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Abidin Dino, 1913’te İstanbul’da doğdu. Çocukluğu İsviçre ve Fransa’da geçti. 1925’te ailesiyle 
birlikte döndüğü İstanbul’da, Robert Kolej’deki öğrenimini yarıda bırakarak resim, karikatür 
ve edebiyatla uğraşmayı seçti. İlk karikatür ve desenleri 1930’larda Yarın gazetesinde, ilk 
yazıları Artist dergisinde yayınlandı. Dino, 1933’te, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte D Grubu’nu 
oluşumuna katıldı. 1934’te Atatürk’ün isteğiyle sinema öğrenimi görmek üzere Leningrad’a 
(Petersburg) gitti. 1930’ların sonlarında Paris’te Gertrude Stein, Tristan Tzara ve Pablo Picasso 
gibi sanatçılarla dostluklar kurdu. 1938’de Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul’da Avni 
Ar baş, Selim Turan, Nuri İyem gibi ressamlarla birlikte Liman Sergisi’ni düzenledi. Bu 
dönemde çe şitli dergilerde yayınlanan yazı ve desenleriyle yeni bir gerçekçilik kavramı 
üstünde durdu. 1941’de İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı’nca önce Mecitözü’ne, ardından 
Adana’ya sürgüne gönderildi. 1952’de Paris’e yerleşti ve yaşamını orada sürdürdü. Paris’teki 
yaşamı boyunca Türk kültürüyle bağlantısını koparmadan ve Avrupa’daki güncel sanat 
gelişmelerini, yeni eğilimleri izleyerek özgün bir çizgi oluşturdu. Resimleri dünyanın dört bir 
yanında resmi ve özel koleksiyonlarda yer alan Dino, aralarında Pertev Naili Boratav’ın Türk 
Masalları, Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı ve Yaşar Kemal’in Deniz Küstü adlı 
yapıtlarının da bulundu ğu pek çok kitabı resimledi. 1993’te Paris’te öldü.

Güzin Dino, İstanbul’da doğdu. Kenanpaşazade Sait Bey’in oğlu Osmanlı Ban kası Resmi İşler 
Müdürü Asım Bey’in kızıdır. 1942’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ro man Filolojisi 
Bölümü’nde, karşılaştırmalı edebiyatın kurucuları Leo Spitzer ve Eric Auer bach’ın asistanlığını 
yaptı. 1943’te Adana’da sürgünde bulunan Abidin Dino’yla evlendi. 1946’da Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde doçent olarak görev yaptı. 1954’te, Paris’e 
yerleşmiş olan eşi Abidin Dino’nun yanına gitti. Paris’te Ulusal Bilim Araş tır ma ları Merkezi’nde 
çalıştı, Doğu Dilleri Enstitüsü’nde öğretim üyeliği yaptı. Türk Romanının Do ğuşu başlıklı 
çalışması Türkiye’de 1978’de, Gel Zaman Git Zaman adlı anı kitabı 1991’de, Ya şar Kemal’i Oku mak 
adlı çalışması 1998’de yayınlandı. Fransa’da roman ve şiir çevirileri yaptı. Güzin Dino, 
ya şamını Pa ris’te sürdü rü yor.
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DİNO’LARIN
MEKTUPLARI ÜZERİNE

BİRKAÇ SÖZCÜK

Abi din, özel ya şa mın dan söz et mek ten pek hoş lan maz dı. Has ta lık la rın dan, çok 
ya kın la rı bi le son an da ha ber dar olur du.  Do la yı sıy la, bu zo run lu ay rı lık la rın ürü nü 
mek tup la rın ya yım lan ma sı nı is ter miy di, so ru su nu ken di me sor ma dım de ğil. Ya nı-
tım, “Ya şar ken, ha yır; ama ölü mü nün üze rin den on yıl geç tik ten son ra, evet”  ol du.

