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SUNU

12 Mart döne mi. Sýkýyöne tim Ko mu tanlýðý 3 
No’lu As ke ri Mah ke me si’nin 21/7/1971 gün, 971/31 Ka -
rar No’lu tu tuk la ma ka rarý ile tu tuk lanýr, Az ra Er hat. 
Türk Ce za Ka nu nu’nun 141. mad de si ne aykýrý ey  lem-
de bu lun mak savýyla, Sa ba hat tin Eyu boð lu, Ve dat 
Günyol, Mag di Ru fer ve Ya þar Ke mal’in eþi Til da ile 
bir lik te 4 ay Mal te pe As ke ri Ce za evi’nde tu tuk lu kalýr. 
Bu dönem de ki aydýn kýyýmýndan payýný al  masýna 
karþýn kýrýlmaz, yýkýlmaz, en canlý, en güç lü günle ri ni 
ya þar. Ýþte bir özya þamöyküsü olan “Gülleylâ’ya 
Anýlar” bu dönem de yaz mayý plan la dý ðý “En Ha ki ki 
Mürþit” adlý ki tabýn dört bölü mün den bi  rin  ci si dir. 
“Çok haksýz ye re tu tuk lu yum,” der aný larýnda. “Suç 
iþ le mek þöyle dur sun, 56 yýllýk öm rü  mü, in sanlýk ve 
özel lik le Türki ye di ye, yalnýz için de doð du ðum için 
de ðil, bütün bi lin cim ve sev gim le, ken  di me yurt, bi ri-
cik va tan ola rak seç ti ðim bir ül ke nin kültür hiz me ti-
ne ver miþ tim.” Oy sa onu, mev  cut dü ze ni boz mak için 
giz li bir örgüt kur mak la suç lar lar. 1947’de ev le nip 
1948’de bo þandýðý eþi nin Ma car ol  masýna ve 1965 
yýlýnda yaptýðý bir te le fon ko nuþ ma sýnýn bant 
kayýtlarýnda yer alan, “...biz Sa ba hat tin ve Ve datlý bir 
tri oyuz...” ifa de si ne da ya na rak. Sa vun  masýnda, bu 
ifa de nin ara larýnda ki dost lu ðu an lat týðýný, yok sa 
yayýn yo luy la, Komünist ih ti la li ha zýr la mak için ce mi-
yet kur duk larý yo lun da bir an  lam  da kul lanýlmadýðýný 
ve kul lanýlmasýnýn düþü nü  le   me ye ce ði ni be lir tir ve ilk 
cel se de dost larý ile bir lik te ak lanýr.

Uzun yýllar çalýþtýðý Ulus la ra rasý Çalýþma Büro su 
bu zor dev rin de Az ra Er hat’ý des tek ler ve tu tuk lan  -
masýndan da vasý so na erip ak lanýnca ya dek ge çen 1.5 
yýla yakýn süre de ma aþýný düzen li öder. Az ra Er hat, bu 
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süre yi de ðer len di re rek önce lik le Mi to lo ji Sözlüðü’nü 
hazýrlar. Son ra, yalnýz ken di siy le iliþ ki li görü  nen 
anýlarýn ken di sin den çok ayrý ko þul lar için de ye ti þen 
Türk genç le ri ne ya rarý do kun ma ya caðý kay    gýsýyla 
“En Ha ki ki Mürþit” ki tabýný ta mam la mak      tan sa, us tasý 
Sa ba hat tin Eyu boð lu’nun tüm es e r le ri ni der ler ve 
yayýnlatýr. Has ta lan masýndan he men önce, Atatürk’ün 
100. do ðum yýlýna ye tiþ tir mek üze re “Os manlý Münev-
ve rin den Türk Aydýný na” adýný ver  di ði bir ime ce 
ki tabý hazýrla ma ya ko yu lur. Atatürk’ün biz den ne is te-
di ði ni, ne ka darýný ya pa bil di ði mi zi araþtýrýr.

Biz ai le si ola rak, ölümünden önce ken di si nin ve 
dost larýnýn haklý di le ði ni ye ri ne ge tir mek amacýyla 
anýlarýný yayýnla mayý borç bi li yo ruz. Az ra Er hat’ýn 
dü þünce üre ti þi ni iz le ye bil mek için se, “En Ha ki ki 
Mürþit” ki tabý için ta sar ladýðý ama son ki tabý gi bi 
ta mam la mayý ya þamýna sýðdýra madýðý bölümle ri nin 
baþlýklarýný oku yu cuy la pay laþ mak is ti yo ruz.

