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Bu kitabın 343. sayfasında bir fotoğraf var. 
1983 yılında Erdal İnönü’nün Turgut Özal’la buluşmasında çekilmiş. 

Fotoğrafta görüşmeyi ayakta izleyip not alırken görünen gazetecilerden 
biri de benim...

O günden sonra yıllar boyunca Erdal İnönü’yü her daim saygı ve 
hayranlıkla izledim.

Önsöz

Erdal İnönü ile 
Can Dündar, Feza 

Gürsey Enstitüsü’nün 
önünde. Son 

buluşmalardan biri.
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Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu birikim, olgunluk ve bilgeliğe sahip ol-
duğunu düşündüm hep...

Onu cumhurbaşkanlığına yakıştırdım.

O fotoğraftan neredeyse çeyrek asır sonra yeniden buluşmak kısmet 
oldu.

2007 yılı başında telefonlaştık; bu kitapta okuyacağınız nehir söyleşi 
için anlaştık ve 14 Şubat gününe randevulaştık.

Benim her yılbaşı yenilediğim bir ajandam vardır. 
Defterde o günün karşılığında “Sevgililer Günü” yazıyordu.
Ben, boş kolona “Erdal İnönü ile randevu” yazdım.
Sevinç İnönü, o randevulaşmanın öyküsünden, bu kitapta okuyacağı-

nız “Giriş” yazısında bahsediyor:
Meğer Erdal Bey’in de benimkinin tıpatıp aynısı bir ajandası varmış. 
Meğer birbirimizden habersiz, her buluşma gününü aynı titizlik ve 

özenle, üstelik hemen hemen aynı ifadelerle, aynı türde defterlere yazar-
mışız. 

Erdal İnönü’nün ajandasından sayfalar...
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İlk buluşmamız, 7 Mart’taydı. 
Benim gibi bir tarih meraklısı ve İsmet İnönü’nün de belgeselini yap-

mış bir belgeselci için eşsiz bir sohbet fırsatıydı.
Anılarını okumuş, dönemin gazetelerini taramış, onu tanıyanlarla ön-

görüşmeler yapmıştım.
Erdal Bey ise o dönem, en yakın arkadaşlarından Feza Gürsey’in adı-

nı taşıyan enstitüde, yeni kitabı üzerinde çalışıyordu:
Cumhuriyet döneminde temel bilimler alanında yapılan araştırmala-

rın bibliyografyasıydı bu... 
Bir vefa belgesiydi.

Sonra her çarşamba düzenli olarak buluştuk.
Ben salı geceleri televizyonda bir tartışma programı yönetiyordum. 

Ertesi gün onunla söyleşiye gidiyordum.
Sohbete, geceki tartışmanın bir yorumuyla başlıyorduk.
Ardından onun uzun hayat yolunda adım adım yürüyorduk.
Erdal Bey –kitapta okuyacağınız gibi– babadan miras bir disiplinle 

her seferinde tam vaktinde geliyor, konuşacağımız döneme ait notlarını, 
belgelerini, dosyalarını da yanında getiriyor ve bütün sorularıma büyük 
samimiyetle cevap veriyordu.

O, Cumhuriyet’le yaşıt hayatını anlattıkça birinci elden bir tarih der-
si dinlemiş gibi hissediyordum kendimi...

Böyle bir tanık bulunca sohbet kaçınılmaz olarak babasına ve İnönü 
döneminin merak konusu olaylarına uzandı.

Yani onun hayatı boyunca hep karşılaştığı şey, kaçınılmaz olarak son 
söyleşisinde de başına geldi:

Kendi ismi, babasınınkiyle bir arada anıldı.
Ama bu, kitabın bir tarih tanıklığına dönüşmesini sağladı:
İnönü adının, hem tanığı hem kahramanı olduğu bir tarih...