Sak la na cak bir şey kal ma dı ğı için de ğil, bu mek tup lar la, ya şar ken ol du ğu gi bi ölü-
mün den son ra da, Güzin’ le bir kez da ha söy le şe ce ği için. 

Bu mek tup lar da yer li ya ban cı bir çok ay dı nın, ya za rın, sa nat çı nın adı ge çi yor: Ara-
gon’ un, El sa Triolet’ nin, si ne ma ta rih çi si Geor ges Sadoul’ un, ant ro po log Jean Malla-
u  rie’ nin, ta bii Nâzım’ ın, Aybar’ ın, Sa ba hat tin Eyu boğ lu ve Az ra Erhat’ ın, Me lih Cev-
det ile Ok tay Rifat’ ın, Berker’ in, Boratav’ ın, İl han Selçuk’ un ve da ha ni ce le ri nin.

Abi din, Montpellier’ deki has ta ne oda sın dan yaz dı ğı mek tup lar da bi le, has ta lı ğı nın, 
gün lük ge çim sı kın tı la rı nın, bü rok ra tik iş lem le rin ya nı sı ra,  yurt ve dün ya so run la-
rı na de ği nir. Ve ad la rı nı an dı ğım ve an ma dı ğım bu dost la rıy la il gi li ha ber le ri me rak 
eder. Ama önün de so nun da iki in sa nın bir bi ri ne yaz dı ğı özel mek tup lar dır bun lar. 
Ek sik söy le dim: Bir bi ri ni se ven, bir bi ri ne âşık iki in san ara sın da ki özel mek tup lar. 
 
Troçki’ nin sü rek li dev rim ku ra mı gi bi, ke sin ti siz aşk du ru mu ya şa yan iki in san dan söz 
edi yo rum. 

Abi din, bü yük dos tu Nâzım gi bi “çok kadınlı”  aşk la rın ada mı de ğil di. Nâzım, bel ki 
de, ki mi “âşık” lar gi bi, aş ka âşık tı. Abi din için se, aşk Gü zin de mek ti. Oku ya ca ğı nız 
bu mek tup lar bu nun ka nı tı. Ama sa tır lar ara sın da kay bo lup bu aşk mo ti fi ni göz den 
ka çı ra bi le cek ler için al tı nı çiz di ğim bir kaç cüm le yi bu ra ya ak ta rı yo rum.
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Abi din (Moskova’ dan ya zı yor): “Hep se ni dü şü nü yo rum, hep se nin le be ra be rim. 
Sevgilim.”  
(Bir kaç gün son ra:) ”Se viş mek için ne az ke li me icat edil miş. Duy duk la rı mın kar şı lı-
ğı yok hiç bir dilde.”  
(Has ta ya ta ğın dan:) “Ne iğ ne, ne de hap; ilâç la rın ilâcı sen sin. Sa nı rım en önem li si, 
dam la dam la sev gi li göz le rin. İyi le cek sem on lar iyileştirecek.”  
(Ge ne Montpellier’ deki has ta ne den:) “Sil baş tan bir bi ri mi ze âşık ol duk. (Bu ka çın cı 
se fer?) Ka ra sev da in sa nın ak lı nı ba şın dan alır.”  
(Bir baş ka mek tup tan:) “Can, sen siz her  şey renksiz.”  
“Bu mek tu bum kaç kat tır ma nıp se ni öpecek.”  
“Se ni es ki si gi bi öpe rim. O hiç de ğiş mez, her se fe rin de yepyeni.”  
“Ço cuk ayak la rın dan öpe rim, on lar çocuklarım.” 
 
San ma yın ki bu aşk söz cük le ri tek ta raf lı. 
İş te Güzin’ den Abidin’ e bir kaç aşk söz cü ğü: ”Dün ya da, ge ri dön mek is te di ğim tek 
şe hir şim di Mont pel lier. Ama ne çok öpe rim se ni, bil sen, kaşlarından.”  
(Bir baş ka gün:) “Çok öpe rim. Sen be ni ne den hiç öp mü yor sun? An la ma dım. Sa de 
ya na ğı nı ya na ğı ma da ya mak hiç kâfi değil.”  
(Bir baş ka ge ce:) “Ve de se ni se vi yo rum. İş te o kadar.” 