II. Bölüm: Ko ðuþ tan Sev gi’ye (yalnýz bir yazýsý 
ya zýl mýþ: “Yazýlma yan Anýlar”). Öbür baþlýklar þöyle:

Bi rin ci Tu tuk la ma, Ýkin ci Tu tuk la ma – Ka ra 
Atatürk – Ma vi Atatürk – Mal te pe’de Bir Yaz Ta ti li 
– Bir Sav, Bir Savcý, Bir Sa vun ma.

III. Bölüm Atatürk Yýllarý
1936 ile 1947 arasýnda ki dönem: Atatürk’ün kur-

du ðu kültür ku rum larý, nasýl mey da na gel di ler, nasýl 
çalýþtýlar (her bi ri nin için de ki ya þantýsý) – Ýkin ci 
Ta rih Kon gre si – Dil ve Ta rih-Coð raf ya Fakülte si – 
Ta rih Ku ru mu.

“Tu tu ke vin de yardýmýma ko þan bun ca ki þi ye bir 
mer ha ba ça kayým,” di ye yazmýþ ol du ðu “Gülleylâ’ya 
Anýlar”ýn Az ra Er hat’tan oku yu cu larýna bir “hoþ 
se da” ola rak kal masýný sað la yan la ra te þekkür ede riz.

Gülleylâ
Mart, 1996
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Birinci Bölüm
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YANGIN VAAAR!..

Gülüm, sa na anýlarýmý an la tayým di yo rum, ama 
ner den baþ la yayým? Ýlk aným, en es ki aným han gi si-
dir? Düþünüyo rum da aklýma bir im ge, gözle gö rü-
lür bir þey gel mi yor. Bir ses du yu yo rum yalnýz, 
bo ðuk bir çaðrý ve taþ lar da çýnla yan, ge ce 
ka ranlýðýnda yan kýla nan bir vu ruþ: Yangýn va aar!.. 
Bütün be de nim  de bir ürper ti, ya taðým sarsýlýyor, 
ben de için de tir tir tit ri yo rum. Yangýn var! Dum, 
dum dum!.. Ya ta ðým da doð rul muþ, ku lak ke sil mi-
þim, var gücümle din  li yo rum. Bir kapý, bir çok 
kapýlar açýlýyor san ki aþa ðýda, kom þu ev ler de. Bir 
kadýn se si, dadým mý, so ru yor: “Hay ro la, bek çi 
ba ba?” Son ra dan öðre ni yo rum ki, bek çi ba ba ya 
yangýnýn ner de ol du ðu nu sor mak ol maz, yakýþýk 
al maz. “Hay ro la bek çi ba ba?” di ye cek sin. O da 
so pasýný vu ra rak, hiç bir so ru duy ma mýþ gi bi, uzak-
la þa cak baðýra baðýra: “Yangýn var... Üsküdar’da, 
Þem si pa þa Ma hal le si’nde...” Dum, dum, dum. 
Yangýn var! Ve uzak la þan adýmlar, adýmlar uzak-
laþtýkça yak la þan bir teh li ke ya taðýmýn yal nýz  -
lýðýnda. Þiþ tik çe þi þen bir kor ku be ni bo ða cak, eze-
cek gi bi.

Yangýn! Yangýn ne de mek ti 1920’li yýllarýn Ýstan-
bul’un da? Hiç yangýn görme miþ tim, ama asýl kor ku, 
asýl teh li ke yangýndýr, bi li yor dum. Büyükler hep 
yangýnlarý anýp du rur lardý be nim önümde: Fa tih 
yangýný, Be yazýt yangýný, da ha bir çok evi, ma ha l le yi 
kül eden yangýnlar. Uy ku larýma gi ren bu yan gýnlar 
ney di aca ba? Bir sa bah kapýmýzýn önünde gör-
düðüm ko ca man ölü sýçan gi bi bir þey mi, yok sa  so -
kaðýmýzda çöple rin arasýnda do la þan köpek sü rü le ri 
gi bi mi? Ama de ðil, bu bek çi ba banýn uzak la ra yan-
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sýyan gür se si ömrümde duy du ðum ilk müzik ti; 
ya yýlýyor, uzu yor, hiç bil me di ðim ko ca bir alaný, 
Ýstan bul de ni len uç suz bu caksýz bu giz do lu þeh ri 
sa rý yor du. Kor kunç ama güzel bir þey ol malýydý bu 
yan gýn de dik le ri, büyükle rin an latýp da bi ti re me dik-
le ri bu afet. Yangýn var! Yangýn var, nin ni siy le dalý-
yor  dum ge ne uy ku ya. Er te si günü de uyanýnca unu-
tu  yor dum bi le sor ma ya, yangýn ner dey di, ne ol muþ-
tu.

