kaldıktan sonra İstanbul’a dönecekti. Arkamdan gelenleri kaldığımız 
otelin önünde karşılayınca, Şadi, “Mehmet Abi, yarın pazar! Ben Selanik-
Harley’in sahibini, müdürünü ve hatta servis ustasını tanıyorum, ama bu 
adamları hafta sonunda Selanik’te bulabileceğimizi sanmıyorum,” dedi.

Şadi’nin dediği çıktı. Birkaç telefondan sonra, bize yardımcı olabilecek 
insanların Selanik dışında yazlıklarda, plajlarda olduklarını öğrendik. 
Bu arada, elimize başka bir tamircinin telefon numarası geçti. Tamirci, 
yıllarca Almanya’da bir Harley-Davidson servisinde çalışmış bir ustaydı. 
Yunanistan’a kesin dönüş yaptıktan sonra, Selanik’e yaklaşık 60 km 
uzaklıktaki bir köydeki evinin bahçesinde tamirat işleri yapmaktaydı. 
Grubumuzun o seyahatte bir servis aracı olmadığından, Yunanlı tamirci 
usta kendi servis minibüsüyle köyünden Selanik’e geldi ve bizi köyüne 
götürdü. “Bizi” diyorum, çünkü Şadi, Selanik’te sadece bir gün kalarak, 
ertesi gün İstanbul’a dönüş yapacak olmasına rağmen, beni yalnız 
bırakmadı. Şadi’nin bu yakınlığını hiç unutmam… Tamirat işi bittikten 
sonra, Şadi Selanik’e döndü. Ben ise, grubu yakalamak için gece karanlığında 
350 km kat ederek, feribota binilecek olan İgoumenitsa’ya gittim. Bizimkileri 
limanda bir lokantada buldum. Millet beni görünce bir alkış koptu; “Yaşa 
Mehmet Abi!”, “Bravo!” sesleri arasında masaya oturdum. Tebrikleri kabul 
ettim… Kalan son biraları yudumladıktan sonra feribota yöneldik.

Regülatörümün ikinci defa bozulması İtalya-Milano’da oldu. O sefer daha 
şanslıydım, çünkü Harley-Davidson mağazasına 200 metre mesafedeydim. 
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Üniversiteyi okuduğum Cenevre’ye gitmek üzere tek başıma seyahat 
ediyordum. Como Gölü kıyısında kaldığım otelden 85 km uzaklıktaki 
Milano’ya gittim. Amacım, şehirde dolaştıktan sonra tekrar otelime dönmek, 
ertesi gün de İtalya’dan İsviçre’ye geçmekti. Pek “yolda kalmış” sayılmazdım, 
ama programım aksayabilir, otel rezervasyonlarım yanabilirdi. Neyse ki, 
endişelerim yersiz çıktı. Tamirat işi çabuk bitti. Ben gün kaybetmeden 
yoluma devam edebilmiştim, ama Milano’yu gezmek suya düşmüştü. 

Prag yolunda ortaya çıkan o üçüncü regülatör-alternatör arızasını fark 
edince, ilk iki arızanın anıları aklıma geldi. Annesi biraz Türkçe konuşan 
Yunanlı emekli usta ve Milano’da serviste geçirdiğim saatler aklıma geldi. 
“Hay Allah!” dedim, ama istifimi bozmadım. Motorumun çantasında 
regülatörün ve alternatörün yedekleri vardı. “Prag’da festival alanında 
mutlaka servis olur, orada taktırırım,” diye düşündüm. Tek sorun, şarj 
etmeyen aküyle en fazla 150 km kadar gidebilirdim, oysa Prag’a daha 250 
km yolumuz vardı.

Voltmetrenin ibresi 0’a doğru yaklaşırken, “tail” pozisyonumdan ayrılarak 
grubun önüne geçtim ve müsait bir yerde durdum.

Orhan Altınağaç yanıma yaklaştı: “Ne oldu Mehmet Abi?”
“Akü şarj etmiyor. Sanırım regülatör arızası…”
“Eyvah!” dedi Orhan, bir telaş içinde.
“Yok canım! Telaş etmeye lüzum yok… Hem servis minibüsümüz var, 

hem de bende yedek parçalar var. Prag’da taktırırız,” dedim.