Dokuz hafta süren söyleşi maratonu boyunca Erdal Bey’den en çok 
aklımda yer eden özellikleri sıralayayım:

İlki kibarlık...
Karşısındakinin mevkii, yaşı, unvanı ne olursa olsun herkese eşit ve 

bonkörce dağılan, samimi bir kibarlık...
İkincisi sadelik...
Oturduğu odadan bindiği arabaya, giydiği kıyafetten seçtiği sözcükle-

re değin uzanan, hayranlık uyandıran bir sadelik... 
Üçüncüsü tevazu...
Dünya literatürüne adıyla kaydolmuş akademik çalışması için bile, 

“Aslında yeni bir şey değildi,” diyecek kadar özgüven yüklü bir tevazu...
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Artı güleryüz, çalışkanlık ve nüktedanlık...
Kamuoyunun yakından bildiği bu özelliklere ilaveten, söyleşinin son-

larına doğru onun dünyaya, inanç sistemine, ölüme dair fikirleriyle tanı-
şıp filozof yanını da keşfedeceksiniz.

12 Eylül siyaseti, işte böyle bir insanı veto etti.
Siyasetin bugünkü kısırlığından yakınırken unutmamamız gereken 

bir ayrıntı bu...

“Çarşamba buluşmaları”nın sonuncusunu 5 Haziran 2007’de yaptık.
O gün Salı’ydı aslında...
Ama ertesi gün, yani 6 Haziran Çarşamba, onun yaşgünüydü. 
Sona yaklaşmıştık. Ertesi hafta onuncu ve sonuncu buluşma için söz-

leştik.
Ama buluşamadık.
Rahatsızdı.
Tedavi oluyordu.
Biraz ara verdik; ben o süre içinde söyleşiyi toparlayıp eksikleri belir-

leyecektim. Sonra bir gün buluşup tamamlayacak ve tümü üzerinden ye-
niden geçecektik.

O buluşma hiç gerçekleşemedi.
Erdal Bey’in hastalığı ilerledi. Amerika’ya tedaviye gitti. İyileşip dön-

mesini ümitle bekledik. 
Tedavi uzayınca kız kardeşi Özden Toker –biraz da ona meşgale ve 

moral olur umuduyla– kitabın taslaklarını Amerika’ya götürdü.
İki kardeş, uzun bir aradan sonra, uzak bir coğrafyada birlikte geçir-

dikleri bir ömrün tutanaklarını diz dize okudular.
Daha doğrusu Özden Toker, ağabeyi Erdal’ın kulağına okudu.
Erdal Bey, küçük düzeltmeler yaptı. 
Eksikleri dönüşte tamamlayacaktık.
O da olmadı. 
Erdal Bey, Amerika’dan sağ dönemedi.
Kitabını göremeden gitti.

Sonrası benim için zordu.
Büyük bir emanetle başbaşa kalmıştım.
Üstelik eksikleri vardı.
Kitabı, hemen vefatının ardından çıkarmak istemedim.
Demlenmesini bekledim.
O süreçte eksik kalan kimi yerleri, hatırlayamadığı olay ya da tarihle-

ri daha önce yazdığı anılarından, aldığı notlardan, yaptığı açıklamalardan 
tamamladım.
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Hafızanın yanıltma ihtimaline karşı, onun yol arkadaşlarından yar-
dım rica ettim.

Önce kardeşi Özden Toker, sonra eşi Sevinç İnönü, siyasetteki yolda-
şı Yiğit Gölöksüz ve onu adım adım izlemiş gazeteci arkadaşım Vedat 
Çuhadar kitabı titizlikle okuyarak büyük katkı yaptılar. Hepsine teşekkür 
borçluyum.

Nazan Gezer, kitabın ölüm yıldönümüne yetişmesi için canla başla 
çalıştı.

İnönü Vakfı, İnönü ailesi ve Milliyet’in usta foto muhabiri Mustafa 
İstemi arşivlerini açtı.

NTV kameramanı Oktay Taşkın, söyleşimizi baştan sonra kameraya 
kaydetti.

Ve fotoğraf sanatçısı dostum C. Murat Özcan, Erdal Bey’in çalıştığı 
Feza Gürsey Enstitüsü’nde, kitabın kapağında gördüğünüz fotoğrafı çekti.