Ke dim vardý be nim. Ko ca man bir te kir ke diy di. 
Adýný ben koy muþ tum bi li yo rum. Pi si aða lar de miþ-
tim ona. Çok se ver dim Pi si aða lar’ý, onun la be nim 
aram  da bir tür, bir cins farký ol du ðu nu aklýmdan 
bi le ge çir me den ko nu þur dum onun la. Pi si aða lar da 
be  ni se ver di, hem de be nim onu sev di ðim den da ha 
çok. Böyle ol du ðu nu dadýmýn, an ne min dav ranýþ la-
rýn dan an lardým. Pi si aða lar ben den hiç ayrýlmazdý, 
bütün gün oy nardýk bir lik te, yalnýz ak þam ol du mu 
yok olur du or ta dan. Dadým onu ara ma ya ko yu lur, 
ho mur danýr, söyle nir di arar ken: “Pis hay van, ge ne 
bir yer le re sak lanmýþ ola cak, ge ne gi re cek ço cu ðun 
ya ta ðýna!” Pi si aða lar be nim göðsüme uza na cak ve 
be ni bo ða cak di ye kor kar lardý ap tal lar! Kýs kýs 
gü ler  dim bu hal le ri ne. Pi si aða lar’ý bu la masýnlar, 
ki le re ka pat amasýnlar, di ye di ler dim içim den. Gel-
sin be nim le yatsýn da göster sin bi zim da ha akýllý 
ol du ðu mu zu.

Pi si aða lar’ la dost lu ðu muz çok uzun sürme di 
gi bi me ge lir. Bir gün ke di mi bu la maz ol dum. Evi bir 
te laþtýr sarmýþtý: Taþýnýyor duk, sandýklar açýlmýþ, 
ba  vul  lar in di ril miþ, denk ler bað lanýyor du. Ne ol du-
ðu nu, ne ola caðýný pek an ladýðým yok tu. Ýzmir’e git-
me di ye bir laf do laþýyor du. Ýzmir ne, taþýnmak ne 
de mek, bil mi yor dum, ama an nem le aþçýbaþý Bed ros 
Aða arasýnda bir fis kos duy muþ tum. O ak þam Pi si-
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aða lar ge ne bu lun maz ol du, ama ya taðýma gel me di, 
sa bah da gel me di, ak þam da gel me di. “Ner de Pi si-
aða lar, ner de ke dim? Ke di mi is te rim!” di ye avazým 
çýktýðý ka dar baðýrýyor dum. Git ti gel me di, de di ler, 
yarýn ge lir, öbür gün ge lir, ama Pi si aða lar bir da ha 
gel me di. Að la madým, ço cuk lu ðum da að ladýðýmý pek 
anýmsamýyo rum. Að la maz, ama içim den öyle bir 
kin, öyle bir hýnç du yardým ki, öle yim is ter dim, öle-
yim de görsünler ce za larýný, ce na ze min ar kasýndan 
yürürken að lasýnlar, dövünsünler, piþ man ol sun lar 
ba na yaptýklarýna. He le o ha in Bed ros Aða yok mu, 
ye me ye cek tim artýk yaptýðý o ba lon gi bi þiþ kin puf-
bö rek le ri ni, aðzýma koy ma ya caktým kay maklý 
ka dayýflarýný. Oh ol sun, pat lasýn, ye me ye cek tim 
iþ te!

Þiþ li’de otu ru yor duk. Anacad dey le Küçükbah çe 
So kaðý’nýn ke siþ ti ði köþe de üç katlý büyük bir ev di 
evi miz. O ev da ha bir on-on beþ yýl önce si ne de ðin 
du ru yor du da, þim di ora ya çir kin bir apart man 
oturt tu lar. Cad de ye ba kan yanýnda ufacýk bir bah çe-
si vardý evin, bir de mir par maklýk, bir kaç gül fi daný 
ile bir sar maþýk, ama her ne den se hiç git mez dik o 
bah çe ye. Gi riþ kapýsýna saðlý sol lu beþ-altý ba sa-
maklý bir mer di ven le çýkýlýrdý. Üst kat ta da bir cum-
ba vardý, önünde ki se di re diz çöker, pen ce re den 
cad de ye ba kardým. Ama be nim için evin en çe ki ci 
ye ri mer di ve n altýnda ki bod rum katýydý. Büyük bir 
taþlýða mut fak, ça maþýrha ne, ki ler ler ve bir de aða-
be yi min oyun odasý açýlýrdý. Her za man ka la balýktý 
ora larý, ama ne re ye git sem ko var lardý be ni. He le 
aða   be yi min iz ci takýmlarý, fut bol  toplarý, bi sik le ti, 
pom pa larý ve tren le riy le do lu o oda yok mu, ora dan 
kom þu ev le re te le fon kur duk larýný bi lir dim, ar ka-
daþ larý ge lip gi der di aða be yi min. Bütün evi sa ran 
bir gü rül tü yükse lir di o oda dan. Ne ler, kim bi lir ne 
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müthiþ þey ler olur du ora da, be nim bil me di ðim!
Bir gün ev de gi dip gel me ler ol du, fýsýltýlar, sýrlar. 