Motosikletimi minibüse yüklemek ve sürüşü bırakıp, şoför mahalline 
geçmek bana hiç cazip gelmiyordu. Harley-Davidson Bosphorus İstanbul’a 
telefon ederek, oranın servis müdürü Tansu Serim ile konuştum ve kendisine 
durumu anlattım. Tansu, “Mademki Prag’a 250 km’niz kaldı, en iyisi biriyle 
akü değiştirerek, yola devam etmek,” dedi. “Prag’a bir 100 km kala bir kere 
daha değiştirmek durumunda kalabilirsiniz.”

Bunu biliyordum. “Arkadaşlar, kim benimle aküsünü değiştirir?”
Türker Engin, “Abi, hemen değiştirelim,” dedi. Hep beraber işe koyulduk. 

Türker’in dolu aküsünü benim motora takınca, hemen çalıştı. Benim boş 
akümü Türker’in motoruna yerleştirdik; minibüsten aktarma kabloları 
vasıtasıyla elektrik verince, o da çalıştı. Boş akü yolda dolacaktı. Türker’in, 
benim motorumdaki aküsü boşalınca, tekrar değiştirecektik. 

Garip bir şey oldu… Türker’in benim motoruma taktığımız aküsü 
enerji kullanarak boşalacağına, kendini tekrar şarj etmeye başladı. Demek 
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ki, bir yerde bir temassızlık vardı. Herhalde, aküleri değiştirirken, biz o 
temassızlığı fark etmeden gidermiştik. Mola için durduğumuz ilk yerde, 
“Arkadaşlar, bugüne kadar bilmiyordum; meğerse, benim kendi kendini 
tamir eden bir Harley’im varmış!” dedim.

“Allah nazardan esirgesin…” dedi hanımlardan biri.

Dolayısıyla, Prag’a kadar aküleri bir daha değiştirmeye gerek kalmadan 
sürdük. Seyahate çıkmamızın altıncı günü akşama doğru Prag’a gelmiştik. 
Tek bir otelde hepimiz için yer bulamamıştık; üç ayrı otele dağıldık. 

Odama yerleştikten sonra, WhatsApp grubumuza bir ileti attım: “Selâm 
millet: Prag’a hoş geldiniz! Türkiye’den gelen diğer gruplarla yarın bir araya 
gelmek için ilgili kişilerle konuşup, sizleri haberdar edeceğim.”

Prag için gruba “görülebilecek yerler” listesi yollamadım. Herkes bir 
şekilde festival alanına giderek, vaktinin çoğunu orada geçirmeyi tercih 
edecekti.  Şehir gezisi için de üç-dört saat bırakarak, şöyle bir bildiride 
bulundum: 

“Bugün ne yapalım:
• Kaide olarak, bugün herkes için serbest bir gündür.
• Katılmayı arzu edenler için PROGRAM:
Saat 14:30’da Corinthia Otel’den hareket ederek, festival alanına gideceğiz 

ve saat 15:00-19:00 arasında oradaki etkinliklere katılacağız. Saat 19:00’dan 
sonra yine serbest zaman. İsteyenler festival alanında kalabilir, isteyenler 
şehre dönebilir.

ÖNEMLİ: Prag’a gelinceye kadar, çoğumuz 2.250 km, bazılarımız daha 
da fazla km sürmüş bulunuyoruz. Motor yağlarınızı ve lastik basınçlarınızı 
kontrol etmeyi ihmal etmeyin.”