Gü zin ve Abi din, bir ay dın so rum lu lu ğuy la, hem ül ke nin dert le riy le, so run la rıy la 
il gi len miş, hem git tik le ri ye re o so run la rı da bir lik te gö tür müş, dü şün müş, el le rin-
den gel di ğin ce ça lış mış, üret miş, ya rat mış iki in san. 
 
Gü nü müz genç le ri nin bu kü çük ki tap çık ta bir ara ya ge len bu özel mek tup lar dan 
ala cak la rı önem li ce iki ders ol du ğu na ina nı yo rum.
 
Bi rin ci si doğ ru ve dü rüst ya şa mak der si. İkin ci si de aşk der si. 
 
Sait Faik o ün lü sö zü nü (“ Bir in sa nı sev mek le baş lar her şey” ), bu tür in san lar dan esin-
le ne rek söy le miş ol ma lı.

Fe rit ED GÜ
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İKİNCİ BASKIYA EK:

Abi din ile Güzin’ in gü nü mü ze kal mış mek tup la rı, dört yıl ön ce ya yım lan dı. 
Oku yan oku du, ama on bin ler de ğil.
Bel ki bu gün, ne öy le ya şan dı ğın dan, ne de öy le se vil di ğin den.
Bu bel ki bir geç miş za man aş kı.
Ola bi lir.
Ne var ki bu geç miş za man aş kı geç mi yor, bit mi yor.
Hattâ, ta raf lar dan bi ri öl dük ten son ra bi le.
Bu ye ni bas kı nın so nun da yer alan Üç Yaz ve Ge ne Mek tup lar bu nun ka nı tı.
Gü zin Di no için Abi din ya şa ma ya de vam edi yor.
Abidin’ in ölü mün den son ra ka le me al dı ğı bu me tin ler de, Gü zin san ki biz le re,
“Aş kın yal nız ca baş lan gı cı var dır, so nu yoktur”  di yor.





.................................. ....................................SHŞRMektuplar
 1952-1973