Ne olu yor di ye an la ma ya kal madý ki, dadým be ni 
apar to par tey ze min evi ne götürdü. Tey zem –Tey ze-
cik der dik biz ona– an nem den on beþ yaþ küçüktü. 
An ne min beþ kar de þi ol muþ, be þi de er kek, be þi de 
ölmüþ der ler di, kýzýldan, kuþpa lazýndan. En so nun-
da Tey ze cik doð muþ. Ne ne me her kes acýrdý oðul larý 
ya þa madý di ye. Oy sa hiç acýna cak bir hal görmüyor-
dum ben ne nem de. Cýva gi bi bir kadýndý, dur ma dan 
ci ga ra sa rar, kah ve içer, ci ga rasýný tüttürürdü. Ýki de 
bir hiz met çi si ne: “Var se nik, bir kah ve ile  bir fos fat!” 
di ye bu yu rur du. Fos fat de di ði bir bar dak be yaz su 
idi. Ai le miz de her der de de va sayýlýrdý bu fos fat. 
Son  ra dan öðren dim ki Sul fo su dol de ni len mi de ve 
ka ra ci ðer ilacýymýþ ne ne min iç ti ði. Has ta mýydý ney-
di bil mi yo rum, ama ne ne min sof ra ya otu rup ye mek 
ye di ði ni hiç görme miþ tim. Otur du ðu nu da pek gör-
mez  dik ya, bo yu na de vi nim ha lin de, zayýf, si nir li, 
ufak te fek bir kadýndý. Çok þýk el bi se le ri vardý, ger-
danýný sa ran dan tel ler, tüller, baþýnda ipek li ye me ni-
ler, so ka ða çýktýðý za man da pýrýl pýrýl si yah ya da 
ef la tun çar þaf lar, pe çe ler. He le fo tin le ri, dil le re des-
tan dý ne ne min fo tin le ri. Bi zim ai le nin bütün 
kadýnlarý gi bi o da 33 nu ma ra ayak kabý gi yer di. 
To puk lu, siv ri bu run lu si yah ru gan ya da gümüþi 
süet de ri den ayak  kabýlarýna bayýlýrdým ben. Ne ne-
me bayýlýrdým za  ten. Pi si aðalar’la aram da nasýl giz li 
bir bað var idiy   se, ne nem le de öyley di. Biz baþ-
kaydýk! Ama ne den baþ ka? Bir ze ki lafýdýr gi der di 
ai le miz de. Ne nem çok ze ki idi, her kes Fat maným 
der du rur, ne ne min zekâsý, iþgüzarlýðý önünde eði-
lir di. Bir hayýr ce mi ye ti nin baþ kaný mý ney di, 
ne nem. Bi zim ev le tey ze  min evi arasýnda bu lu nan 
bir apart manýn bir ka tý n da otu rur du ne nem, de dem le 
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bir lik te. Ora ya sýk sýk çar þaflý hanýmlar ge lir, top-
lantýlar yapýlýrdý. Hep de ne ne min emir ler ve ren tiz 
se si du yu lur du. Ne nem er kek ler den de kaç mazdý. 
De dem le tartýþtýklarýný du  yardým –son ra dan ne ne-
min si ya set te de be zi ol du  ðu nu öðren dim, bil mem 
ki mi kaçýrma ya, sak la ma  ya yardým et miþ, Ca vit 
Bey’in adý da do laþýrdý evi  miz de–; ne nem kaþ larýný 
ça tar, ek þi bir ses le: “Fadýl Efen di...” di ye çýkýþýrdý 
de de me. De dem de, pa la býyýklý, iri, yakýþýklý bir 
er kek, ezi lip büzülürdü onun önünde: “Aman Fat-
maným...” di ye ka ça mak arar, ya ka sil ker di. Cin gi bi 
bir kadýndý ne nem, kü çü cük bo yuy la ai le de her þe yi 
evi rip çe vi ren oy du bes  bel li. Güzel de ðil, çir kin bi le 
de nir di ona. Gö ðüs le ri yassý ol du ðu için, pa muk tan 
me me lik ler ta   kar dý. De dem için de çapkýn der ler di. 
Ki mi fýsýltýlar da duy  mu þum dur son ra dan ki, an ne-
min baþ ka ana dan bir kar de þi varmýþ. De de bey 
güzel ka dýn lar dan hoþ lan dýðýný hiç sak la mazdý, sek-
sen lik bir ih ti yar ken, en kývrak kadýnlarýn, acar 
kadýnlarýn Ma car kadýnla rý ol du ðu nu söyle miþ ti bir 
gün ba na. Bir Ma car ka dý nýyla bir ma ce rasý ol muþ 
muy du, yok sa yalnýzca bir özlem miy di di le ge tir di-
ði, bil mi yo rum, her hal de ben çok son ra bir Ma car’ la 
ev len di ðim de, ah ne ya pa yým, de de min esi niy le 
ol du, de dim, ken di ken di me.