O fotoğrafın öyküsünü de anlatayım:
Enstitü’nün toplantı salonunun tahtasında bir takım fizik formülleri 

yazılıydı. Erdal Bey’i o tahtada ders verir pozda görüntülemek istedik.
Kabul etti. Ama tahtadaki yazı, kendisinin değildi. 
O yazıyı silmek yerine tebeşiri aldı ve formüllerin altına, o eşsiz mi-

zah duygusuyla, şu notu yazdı:
“Bunları ben yazmadım, ama doğru...”

2009 Ağustosu, Bodrum; Can Dündar ve Sevinç İnönü.
Kitabın taslağı üzerinde yaz mesaisi...
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“Anka Kuşu”, onun hayatta yazdığı tek şiirin kahramanıydı.
Çoğu yaşıtının aksine o, şiirini bir sevgiliye değil, uğruna ömrünü ada-

yacağı fiziğe yazmıştı.
Tabii yazdığı şiirdeki efsanevi kuşun, bir gün kendisini anlatan bir 

kitaba başlık olacağını düşünemeden...
Titiz biriydi Erdal Bey, “Bir kitaba baktığım zaman oradaki eksiği he-

men görürüm,” derdi.
Ne yazık ki, kendi kitabındaki eksiği göremeyecek. 
Ama bu “son söyleşi”de anlattıklarıyla herkes onun, bilim ve siyaset 

dünyası için ne büyük bir değer olduğunu görecek.
Onun manevi mirasını sizlere ulaştırabilmenin gurur ve heyecanıyla...

CAN DÜNDAR
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2009 yılı Ağustos ayında, Bodrum’da taslak üzerinde çalışırken Can 
Dündar benden “nehir söyleşi” için bir giriş yazısı istedi.

Boş bulunup “pekiyi” demiş oldum bir kez. Sonradan acemisi oldu-
ğum bu işin altından nasıl kalkacağımı düşünürken beni yönlendiren 
gene Erdal’ın birikimleri oldu ve aklıma, eserin oluşumu konusunda biraz 
bilgi vermek geldi.

Elimde 2007 yılına ait kapakları ciltli, köşeleri sarı metal giydirmeli, 
sağ üst köşesinde “Orta Doğu” logosu basılı, sağ alt tarafında ise “Prof. Dr. 
Erdal İnönü” adı yazılı, itina ile hazırlanmış bir ajanda var. 

Eşimin günlük notlar tuttuğu, nerede ise her yıla ait bir adet olan, çok 
sayıdaki ajandalardan birisi, en sonuncusu...

Yazılar, 12 Ocak Cuma günü başlıyor. Okumaya başlıyorum:

2007 için ajandam geldi, yazmaya başlıyorum. Akşam, Özdem Sanberk ve 
Sumru Sanberk’in kızlarının düğününe gideceğiz, Liman Lokantası’na.

Sayfaları karıştırıyorum, 14 Şubat Çarşamba, şöyle bir not düşmüş:

Saat 13.00’te Can Dündar, hakkımda kitap yazmak için konuşmaya gele-
cek... Enstitüde.

Sonra ilave etmiş:

Konuştuk, sözleşmeyi imzaladım. 7 Mart’ta Can Dündar gelecek ve görüş-
meler başlayacak.

7 Mart Çarşamba:

Saat 13.00’te Can Dündar ile Enstitü’de buluşacağız söyleşi için. Geldi konuş-
tuk, bir plan yaptık. 27 Mart’ta tekrar buluşacağız...

Ajandaya göre en son buluşma tarihi, 5 Haziran Salı günü gerçekleşiyor:

Giriş
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Enstitü’de Can Dündar’la konuştuk. Bir oturum daha yapacağız.

Kayıtlara bakılırsa bu, en son buluşma oluyor...
O dönemden hatırımda kalan, Erdal’ın çarşamba günleri hissedilir bir 

heyecan içersinde gecikmemeye özen göstererek Kandilli’ye gidişi idi. 
Kendisine bu telaşının nedenini sorduğumda ise şu yanıtı alıyordum:

“Can Dündar gelecek, geç kalmayayım.”