[İs tan bul] 5 Şu bat 1952

Sev gi lim,
Bu sa bah, Ley la Ab la ile kar şı lık lı ya tı yor duk, ka pı ça lın dı, ben mek tup de dim ve 
ger çek ten mek tup gel di; kart pos ta la ba yıl dım; o ka dar bi ze ben zi yor ki hal le ri, çok 
çok sev dim o kar tı. Hâlâ o pa ha lı otel de kal ma na üzü lü yo rum. Sen ga li ba gü zel oda 
pe şin de sin; ra hat ol ma sı kâfi, son ra İtalya’ daki pa ran ye tiş me ye cek. Tam iyi de din-
le ne mi yor sun bu yüz den; gün de 4 li ra lık otel ler yok mu, or ta hal li, ay da 120 li ra 
eder. Şim di ki otel den ucuz olur de ğil mi? Ben hâlâ ken di mi çok yor gun his set mek le 
be ra ber, bir haf ta da bir ki lo al mı şım. Dün den be ri ev işi ne hız ver dim. Bu gün dam 
işi baş lı yor, do lap la rın bo yan ma sı, ça ma şır as ma ter ti ba tı, ta ra ça la ra de mir ler, dam, 
ba ca ma ca, 200 li ra ya ola cak. Aşa ğı ki ha nım gü ya ya rın çı ka cak, Ankara’ ya gi di yor, 
fa kat, kı zı nı bi zim apart man da bı rak ma sın dan kor ku yo rum. Ya rın anah ta rı tes lim 
et mez se Per şem be dâvâ aça ca ğız. O kat ta an nem otu ra maz, ru tu bet pek faz la, or ta 
ka tı ona sak la ya ca ğım, fi yat far kı nı da, o kat ta ki kü çük oda yı ki ra ya ve re rek telâfi 
ede ce ğim. Bi zim ka tı meş hur bir tellâla bil dir dim; ki ra cı lar 14’ ünde gi din ce ga ze te 
ile de ilan ede ce ğim, bel ki da ha ev vel, çün kü, is ter se niz ge lip ka lın de di ler, ben se, 
bir kaç saat ora da ki ra cı bek le me yi ter cih edi yo rum. Çok zor ol du on la rın 14’ üne 
ka dar kal ma sı, ev le dı şar da meş gul ol mak çok çok zor. Kim se le ri gör dü ğüm yok, 
malûm ya, ar ka daş la rın sen ol ma yın ca ba na me te lik ver mez ler. Ak si gi bi de şim di 
is ter dim ara ma la rı nı, pek yal nız his se di yo rum ken di mi, la let ta yin ko nu şa cak bir 
in san dan bi le hoş la nı yo rum. 
Dün öğ le yin Degustastion’ da tek ba şı ma ye mek ye dim, se nin le mar ti ni iç ti ği miz, son 
gü nü mu hab bet le an dım.
Bo ğa zi çi, gü zel, sa kin ve din len di ri ci. 
Arap kal fa, pa muk saç lı mat ma zel ler, şaş ka loz hiz met çi ler le, Be yoğ lu âlem le rin den 
sa ba ha kar şı dö nen oto mo bil li ka yın bi ra der ler le, ha mi le ge lin ler, mi ras ye di kü çük 
bey ler, bol do1  içen şiş man sa rı şın ha nı me fen di ler le, Evropa’ daki ko ca sı nı dü şü nüp 
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1 Sindirim için içilen sıcak bir bitki suyu.
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Bo ğa zın su la rın da has re ti ni ko yu ve ren 
mah zun or tan ca ge lin le riy le Bo ğa zi çi hep 
ye ni Ha lit Ziya’ larını bek li yor.

An ne me ya zar san mem nun olur, çün kü 
se ni gö re me di ği ne, ci ga ra la rı unut tu ğu na 
o ka dar üzül müş ki git ti ği ni öğ ren di ği gün 
otu rup ağ la mış, bu yu run ba ka lım. Bun -
dan ev vel ote le bir mek tup da ha yaz dım, 
al dın mı?

İş te böy le, bu gün öğ le den  son ra ge ne eve 
gi de ce ğim, dam açı la cak, ak ta rı la cak fa lan 
fi lan. Bu ak şam ge ne bu ra da yım. 
Se ni çok öpe rim.

Gü zin

İstanbul, 1948.
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[İs tan bul]  25 Ni san 1952