De dem ba na pek aldýrmaz, ama ne nem çok 
se ver di. To run larý arasýnda en çok da be ni sev di ði ni 
hak sýzca bel li eder di. Ehat Aða be yim le be ni þý mar-
týr, Aki le Ab la ma hiç yüz ver mez di. Ýki kýz kar deþ 
kav ga et ti ði miz de hep be ni tu tar, haksýz da ol sam 
hep ben den ya na çýkar, ab lamý azar lardý. Ta ço cuk lu-
ðum  dan be ri tu haf bir iki lik se zer dim ai le miz de. 
Ehat’la ben an ne ta rafýndan, Aki le ile Fazýl ba ba 
ta ra fýndan sayýlýrdýk. Biz ler akýllý, on lar güzel di. Çir-
kin ol du ðu mu ço cuk lu ðum bo yun ca hep duy dum. 

15



Aki le güzel, Az ra çir kin, ama akýllý, de yip du rur lar-
dý. Ben de ezik lik le üstünlük karýþýmý bir duy gu 
du yardým ab la ma karþý.

Tey zem ev le ne li çok ol mamýþtý. So kaðýn ucun da 
Kar lo Apart maný’nda otu rur du. Onun düðünü de 
ak lýmda yer et miþ tir. Ama ken di anýlarým mý, yok sa 
ba  na an lattýklarý mýydý bel le ðim de can la nan? Çün-
kü bu düðün gününü hep an latýr du rur lar, hem de 
fo    toð raf larýný göste rir ler di. De de min evin de ol muþ-
tu bu düðün. Gözlüklü, zayýf, sarýþýn ve çok az ko nu-
þan bir ko ca ya ver miþ ler di tey ze mi. O gün Tey ze cik 
ne güzel di ge lin lik el bi se siy le, du vaðý da vardý yer-
le  re ka dar. An nem si yah bir dan tel el bi se giy miþ ti, 
Ehat be yaz ya kalý bir bah ri ye li  üni for masý, Aki le ile 
ben pem be ipek li den kat kat far balý bi rer es vap. 
Fo to ð raf ta öyle görülüyor. Saçýmýzda da mum çi çe-
ðin den bi rer çe lenk var. Ehat, Aki le, ben ve bir de 
ak ra ba ço cu ðu yer de otur mu þuz, ar kamýzda ge lin le 
gü ve y, kay na na lar, kayýnpe der ler, an nem, ba bam, 
ha la lar, tey ze ler. Bir ai le fo toð rafý ki, bugün bi le bak-
maya do ya mam. Ama o düðün bir kâbus ol muþ tu 
be  nim için. Mi sa fir ler le do lu sa lon da bir den bi re 
Tey ze ci ði bir halýya sar maz mý de dem, elin de kýlýç 
üs tüne yü rü mez mi? Ne yaptýðýný göre me dim, çýð lý-
ðý basýp an ne  min ku caðýna sýðýndým. Der ken altýn 
pa ra lar, pi rin ç ler, þe ker ler yað ma ya baþ ladý, ço cuk-
lar üþüþ tü ler, altýnlarý ka pan ka pa na. Ben an ne min 
dan tel el bi  se si nin içi ne gömülmüþ, gözyaþ larýmdan 
ne altýn gör düm, ne þe ker. So nu na ka dar küs kaldým 
de de me de, tey ze mi götüre cek olan o siv ri bu run lu 
ya ban cýya da.

Kar lo Apart maný’na bu kez ne den götürül-
düðümü, ne ka dar kaldýðýmý bil mi yo rum. Ev de ne 
tey zem, ne eniþ tem, kim se cik ler yok tu. Bir ara tele-
fon çaldý, dadým te le fo nu açtý ve bir se vinç çýðlýðý ile 
be ni kaptýðý gi bi so ka ða fýrladý. Ko þa ko þa eve doð ru 
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gi di yor duk. Ne vardý, ne olu yor du, hiç an lamýyor-
dum. Dadýmda ola ðanüstü bir hal, an lamsýz sözler 
söyle yip öpüyor du be ni. Eve gir dik ki, bir baþ ka 
ha va, hem ses siz lik, hem de sa lon da bir sürü haným. 
Dos doð ru yu karý ka ta çýkardýlar be ni, an nem le 
ba bamýn ya tak odasýnýn kapýsý açýldý ve büyük ha lam 
kol larý arasýnda kun dak ta bir be bek le karþýma çýktý: 
“Ýþte bak kar de þin ol du,” de di. Be yaz, bem be yaz bir 
þey uzattý ba na, bu ka dar pem be-be yaz bir nes ne gör-
me miþ tim ömrümde, ye ni doð muþ be bek görme miþ -
tim. Þaþtým kaldým. Ama yangýn bek çi si nin se si 
ku laðýma nasýl bir müzik gi bi gel diy se, o be yaz top 
be  bek de gözümde ilk güzel lik kav ramýnýn doð ma-
sýna yol açtý. Ne söyle di ði mi bil mi yo rum,  ama bir þey 
söyle ye bil dim se, “Ne güzel!” de miþ ola ca ðým.