2007 Ağustos ayı sonlarına doğru hastalığı nüksetti ve doktorları te-
davi için ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmemizi önerdiler.

27 Ağustos Pazartesi günkü notu özetle şöyle:

THY uçağı ile Chicago’ya uçtuk. Chicago’da beş saat kaldıktan sonra 
Houston’a uçakla geldik. 

Çok yorgunuz.

Ekim ayı sonlarına doğru Özden Toker, Houston’a bizi ziyarete gelir-
ken yanında ilk taslağı getirdi. Bir hafta boyunca iki kardeş birlikte sayfa-
ları tek tek gözden geçirip ön düzeltmeleri yaptılar.

Erdal çok zayıflamıştı, çabuk yoruluyordu. Buna rağmen inanılmaz 
bir gayret ve iradeyle metni sonuna kadar okudu. Bu onun “en son görev”i 
oldu. 

Çok da mutlu olmuştu...

Nehir söyleşinin ilk baskısını elime aldığımda çok duygulandım. Bu 
“elli yıllık can yoldaşım”ın bana en değerli armağanı, adeta veda mektubu 
idi... O günden beri kitap, akıl hocam ve moral kaynağım olarak başu-
cumda duruyor.

Umarım bu güzel ve anlamlı eser, okuyucular tarafından da beğenilir 
ve gelecek kuşaklara örnek bir belge olarak kalır.

Kendisine, kitabın sonunda teşekkür eden Can Dündar’a verdiği ya-
nıt çok anlamlı: “Ben teşekkür ederim. Sen güzel güzel yazarsın, ben de 
zevkle okurum.”

Ne yazık ki, Anka Kuşu’nu basıldıktan sonra göremedi.

Teşekkür ederiz Erdal İnönü, teşekkür ederiz Can Dündar. İyi ki bu 
eseri bize sundunuz. 

Erdal İnönü’yü ölümünün beşinci yılında sevgiyle, sonsuz özlemle, 
minnetle anıyoruz.

Ruhu şad olsun.
SEVİNÇ İNÖNÜ

Eylül 2012
İstanbul, Anadoluhisarı
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Bu kitabın oluşumunda katkısı olan herkese minnettarım.
En başta projeyi çok gerçekçi bir zamanlamayla hayata geçiren, yo-

ğun emek veren Can Dündar’a ve ekibine, düzeltmelere yardımcı olan 
Özden Toker’e, Gülsün Bilgehan’a, bazı tarih ve olayları hatırlama konu-
sunda değerli yardımlarını esirgemeyen Yiğit Gölöksüz’e, her konuda 
destek olan Meral Serdaroğlu’na, Uğur Büke’ye, Güneş Gürseler’e, Meh-
met Ural’a ve daha isimlerini buraya sığdıramayacağım birçok sevgili 
dost, arkadaş, akrabaya ve nihayet kitabın yeni baskısını gerçekleştiren 
Can Yayınları’nın çok değerli yöneticisi Zeynep Çağlıyor’a en içten duy-
gularla teşekkür ederim.

Özel olarak Houston’daki çok zor ve acılı günlerimizde unutulmaz 
desteği, sonsuz enerjisi, sıcak sevgisi ile bana güç veren Şule Bucak’ı sev-
giyle kucaklıyorum. İyi ki seni tanıdık...

SEVİNÇ İNÖNÜ
Eylül 2012

Teşekkür
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Pembe Köşk’ten başlayalım. Nasıl bir evde dünyaya geldiniz?