Sev gi lim,
Sa na dün ak şam yaz dım; mek tup al mı yo rum, me rak edi yo rum di ye; ba ka lım bu gün 
mek tu bun ge le cek mi?
Sa na tat sız ha ber ler ve re ce ğim, fa kat [her]hal de dü ze le cek. Sa lı gü nü sa ba hı (a yın 
22’ si) Bi rin ci Şu be den bir Ko mi ser gel di ve Sav cı lık tan bir ka rar la se ra mik le ri gö tür-
dü. Kı rıl ma ma sı için ben de be ra ber git tim. Çok dik kat li ha re ket et tik, hiç bir şey 
ol ma dı şim di ye ka dar. Dün Sav cı lık ta eh li vu kuf top la na cak ve han gi sin de suç un su-
ru ol du ğu nu ve ya olup ol ma dı ğı nı tes pit ede cek ti (se ra mik ler de orak çe kiç re sim le-
ri yap tı ğın id dia olu nu yor muş!). Ben ilk gü nü işe pek faz la ehem mi yet ver me dim 
(si nir len mek le be ra ber), fa kat dün eh li[h]ib re ile kar şı la şın ca işin ma hi ye ti de ğiş ti 
gi bi me gel di; efen dim, Sav cı lık da ha se ra mik ler eve gel me den ev vel, atöl ye de bun-
la rın re sim le ri ni çek tir miş ve üze rin de (re sim le rin üze rin de) tet kik ler yap tır mış ve 
tet kik le ri ya pan he yet de, tek rar bun la rın as lı nı gör mek is te miş ve dün kar şı ma 
çı kan kim se ler bun lar dı. Po lis ens ti tü sü nün dört ta ne pro fe sö rü. Sav cı, eh li vu ku fu 
ka bul edip et me di ği mi sor du. Bey ler den han gi si res sam de dim, hiç bi ri de ğil miş. 
Sa de bir ta ne si fo tog ra fi ho ca sı. Ben de red det tim bu he ye ti; uzun mü na ka şa lar dan 
son ra, pro fe sör ler den iki si, be ni hak lı bul du ğu için, Sav cı yı en aşa ğı üç res sa mın da 
ka tı la ca ğı bir eh li vu kuf top lan ma sı na ik na et tik. Bu dört zat, ge ne o grup ta bu lu na-
cak; Sav cı ba na, Hak kı İz zet, Mah mut ve Arif Kaptan’ ın da va zi yet ten ha ber dar 
ol du ğu nu ve Hak kı İzzet’ le Mahmut’ un, bu saç ma id dia la rı des tek le ye cek ma hi yet-
te ko nuş tuk la rı nı söy le di. Bu nun üze ri ne, iş te hir edil di ği için (ne re de sak la ya cak la-
rı nı bil me dik le ri için se ra mik le ri) ba na, Bun la rı Se ra mik Ens ti tü sü ne ge ri yol la ya ca-
ğız, de di Sav cı. Ona da iti raz et tim, Bi ze kar şı sah tekâr lık la ha re ket et miş şa hıs la ra 
tek rar ema net ede mem se ra mik le ri, de dim. 
Bu nun üze ri ne tek rar, se ra mik ler Bi rin ci Şu be ye git ti, za ten bu se fer eh li vu kuf ora da 
top la na cak. Bü tün bun lar ilk tah ki kat fas lı imiş; eğer ge len res sam ha ki ki sa natkâr 
de ğil ve alelâde bir re sim ho ca sı ise (Sav cı, Mil li Eğitim’ den is te ne ce ği ni söy le di res-
sam la rın) ge ne iti raz ede ce ğim, hak kım var mış ve cid di bir sa natkâr jü ri si is te ye ce-
ğim. Çün kü böy le re za let ol maz. 
Arif Kap tan ve Hak kı İzzet’ le te le fon da ko nuş tum. Arif’ in hiç bir şey den ha be ri yok-
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tu. Hak kı İz zet, ken di si ora da yok ken re sim le rin çe kil di ği ni ve bir kaç gün ev vel 
sor gu ya çağ rıl dı ğı nı; ken di si sen den ne bi li yor sa an lat tı ğı nı; orak çe kiç me se le si nin 
va rid ola ma ya ca ğı nı; ken di si ne gös te ri len şüp he un su ru re sim ler de an cak ha yal 
kuv ve tiy le bir şey bu lu na bi le ce ği ni, her ka vis de hat tı mus ta kim kar şı laş ma sı nı orak 
çe kiç ola rak tef sir edil me me si lâzım gel di ği ni an lat tı ğı nı söy le di. Se ni ora ya De mok-
rat Par ti li bir mil let ve ki li nin gö tür dü ğü nü, şahsî mü na se be tin de ka tiy yen en ufak 
bir kö tü şey gör me di ği ni uzun uzun an lat mış.
Zey yad Ebuzziya’ ya dün te le fon et tim ve bu abuk sa buk, fa kat için de hiç de iyi ni yet 
gör me di ğim hikâye yi an lat tım. Maa le sef ken di si ni geç bul dum ve az son ra kong re ye 
gi di yor du, fa kat Sav cı yı gö re ce ği ni ve bu iş le meş gul ola ca ğı nı söy le di. Be nim de, 
ken di sin den bah set me mi ve ona mü ra caat et me le ri ni söy le me mi ıs rar la tek rar la dı. 