Küçük Fazýl’ýn do ðu mu nu iz le yen olay lar karý-
þýk ve üzücü olay lardýr. An nem do ður duk tan he men 
son ra bir ku lak has talýðýna tu tul du, ameliyat oldu. 
Emziremedi Fazýl’ý, bir sütnine tutuldu. Sütni ne yi 
görünce don dum kaldým, sak la na cak de lik ara dým. 
Bir Arap sütni ney di. Fat ma Tey ze - Ru me li þi ve siy  le 
Fat ma Tiy ze de di ði miz ufak te fek bir ak ra ba mýz 
vardý, eve ge lir, iþ ler görürdü, iþ le ri arasýnda da ba  na 
ma sal an latýrdý. Fat ma Tiy ze’nin ma sal larý dün yanýn 
en güzel ma sal larý idi ben ce: Tok macýk ma  salýný, 
ke di le rin ça maþýr yýkayýþýný an latýrdý. Hep   sin de de 
bir Arap bacý, da ha doð ru su bir Arap cadý ge çer di, 
bir du daðý yer de, bir du daðý gökte. Arap, Tok macýðý 
ka çý rýr, ið ne li fýçýya so kardý. Eh, pe ki þim di be yaz 
be be  ði ne ya pa caktý Arap sütni ne? Kaçýra cak mý, 
yok sa ið ne ler le de lik de þik mi ede cek ti? Ni çin, ni çin 
gel  miþ ti bu kadýn, de li miy di ler, so ku lur muy du eve 
bu Arap? Kor ku dan günler ce yak la þa maz ol dum 
süt ni ne ye. Oy sa bem be yaz bir süt akýyor du me me-
le  rin den. Fazýl da ka na ka na emi yor, to sun cuk gi bi 
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ge  li þi yor du. Bir gün dadým sütni ne nin sütünden bir 
kah  ve fin canýna dam latýp ba na da içir di. Hiç tadý 
yok  tu bu sütün. Sev me dim, ama be yaz ol masýna 
be yaz dý, o ka ra me me den bu ka dar be yaz bir süt 
ak tý ðý na þaþtým. Günler geç ti, der ken evi miz de bir 
ge ce ký ya met kop tu. Ben bi le kalktým ya taðýmdan. 
Sa lo na, so fa ya po lis ler dol muþ tu. An nem: “Ah, 
el mas la rým!” di ye hüngür hüngür aðlýyor, 
dövünüyor du. Ba bam bir ona, bir de çýlgýna dönmüþ 
dadýya, bir de odanýn bir köþe sin de bir bi ri ne 
sarýlmýþ, kor ku ile ba kan Ehat’la Aki le’ye koþu yor, 
bir yan dan da po lis le re bir þey ler an latýyor du. Ne den 
son ra an ladým ki, Arap sütni ne o ak þam an nem le 
ba bamýn ev de ol ma yý þýndan, dadýnýn da bi zim le üst 
kat ta bu lu nu þun dan fay da la na rak, an ne min ya tak 
odasýna gir miþ, do labý açmýþ ve mücev her ku tu su nu 
ol du ðu gi bi çal mýþ götürmüþ. An nem yýllar yýlý bu 
ku tu da ne ler, ne yü zükler, ne bi le zik ler, ne be þi bir-
lik ler, ne küpe ler ol  du ðu nu sayýp du rur du. Aki le’nin 
ve be nim mi ne yü zükle ri miz de vardý için de. Altýn 
sa at ler, da ha ne bi le yim ne ler, hep si git miþ ti. Bu 
Arap sütni ne nin hýrsýzlýðý olayý yýlan hikâye si gi bi 
uzayýp git ti ai le miz  de, ze hir et ti evin ha vasýný. Bir 
süre son ra  po lis süt ni ne yi bul du ge tir di, ama mücev-
her le ri Ka palý çar þý’da bir ku yum cu ya satmýþtý, 
ku yum cu da bil mem ki me satmýþ ya da ver miþ ti, 
arandý ta randý, ge le ge le Aki le’nin ve be nim mi ne 
yüzükle ri miz ge ri gel   di. An ne min asýl kýymet li par-
ça larý sýr ol muþ tu, yalnýz o ge ce par maðýnda bu lu-
nan tek taþ yüzükle ku  laðýnda ki in ci küpe ler 
kalmýþtý. Arap sütni ne böy le ayrýldý git ti 
ha yatýmýzdan, ama ev de býraktýðý kor ku ve güven-
siz lik ha vasý si li ne me di bir türlü. O sýra lar  da bütün 
Ýstan bul kor ku ve güven siz lik için de ya þý yor du, 
Ýstan bul’un iþ gal günle ri idi.
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Beþ-altý yaþýnda bir ço cuk çev re sin de olup bi te-
ni bi lin ciy le kav ra ya maz, yalnýzca se zer. Ama bi linç-
siz sez gi duy gu larýn en et ke ni ola cak ki, ço cuk lu ðu-
mu  zun iyi ya da kötü olay larý biz de en çok yer eden-
ler  dir. 1920 yýllarýnýn baþýnda Ýstan bul’da ne olu yor-
du? Ýstan bul di ye bir ad iþit miþ tim her hal de, ama 
Türki ye adýný hiç duy mamýþtým. Þim di düþünüyo-
rum da, yalnýz be nim ço cuk ka fam da de ðil, çev rem-
de ki büyükle rin bi lin cin de de yok tu böyle bir kav-
ram. Ama bir þey ler olu yor du ve yalnýz bi zim sýska 
aç köpek le rin do laþtýðý ma hal le de de ðil, çok da ha 
yay gýn bir çev re de oluþ mak taydý bu ol gu. Ama ney-
di? Büyükler bir þey ler fýsýldaþýyor lardý ara larýnda, 
du  var lar dan sakýnýr gi bi kuþ ku lu bakýþlar la. Mus ta-
fa Ke mal adýný hiç duy muþ muy dum? Bi le mi yo rum 
ke  sin lik le. Ne var ki, olup bi te nin bu ra lar da, yangýn 
bek  çi si nin do laþtýðý bi ze yakýn ya da uzak ma hal le-
ler de ol madýðýný se zin li yor dum. Uzak bir yer ler de 
bir þey ler olu þu yor du, ama ne? Ýstan bul ses siz li ðe 
gö mülmüþ su su yor du, du yu lur du yul maz yan ký la  ra 
ku lak ke sil miþ gi biy di. Bir tu haf adam lar do la þý yor-
du ýssýz cad de ler de, kam yon lar do lu su as ker  ge  çi-
yor du. Kim di, ney di bu adam lar, an ne me, dadýma 
sor sam bir yanýt ala ma ya caðýmý bi li yor dum. Her  kes 
gözle ri ni ye re in dir miþ, bir bi rin den sýr sak lar 
du rum daydý. Hiç so ka ða da çýkarmýyor lardý be ni. 
Fazýl uyu yor du be þi ðin de, ben se pen ce re den baký-
yor  dum hep. Bir sa bah tram vay ray larýna bir ada-
mýn eði le rek bir þey koy du ðu nu gördüm. Dadým da 
se dir de yanýmda otu ru yor du. O adam ne yapýyor du: 
“Bak, bak, dadý bak, ne yapýyor, fe na bir þey yapýyor!” 
de me ye kal ma dan, dadým be ni ko lu nun altýna al dýðý 
gi bi so fa ya kaçýrdý. Bir pat la ma ol du. Ama bý rak -
madýlar be ni bir da ha oda ya gi re yim, pen ce re den 
bakayým. Kor ku lu bakýþlarýma, so ru larýma kim se 
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bir yanýt ver me ye ya naþmýyor du. Ney di bu büyükle-
rin ben den sak ladýklarý sýr? Ra hatsýz, si nir li, ak si 
bir ço cuk ol muþ tum, oturt tuk larý yer de bir an ol sun 
ka  la  mýyor dum, otu raðýmýn üstünde bi le du ramýyor-
dum. Ya ra maz ço cuk, ka kasýný yap mak is te mi yor, 
di ye çatýyor lardý ba na. Kýrmýzý-ma vi çi çek li bir por-
se   len otu raðým vardý, çat lamýþtý, dadým be ni onun 
üs tüne oturt ma ya ya naþmýyor du, ama ben il le de 
çi çek  li otu rak di yor, yok sa ka kamý yap mam, di ye 
di re ni  yor dum. Ta ki günün bi rin de çi çek li otu raðým 
ya rýl dý ve bir par çasý ar kam da büyük bir ya ra açtý. 
Ký ya  met kop tu o gün, an nem ev de yok tu, Erenköy’de-
ki dok tor dayýmýza git miþ ti sanýyo rum. Ne nem baðý-
ra çaðýra gel di, al kan lar için dey dim. Son ra ne ol du 
bil  mi yo rum. Ya ram za man la iyi leþ ti, ama ta yarý 
be li  me ka dar uza nan izi ni göster mek ten yýllar ca 
övünç duy dum. Ai le de dil le re des tan ol muþ tu bu 
olay, kah ra  maný da ben ol du ðum için çok men nun-
dum. Ye ni çin  ko otu raðýmýn üstünde ye te ri ka dar 
otu ra  bi li yor dum artýk, hep aklýmdan o þanlý ya ra lan-
ma olayýný ge  çir di ðim için.