Festival alanı gayet güzel organize edilmişti. Motosiklet parkı olarak 
girişte oldukça geniş bir alan ayrılmıştı. Saat kulesi olan tarihi bir bina 
içinde yeni ve eski model Harley-Davidson motosikletleri ile “özel yapım” 
araçlar sergileniyordu. Bu arada, eski Çekoslovakya malı Java motosikletleri 
için de bir alan ayrılmıştı. Binanın önü motosiklet gösterilerine tahsis 
edilmişti. Bazı sürücüler burada hünerlerini sergiliyorlardı. Muhtelif yerlere 
kurulmuş birahaneler ve kafeler tıklım tıklım doluydu. Canlı müzik için 
devasa bir sahne kurulmuştu. Bu tür festivallerin vazgeçilmezi olan Harley-
Davidson tekstil ürünleri ve hatıra eşya mağazaları epeyi müşteri çekiyordu.  
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İnsan ister istemez, “Böyle bir etkinlik Türkiye’de neden organize 
edilmesin…” diye düşünüyor. En büyük dezavantaj, Türkiye’nin Avrupa’dan 
gelmek isteyecek motosiklet sürücüleri için biraz sapa olması idi. Aslında, 
biz Avrupa’ya gidip-gelirken nasıl feribot seferlerinden faydalanıyorsak, 
Avrupalılar da aynı şeyi yapabilirler. Öte yandan, Harley-Davidson firmasının 
Avrupa’da yapılacak bir festival için memleket ve şehir seçimlerinde 
mutlaka değerlendirdiğini tahmin ettiğim “trafik güvenliği” hususu da 
var ki, bizim, bu husus için konulan çıtayı aşabilmemiz şimdilik biraz zor 
görünüyor. Türkiye, gerek şehir içi, gerek şehirlerarası trafik güvenliği 
açısından, Avrupa’ya göre maalesef epeyi gerilerde…

Benim, Çekya’nın başkentine ikinci gelişimdi. Prag’a ilk kez 25 Temmuz 
2016’da şöyle bir uğramıştım. O tarihlerde Ertan Karabulut, Öncel Uğuz, 
kız arkadaşı Demet ile beraber seyahat eden Murat Ağdoğan ve ben, dört 
motorluk bir grup olarak, Norveç üzerinden Kuzey Kutbu Dairesi’nin 
içlerine doğru gidiyorduk. Prag’a öğleden sonra geç bir saatte gelmiş, 
etrafta biraz gezinmiş ve nehir kıyısında küçük bir lokantada akşam 
yemeğine oturmuştuk. Lokantaya giriş iki bina arasından, ancak bir kişinin 
geçebileceği dar bir geçitten sağlanıyordu; öyle ki, karşı istikametten gelen 
varsa, beklemeniz için kırmızı bir trafik ışığı yanıyordu.

 
Prag’ı bu sefer Osman Zaim ile beraber dolaştık. Herkes ona “Osman Hoca” 

diye hitap ederdi. Kendisi Kadir Has Üniversitesi’nde Ekonomi Fakültesi’nin 
dekanı olarak görev yapıyordu. Ankara Bilkent Üniversitesi’nin de kurucuları 
arasında yer almıştı.  Motosiklet sürmeye başladığı ilk senelerden birinde, 
benimle beraber Kotor (Karadağ) ile Dubrovnik (Hırvatistan) arasını, sahil 
şeridinin arkasında kalan dağlardan geçerek kat ettikten sonra, “Öff be! 
Başardım!” demiş ve sürüşü düşmeden tamamladığı için çok sevinmişti. 
Osman’ın karısı Macar asıllı İtalyan Yvette Zaim de motosiklet kullanan 
bir hanımdı, ama yeni bir işe başladığından, bu sefer bizimle gelememişti. 
Osman Hoca ile beraber ilk olarak şehrin eski bölümündeki tarihi 
meydana gittik. Meydanı Prag’a ilk gelişimde doğru dürüst görememiştim; 
yürüyerek geçip gitmiştik. Bu sefer, meydandaki kafelerden birine oturduk 
ve geniş meydanı çevreleyen ve asırlara yaygın birçok mimari tarzı yansıtan 
binaları inceledik. Tarihi astronomik saat kulesi tamir edildiğinden, bir örtü 
ile kaplanmıştı.