O bir bağ evi... Aslında adı “Pembe Köşk” değildi o zaman... O 
ismi Metin (Toker) koydu. Severdi böyle bir imaj uyandıran, basit 
isimlendirmeleri... Biz, “Pembe Köşk” değil, “Babamın evi,” der-
dik. Babam orayı savaşın sonunda Ankara’ya geldiğinde almış. 
Sonra evin üst katına bizim yattığımız odayı yapmışlar; aşağıya da 
büyük camekânlı salonu ekleyip biraz büyütmüşler. Ben, o büyü-
müş halini biliyorum. Ankara’nın ilk balosu o salonda verilmiş. 
Kalabalık misafirler orada ağırlanırdı. Babamın yukarıda kütüp-
hanesi vardı. Yatak odası ise ekleme yapılırken iyi hesaplanmadı-
ğından biraz yüksek olmuş; oraya çıkmak için beş basamaklı bir 
merdiven koymuşlar. Babam yaşlandığında, “Şu basamaklar olma-
sa daha iyi olurdu,” diye söylenirdi.

Ağabeyinizle ikiniz aynı odada mı kalırdınız?

Evet. O oda da hâlâ duruyor. Büyücek bir odadır. Biz çocukken 
iki tarafında birer yatak vardı. Yatakların yanına da eski usul do-
laplar konulmuştu. O dolaplar da hâlâ duruyor.

Babanız ilk oğlandan sonra bir kız istiyormuş aslında... Bundan hiç 
bahsettiler mi?

Hayır, onu pek söylemediler, bilmiyorum. Tabii kız kardeşimi çok 
severdi. Resimlerde de büyük kurdelesiyle görmüşsünüzdür, çok 
sempatik görünürdü.

Erkek dal
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İsmet İnönü’nün kucağında. “Erdal ismini babam yarattı.”
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Erdal ismi nereden geliyor?

Babam severdi isim bulmayı... Ömer ismini kendisi bulmamış, o 
eskiden kalan bir isim... Ama ondan sonra benim ve kız kardeşi-
min isimlerimizi babam buldu, yahut da yarattı. O zamana ka-
dar “Erdal” ismi yoktu. “Erkek dal” anlamında onu kendisi uy-
durmuştu. “Özden”i de herhalde “öz”den gelen bir isim diye 
düşündü.

O dönemlerde aileden çocukları olanlar, “Bize bir isim ver,” 
diye hep babama gelirlerdi. O da severdi isim koymayı; memnu-
niyetle isim verirdi. Mesela sonradan ünlü bir doktor olan, hala-
mın torunu Kut’un, amcamın çocukları Ünal ve Mutlu’nun isim-
lerini de babam koymuştu.

Yani siz, Türkiye’nin ilk “Erdal”ısınız?

Evet; ama o senelerde benden dolayı Erdal adı verilen başkaları 
da var. Mesela Ankara’da “Erdal” diye ünlü bir futbolcu vardı.

Kaç kişi yaşıyordunuz evde?

Babaannem, babam, annem, ağabeyim, ben, kız kardeşimle top-
lam altı kişiydik. Babamın annesi Cevriye Hanım yıllarca bizim 
yanımızda yaşadı. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite yıllarımda bü-
yükannem hep evdeydi. Sonra kız kardeşimin, “Matmazel” dedi-
ğimiz, Marguerite Villaume adlı bir öğretmeni vardı. O da evin 
sakinleri arasına katıldı. Hem kız kardeşime bakar, hem de Fran-
sızca dersi verirdi. Kız kardeşim gibi, ben ve ağabeyim de Fransız-
cayı ondan öğrendik. Misafir olarak da bazen akrabalar gelirdi; 
İstanbul’dan amcamlar gelirdi örneğin...

Çalışanların sayısı çok muydu?

Evde anneme yardım eden bir kadın vardı. O da evde kalırdı. 
Tabii bahçıvan, aşçıbaşı ve eve bakan müstahdem... Onlar, evin 
dışında, bahçe içindeki müstahdem binasında kalırlardı. Aşçının 
kaldığı yer, hemen evin bitişiğindeydi. Ötekiler hatırladığım ka-
darıyla evin yanındaki müştemilatta kalırlardı. Bir de Özel Kalem 
Müdürü Vedit Uzgören vardı. Babam yakında olmasını istediği 
için o da hemen bahçe içindeki ufak evde kalırdı. 
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