Ad li ye Ba ka nı İstanbul’ da, ge lir gel mez gö rü şe ce ğim ve bu uy dur ma pis if ti ra yı tes-
pit et tir me si ni ri ca ede ce ğim. İş te böy le, bü tün bu hikâye de ba na müs pet in ti baı 
po lis ver di, hüs nü ni yet le, çok dik kat li ha re ket et ti ler, bü tün ko mi ser, mua vin ve 
me mur lar aşa ğı yu ka rı be nim ka dar her bir par ça üze ri ne tit re di ler, hep si ev sa fı ile 
kâğı da ya zıl dı, dört im za, bir nüs ha sı da ben de var, 44 par ça. Dün bir ara lık eh li vu-
ku fun önün de da ya na ma dım, Ne ha zin bir te zad ve du rum, de dim. Roma’ da Dev let 
ga le ri le ri ne, Ve ne dik Bienal i’ne se çi le cek bir çok la rı nın için de Abidin’ in eser le ri var, 
de dim, bu ra da Ad li ye oda la rın da gö rü lü yor, de dim. Ve ha ki ka ten se ra mik ler den 
faz la, bu du rum be ni üzü yor. Olur mu böy le şey, her önü ne ge len ca hi lin bir if ti ra sı 
böy le bir du rum ya rat ma lı mı?
Fa kat can cı ğım, üzül me, bu kez Hak kı İz zet, Zey yad fi lan faz la en di şe et me me mi, 
el bet te cid di bir eh li vu ku fun böy le abuk sa buk bir şe yi uy du ra ma ya ca ğı nı söy lü yor-
lar. Be nim için me rak et me, bi raz si nir len dim ve yo rul dum ama, bu ka dar gü zel 
se ra mik le re de ğer.
Sen sa de ba na mun ta zam mek tup yaz, çok si nir len me ol maz mı? Zey yad, “Ne ya pa-
lım, bu ce ha let saf ha la rın dan geçeceğiz,”  di yor. Ta bii öy le ama, bu bi raz faz la sı, son-
ra kö tü ni yet ol ma dı ğı na da bir emin ol sam.
Çok öpe rim.

Gü zin

Mek tup yaz, mek tup yaz; ah! Bu gün gel se, öy le be ni tes kin ede cek ki.
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                               [İs tan bul] 30 Ni san 1952

Sev gi lim,
Sa na bir kaç gün dür yaz ma dım, se ra mik işi nin in ki şa fı nı bek le dim, fa kat iş da ha 
bu gün ta ma miy le bit miş de ğil; şöy le ki, dün ikin ci bir eh li vu kuf top lan mış (kim ler 
ol du ğu nu bil mi yo rum, be nim bu lun ma mı Sav cı lık bu se fer her hal de is te me di, za ten 
usul den de de ğil miş) ve bu eh li vu kuf ba zı par ça lar da orak çe kiç işa re ti tes pit et miş, 
ka lan la rı ge ri ve re cek ler miş, öte ki ler üze rin de ge re ken mua me le yü rü tü le cek miş; 
fa kat ben, dün, da ha ev vel bir di lek çe ile mü ra caat ede rek eh li vu ku fun, mo dern 
re sim den an lar Aka de mi pro fe sör le ri ve sa nat pro fe sör le ri ta ra fın dan teş kil edil me si 
lâzım gel di ği ni, la let ta yin re sim ho ca la rı nın hü küm le ri nin işi yan lış yo la sevk ede ce-
ği ni söy le dim; Sav cı Mua vi ni bu gün ba na ne ti ce yi bil di rir ken bu hu sus ta bir şey 
söy le me di. Fa kat Ad li ye Bakanı’ na te le fon et tim (dün de gö rüş müş tüm), Malûma-
tım var, Aka de mi ho ca la rın dan mü te şek kil, bir üçün cü eh li vu kuf ola cak tır, gös te re-
ce ğiz, de di. Fa kat bu son eh li vu kuf, de di. 
Va zi yet bu mer kez de. An la şı lı yor ki, se ni çe ke me yen bir ta kım in san lar, böy le bir iş 
çı ka rıp se nin bu su ret le ge ri ge ti ril me ne se be bi yet ver mek is te di ler; ta bii bu an cak 
da va ko nu su olur sa bel ki ola bi lir. Şim di lik iş, bi rin ci tah ki kat saf ha sın da; Aka de mi 
ho ca la rı nın da ol ma yan bir şe ye var di ye cek le ri ne imkân ve re mi yo rum.
Sen ken di ne iyi bak, faz la üzül me. Zey yad Ebuz zi ya da uğ ra şı yor bu iş le, ba ka lım 
ne ola cak?
Göz le rin den öpe rim. 