Prag’ın heykellerle süslü Charles Köprüsü’ne yakın o “trafik ışıklı” 
lokantanın önünden geçtik, ama bu sefer içeri girmedik. Charles Köprüsü 
üzerindeki heykellerden biri sarığı, kaftanı, palasıyla Osmanlı kıyafetleri 
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içindeki, sanırım alıcı bir esir tüccarını tasvir ediyordu. Osmanlı tüccar, 
demir parmaklıklar içindeki esirlerin bulunduğu bir kafesin yanında, bir 
eli çenesine dayalı bir şekilde düşünceli düşünceli duruyordu.  Kafesin 
üzerindeki dört adet heykel ise, sanırım esir satıcısı bir Hristiyan tüccarı, 
ona yalvarır bir şekilde bakan yere diz çökmüş bir esiri, elinde satılan esirin 
bileklerine bağlanacak demir halkalı zinciri tutan satıcı tüccar yardımcısını 
ve ortama dini bir görünüm kazandırmak için, elinde hac tutan bir adamı 
tasvir ediyordu. Tabii, bu benim yorumumdu. Heykeltıraşın anlatımı 
bambaşka olabilir. Prag’a iki sene evvelki ilk gelişimde bu heykeller 
bütününün fotoğrafını çekmiştim. Bu sefer yine çektim.

Kafiledeki arkadaşlarımın anlatımlarına göre, Prag’da herkes gerek 
şehirde gerek festival alanında iyi vakit geçirmişti. Festival etkinliğini 
tertipleyenler, katılımın 30.000 motor olduğu yolunda bildiride bulundular. 
Katılım rakamları her zaman biraz abartılır. Bence, gerçek rakam bundan 
çok daha azdı. Türkiye’den toplam katılım, sanırım 100-120 motosiklet 
civarındaydı. Festival alanındaki saat kuleli tarihi binanın önünde toplanarak 
hep beraber fotoğraflar çektirdik (Fotoğraf 125).

O gün bizi bir sürpriz bekliyordu: Otel rezervasyonlarımızı yapan, fakat 
kendisi son anda sürüşe katılamayan Mustafa Serez telefon etti: “Mehmet 
Abi, biliyorsun Salzburg’daki otelde kafilenin tümü için yeterli sayıda oda 
bulamamıştık. Otel idaresi bize, Salzburg’da kendi otel zinciri grubundaki 
diğer otellerle konuşup, yer temin edeceklerini söylemişlerdi, ama ancak 
Salzburg dışında yer bulabildiler. İki otel arası yaklaşık 50 km ve ikinci otel 
Salzburg’un kuzeyinde kalıyor. ”

“Bu bize son gün, yani Trieste’ye gidiş günü için problem yaratabilir, 
Mustafa…” dedim.

Daha seyahate başlamadan önce bu konuyu Mustafa ile konuşmuştum. 
Son gün, yani motosikletlerin Trieste Limanı’ndan gemiye yükleneceği 
Pazar günü, seyahatin en kritik günü idi. Gemi sahibi Ekol firması, bizden o 
gün en geç saat 12:00’de limanda olmamız gerektiğini bildirmişti. Salzburg-
Trieste arası 380 km idi. Bu mesafeyi, sabah erken yola çıkarak ve kısa 
bir mola vererek, beş saatte alabileceğimizi hesaplamıştık. Hatta, iki-üç 
kişilik bir öncü grubun yola daha de erken çıkarak, tüm gerekli belgeleri 
önceden limana yetiştirebileceklerini bile düşünmüştük. Başka bir seçenek, 
Cumartesi gecesi Salzburg’un güneyinde, Trieste’ye daha yakın bir yerde 
konaklayarak, pazar günü stresini mümkün olduğu kadar azaltmaktı. 
İkinci otelin Salzsburg’un 50 km daha da kuzeyinde olması, Trieste’ye olan 
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mesafeyi 430 km’ye çıkaracaktı ki, bu işi daha da zora sokmak demekti.
“Biliyorum Abi,” dedi Mustafa. “Ben, tüm kafile için Strazburg’un 

güneyinde, Strazburg’a 80-90 km mesafede yeni bir otel buldum. Bu otel 
beş yıldızlı bir otel, dolayısıyla Strazburg’daki otelden daha pahalı. Pazarlık 
ettim ve oda fiyatlarını Strazburg otelinin fiyatlarına indirdim. OK dersen, 
işi hemen bitirebilirim.”

“Bu durumda, OK demekten başka çaremiz zaten yok. Strazburg’u 
göremeyeceğiz, ama ertesi gün için Trieste’ye biraz daha yaklaşmış olacağız. 
Tamam, otelle anlaşma yapabilirsin Mustafa.”