Büyükle rin ben den sak ladýklarý sýr bir den pat-
lak ver di. Bir sa bah Tey ze cik að la ya að la ya çýka gel-
di. Ge cey di, do ður mak üze rey di, bir ikin ci küçük 
be  bek de tey zem den do ða cak di ye müjde ver miþ ler-
di ba na. Ama be bek do ður ma ya gel me miþ ti bes bel li 
tey  zem bu sa bah. Að la ma bütün evi sardý, der ken 
be ni býrakýp her kes so kak la ra döküldü. Ne den son-
ra öðren dim ki tey ze mi evin den kov muþ lar. Ni çin, 
yan gýn mý ol du, di ye sor dum, hayýr, Ýngi liz as ker le ri 
iþ  gal et miþ ler evi ni. Bu nun da ne ol du ðu nu an la-
mak ko lay de ðil di be nim için. An cak çev rem de ki 
her  ke sin yüzünden fýþkýran kin ve nef ret be lir ti le ri-
ni görünce, bu Ýngi liz as ke ri de ni len ki þi le rin ma sal-
lar  da ki dev ler den, cin ler den de be ter, kötü ki þi ler 
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ol duk  larýna kanaat ge tir dim. Tey ze mi evin den kov-
mak ha! Ýçim de bir þey lerin köpürdüðünü du yu yor-
dum. Bir so pa al sam, gi dip vur sam ya da ke di gi bi 
üstle ri ne at layýp týrma la sam, ýsýrsam mý?