Gü zin



22  .................................................................................................... SENSİZ HER ŞEY RENKSİZ

3 Ma yıs 1954

Abidinciğim,
Son mek tu bun ne iyi idi, iyi ça lış ma nın coş kun lu ğu ve nik bin li ği ta şı yor du sa tır lar-
dan; ne iyi hep böy le ol. Sa de ken di ne iyi ba ka bi li yor mu sun, tek ar zum ya nın da 
olup sen yor gun ol du ğun müd det çe sa na is te di ğim gi bi ba ka bil mek, san ki böy le 
olun ca sen ha ri ka lar ya par sın gi bi ge li yor ba na, hal bu ki, asıl ben siz ya pı yor sun ha ri-
ka la rı; ken di ap tal ku run tum, ama her ke se de bir ku run tu ge rek. Dü şün düm de 
ken di üze ri me, ben bel ki sa de ce de ğen ki şi le re ken di mi har ca ma ya, yaz ma ya, üz me-
ye ve se vin me ye ra zı olu rum, hal bu ki bu ayıp, in san her ke se kar şı her şe yi ya pa bil-
me li.
Ba har, gü neş ve sı cak or ta lı ğa ya yıl dı, bu ra da in san la rın ba har la ha şır ne şir ol ma sı 
ora sı gi bi de ğil, da ha ra hat, da ha ke yif li, da ha koz mik bir ka rış ma var bu ra da ki 
in san lar da, me selâ ak şa mın ılık ışı ğı na, san ki ta biat da ha ken di le rin den bir şey, ken di 
mal la rı... ta ze yu mur ta, ta ze yo ğurt, ku zu ka pa ma sı, fer yat fi gan ye şil ler, ze hir gi bi 
gü neş, son ra Ankara’ nın o deh şet ak şam ışı ğı... in san lar da ki o mu tad kay gı sız lık, 
ba har la bir se be bi ni, hik me ti ni bu lu yor. Bel ki ben de ha va lar yü zün den bir az şaş kı-
nım. Kı şı o ka dar zor ge çir dim ki, ba zen dü şün dük çe şa şı yo rum, na sıl geç ti di ye ve 
ira de me şa şı yo rum, gö zü mü zor la ve sis tem li bir şe kil de yum dum, kı şın kö tü lü ğü ne. 
Sen her hal de ar tık ya kın da, ya zın say fi ye, de niz, gü neş v.s. için ba na du ru mu nu bil-
di rir sin. An nem hâlâ mah dum bey le işi ni hal le de me di, ben bir ça re si ne ba ka ca ğım.
Ki tap tan iki ta ne yol la dım, ta rih li nüs ha lar. Ders ler 30 Ma yıs ta ke si li yor, im ti han lar 
da ga li ba 25 Ha zi ran da bi ti yor. 
Ser gi yi me rak edi yo rum, her şe yi me rak edi yo rum... Göz le rin den öpe rim.

Gü zin
 