Yarım saat geçmemişti ki, Mustafa otel rezervasyonunun tamamlandığını 
bildirdi. Ben de WhatsApp grubuna şu iletiyi gönderdim: “Dostlar, yarınki 
Salzburg etabını değiştirmek zorunda kaldık. Herkesin görmek istediği 
Hallstadt’a uğradıktan sonra, Salzburg’a 80-90 km mesafedeki yeni otelimize 
gideceğiz. Mecburen yapmak zorunda kaldığımız bu değişiklikten dolayı 
özür dilerim. Yeni otelimiz Schladming kasabasında Falkensteiner Hotel 
Schladming’dir. Sürüş grupları yarın sabah çoğunluğun kaldığı Corinthia 
Hotel’de buluşacaktır. Corinthia’dan hareket saati 8:30’dur.”

SCHLADMING
Schladming’e giderken yol üzerinde Hallstadt’a uğradık. Hallstadt 

Gölü’nün kıyısında yer alan bu XVI. asır köyü, çevre güzelliğinin de katkıyla 
görülmeye değer bir yerleşim yeri. Avusturya’nın denize kıyısı yok, ama 
göllerinin, bol yağmur alan ovalarının ve bol kar tutan Alp Dağları’nın 
güzelliğini her yerde görmek mümkün olmaz. Schladming’e sürüşümüz, 
işte o güzel manzaralı bölgelerden geçerek yapıldı. O günkü sürüşü ve 
Mustafa’nın bizim için bulduğu kayak otelini herkes beğendi.

Benim iki gün önce “kendi kendini tamir eden motosikletime” gelince… 
Prag’dan ayrıldıktan bir müddet sonra, aynı arıza tekrar ortaya çıktı: Akü 
şarj etmiyordu. Türker Engin’le akü değiştirme işini tekrar yaptık. Bu sefer 
mucize kendini tekrarlamadı; Türker’den aldığım dolu akü de yavaş yavaş 
boşalmaya başladı. Yine grubun önüne geçtim. Bir benzin istasyonuna 
girdik, ama bu sefer aküleri değiştirmedik. Grubu her defasında durdurmam 
olmazdı. Motorumu servis minibüsüne yükledik, ben de minibüse bindim. 

O akşam, bir grup futbolseverle birlikte Rusya’da oynanan FIFA Dünya 
Kupası yarı final maçlarından Rusya-Hırvatistan maçını seyrettik. Ben, ev 
sahibi olan Rusya’yı tutuyordum, ama Hırvatistan kazandı. 
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Ertesi gün için kafileye şu iletiyi gönderdim:
“Dostlar, yarın Trieste Limanı için hareket saati 5:00’tir. Bu saate 

uyulmasını önemle rica ederim. Resepsiyon önünde “kahvaltılık” paketleri 
dağıtılacaktır. Herkese iyi akşamlar.”

Ertesi gün, millet uykulu gözlerle kahvaltı paketlerini aldı, çantalarını 
motorlarına yerleştirdi. 5. ve son grup olarak kırk dakika gecikmeyle 
hareket edebildik, çünkü bazı arkadaşlarımız uyanamamışlardı. Neyse ki, 
Trieste’ye ilk plana göre 90 km daha yakındık. 

Servis minibüsümüz Trieste’den sonra İstanbul’a karayolundan dönecekti. 
Yolda verdiğimiz mola esnasında hâlâ minibüste olan motosikletimin 
aküsünü Türker’inki ile son kez değiştirdik. Böylece, motorumun gemiye 
yüklenmesi için çalışır bir durumda olmasını temin etmiş olduk.

“Teşekkürler Türker. Motorumun arıza problemini fazlasıyla paylaştın.”
“Rica ederim Abi. Senin hepimiz için uğraşıların yanında, bunun lafı bile 

edilmez.”

Trieste Limanı’na geldiğimizde, bizden önce gelen gruplardaki 
arkadaşlarımın çoğu motorlarını teslim ettikten sonra, taksilerle şehre 
gitmişlerdi. 5. Grup olarak, biz de gümrük işlerini tamamladık ve 
motosikletlerimizi gösterilen bir yere park ettik. Motorların gemiye 
yüklenmesi taşıyıcı firma Ekol’ün personeli tarafından iki gün sonra 
yapılacaktı. Bu arada, daha önce Türkiye’ye karadan dönüş yapacaklarını 
bildirdikleri halde, son gün fikir değiştiren Hakan Oğuz, Altan Duran 
ve Osman Balkan’ın motorlarını gemi ile gönderme işinin zar-zor 
halledilmesinden sonra, bizi Slovenya’da Ljubljana Havalimanı’na götürecek 
olan otobüsümüzü beklemeye başladık. 