Tey zem le eniþ tem baþ ka bir ye re taþýndýlar, cad-
de de  kay na nasý Naz mi ye Haným’ýn evi ne ola cak. 
Ora   da bir oð lan ço cuk da ha doð du: Ata, bi zim 
Fazýl’dan bir kaç ay küçüktü, ama kar deþ gi bi büyü-
dü ler. Ne nem Fazýl’ý, “Hem be yim dir, hem pa þam, 
hem canýmdýr, hem ko cam,” di ye rek se vi yor, Naz mi-
ye Haným da ken di ko casýnýn adýný taþýyan Ata’yý 
kol  larýndan düþürmüyor du. Ne var ki, bi zim tom bul, 
sarý buk le li Du dul, es mer ve bi raz zayýf Ata’dan 
da ha güzel bir be bek ti. Tey ze cik evin den ol muþ tu. 
Za val lý, avu katlýk ya pan de de min dev let kapýsýnda-
ki bü tün tanýdýklarý bu du ru mu önle ye me miþ ler di. 
Ben yi ne de bir þey an la yamýyor dum, ev tey ze min, 
en iþ  te min evi di yor lardý, pe ki ni çin bu kor kunç 
adam  lar ora ya gir miþ de tey ze mi atmýþlardý? Ola-
ðanüstü bir du rum vardý, ama þim di iyi ce anýmsýyo-
rum, bu du ru mun sa vaþ la iliþ ki si ni be lirt me miþ ler-
di ba na. Sa vaþ ya da harp sözü geç me miþ ti be nim 
önüm de. Ve þim di anlýyo rum ki iþ gal altýnda ki 
Ýstan  bul’un halký harp sözünü aðzýna ala ma ya cak 
ka dar ürkmüþ, pýsýrýklaþmýþtý. Ýngi liz as ker le ri, 
Fransýz as ker le ri, pe ki Türk as ker le ri ner dey di? 
Düþman sözü geç me di ði gi bi, Türk sözünü ara da 
bul. Kadýn-er kek her kes ka ra bir çar þafýn altýna sak-
lanmýþ, sin miþ, pus muþ gi biy di. Ka ça mak bakýþlar, 
so ru lan so ru la ra karþýlýk ver me me, sus kun luk hep 
ve her yer de, bir so ru sor sam, bir açýkla ma is te sem, 
“Sus, aðzýna bi ber sürerim!” ya da, “Sus, ið ne ba tý rý-
rým di li ne!” Ne ið renç ti bu in san lar! “Ýda re-i mas la-
hat” di ye bir lafý hiç düþürmüyor lardý dil le rin den. 
Bi  zim bugünkü boþ ver me miz gi bi bir þey. Ne ya lan 

21



22



23