Transfer otobüsünü iki ay önceden ayarlamıştık. Trieste-Ljubljana arası 
yaklaşık 90 km yol boyunca, kafiledeki tek hanım sürücü olan Beyhan Tüzün 
Dikmen’le sohbete daldık.

“Teşekkürler Mehmet Abi, çok güzel bir sürüş gerçekleştirdik ve güzel 
hatıralarla dolu bir tatil geçirdik. Başlangıçta çok endişeliydim, ama hem 
gruptakilere hem de grubun temposuna çabuk alıştım. Böyle bir etkinliği 
organize etmek için epeyi uğraş verdiğiniz belli. Doğrusu, her şey yolunda 
gitti.”

“Katıldığın için ben teşekkür ederim Beyhan. Ben de çok zevk aldım. 
Bülent’in Transfagaran’da geçirdiği kaza da olmasaydı, daha da iyi olurdu. 
Neyse ki, ucuz atlatıldı...” dedim. 
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Bir ara etrafıma baktığımda, bizden başka herkesin, sabah erken kalkmış 
olmanın ve 300 km motosiklet sürmenin verdiği yorgunluğun etkisiyle 
uyumuş olduğunu gördüm.

THY uçağı Atatürk Havalimanı’na saat 23:00 civarında indi. Serüvene 30 
Haziran’da başlamıştık, 8 Temmuz’da memleketimize döndük.

* * *
Motosikletlerimizi Trieste’den getiren “Qezban” isimli feribot, 

13 Temmuz 2018 tarihinde Topçular İskelesi’ne yanaştı.

Prag WhatsApp grubuna son olarak şu iletiyi gönderdim: 

“DOSTLAR, 
Son motorun da gümrükten çekilmesiyle, Prag sürüşümüz sona ermiştir.
• Bizim en iyi otellerde, en ehven fiyatlarla konaklamamızı sağlayan, 

fakat kendisi son anda geziye katılamayan Mustafa Serez’e,
• Rotalarımızı tespit ederek, güzel güzergâhlarda 3.500 km sürüş 

yapmamızı sağlayan Bahadır Atay’a,
• Feribot işlemlerini düzenleyen Ertan Karabulut’a,
• Uçak ve transfer işlemlerini bizler için ayarlayan Can Oktay’a, değerli 

katkıları ve işbirlikleri için, ben hepinizin adına teşekkür ederim.

HOG Bosphorus yönetimi olarak, talihsiz bir kaza geçiren Bülent 
Çalık arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hepinize 
katılımınızdan ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.” 
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 Kötü haber: Mutluluğu açan bir anahtar yoktur.

İyi haber: Mutluluk kilitli değil.

̶  Anonim
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Fotoğraf 106: Maslak - Parkorman’dan çıkarken (2005)

Fotoğraf 107: Harley Davidson - Road King 100.000 km’yi devirdiği gün ve yerde.
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Fotoğraf 108: Rıza Tarık Tanca ve Türker Engin ile birlikte Faaker See
(Avusturya) yolunda… (2012)

Fotoğraf 109: Alp Dağları’nda mola (2015)
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Fotoğraf 110: Avrupa’ya çıkarken Yunanistan hududunda… (2014)

Fotoğraf 111: Norveç’te Kuzey Kutbu Dairesi’ne girerken (2016)
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Fotoğraf 112a: Norveç’in kuzeyi (2016)

Fotoğraf 112b: Norveç’in kuzeyi (2016)
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Fotoğraf 113: Talaslılarla Suriye sınırında buluşma (2010)

Fotoğraf 114: Amman Kalesi içinde Amman’nın tarih
dönemlerini belirten yazıt.
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Fotoğraf 115: Petra-Ürdün: Motosikletler çölde gitmeyince… (2010)

Fotoğraf 116: Ürdün Vadi Rum’da çöl kampı. (2010)
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Fotoğraf 117: HOG’un “Onursal Üyelik” Plâketi (2014)
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Fotoğraf 118: Almanya’nın iç bölgelerine doğru sürüş…(2009)

Fotoğraf 119a: İtalyan Alpleri’nde Stelvio Geçidi yolları (2007)
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Fotoğraf 120: Bir benzin ikmali esnasında…

Fotoğraf 119b: Norveç’te Innfjorden bölgesi yolları (2016)
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Fotoğraf 121: Side’de tarihin içine sürüş… (2017)
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Fotoğraf 122a: Ankara Gaziler Günü Sürüşü’nde Anıtkabir ziyareti (2018)

Fotoğraf 122b: Ankara Gaziler Günü Sürüşü (2018)



670

Yol -  The Path - Le Chemin

Fotoğraf 123: HD - Road Glide üzerinde Roma yolunda… (2013)
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Fotoğraf 124: İstanbul - Prag - Trieste sürüş güzergâhı (2018)

Fotoğraf 125: Prag’da grup fotoğrafı (2018)
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YOL boyunca “sevdiklerim” için bir şarkı…
Söz ve Müzik: Mehmet Gür

 
LOVE THROUGH AGES

YOU SAY “HELLO”!
WHEN YOU SAY “HELLO”,
MY HEART STARTS BEATING STRONGER
AND LIFE SAYS “HELLO”.

SO COME ON, LET’S GO BACK TOGETHER
BACK TO OUR WORLD OF GAMES
BACK TO OUR LOVELY CHILDHOOD
YOU AND I WERE KIDS OF EIGHT.
OH,  REMEMBER THE DAY
I WAS HOLDING YOUR HAND,
I TIMIDLY KISSED YOU
AND SMILING, YOU RAN AWAY.

AND NOW, YOU SAY “HELLO”!
WHEN YOU SAY “HELLO”,
THE SUN STARTS SHINING BRIGHTER
AND LIFE SAYS “HELLO”.

TEENAGE DREAMS WERE FUN
CAMPING AND DANCING TOGETHER
TEENAGE DAYS WERE HARD
WHEN TEACHERS SAY, “YOU MUST DO BETTER”.
BUT REMEMBER THE DAY
I FIRMLY HELD YOUR HAND,
THE DAY I FIRMLY KISSED YOU
AND YOU HELD MY OTHER HAND.

AND NOW, YOU SAY “HELLO”!
WHEN YOU SAY “HELLO”,
CRESCENT BECOMES FULL MOON
AND LIFE SAYS “HELLO”.
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ADULTHOOD WAS FINE
TEACHING WAS ALWAYS FUN,
WE BOTH CAME HOME EXHAUSTED
REVIVED EACH OTHER WITH LOTS OF FUN.
AND REMEMBER THE DAY
OUR DAUGHTER WAS BORN, 
THE DAYS YOU BREST-FED HER
THE NIGHTS WERE ALWAYS LONG.

AND NOW, YOU SAY “HELLO”!
WHEN YOU SAY “HELLO”,
FLOWERS START GROWING FASTER
AND LIFE SAYS “HELLO”.

NOW SENIOR CITIZENS WE ARE,
WE WATCH OUR GRANDSON PLAYING,
HE SHYLY HOLDS THE HAND
OF A GIRL LIVING NEXT DOOR.
WELL, REMEMBER THE DAY
I SHYLY HELD YOUR HAND,
THE DAY I TIMIDLY KISSED YOU
AND SMILING YOU RAN AWAY.

AND YOU STILL SAY “HELLO”!
WHEN YOU SAY “HELLO”,
I ALWAYS FEEL MUCH YOUNGER
AND LIFE STILL SAYS “HELLO”.

NOT: YouTube’a yüklediğim şarkılar, bu kitabın bir PDF örneğinin de yer 
aldığı www.mehmetgur.com adresindeki Videolar / Müzik bölümünde 
dinlenebilir.
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YOL
THE PATH

LE CHEMIN
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Hayatıma dokunarak, izlediğim 
YOL üzerinde iz bırakan herkese 

minnettarım.

Mehmet Gür

YOL
THE PATH

LE CHEMIN


