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Geri Gelmemek Üzere, 2003

Bitik,2005

Pembe Otobüs,2007

Forbes Cinayetleri,2009

Edep Ya Hû,2012

Bir Perişanlık Hali,2013

MehmetAnıl’ınCanYayınları’ndakidiğerkitapları:
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MEHMET ANIL, 1962 yılında İzmir’de doğdu. İstanbulÖzel Saint-
Joseph Fransız Lisesi’nde okudu. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari
BilimlerFakültesi’ndenmezunoldu.AIESECbursuylaİtalya’daCredi-
toItaliano’dabankacılıküzerinestajyaptıktansonraTürkiye’yedön-
dü.1989yılındakendişirketinikurdu.2001yılındanbuyanayalnızca
edebiyatlailgileniyor.Pembe Otobüsromanıyla2008YunusNadiRo-
manÖdülü’nükazananMehmetAnıl,yaşamınıİzmir’desürdürüyor.
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Hayırsever insanlara
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Çok değil, bundan yaklaşık 10-15 yıl sonra Türkiye’de 
vuku bulmuş bir dizi olay hakkında doğal olarak 

bugünden fikir sahibi olamayacağınız için, anlatmak 
bendenize düştü. Gelecekten sesleniyorum anlayacağınız. 

Ama siz gene de bana fazla güvenmeyin, görelilik 
kuramına göre zaman uzar da kısalır da.
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Değerli katkılarından dolayı Prof. Ayşenil Belger Arcasoy 
ve Klinik Psikolog Yelda D. Anıl’a teşekkürlerimi sunarım.
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DERDE DERMAN



16



17

Kalplerin neşeyle dolduğu bu mübarek bayram gü-
nünde büyüklerim hakkında ileri geri konuşmamı ayıp-
lamazsanız, patronum olacak şu Baba Derman namus-
suzu hakkında iki kelime etmek isterim. Adına aldanıp 
gözünüzün önüne tespihli takkeli, yüzüne nur inmiş bir 
aksakallı ya da bir sufi abdal gelmesin. Bir kere taş çatla-
sa 35’inden büyük değildi. 5 Mayıs Ekonomik Kararları-
nın yürürlüğe girmesiyle birlikte nakit para kullanımı kal-
kınca, cumhurbaşkanlığına seçilen ilk Roman olan, ay nı 
za manda İzmir Yenişehir’deki Alman Tepesi Mahalle si’ 
nden uzak akrabası Doktor Mümin Kavikol’un yemin 
edip göreve başlamasından da cesaret bularak şirket kur-
mayı akıl eden kıdemli Sultanahmet dilencisi Hüseyin 
Derman’ın biricik oğluydu. Başlarda iki Derman birbiri-
ne karışmasın diye piyasada Hüseyin Der man’a Baba 
Der man, yanında dilendirdiği oğlu bizim kör Cengiz’e de 
Küçük Derman denegelmiş. Hakiki Ba ba Derman Hakk’ 
ın rahmetine kavuşup Cengiz Derman şirketin başına 
geçince, zamanla mistik bir ifadeye bürünen “Baba Der-
man” lakabının üzerine büyük bir ileri görüşle konuver-
miş. Oysa üç-beş hayırduası dışında ne din iman ne de 
tasavvufla ilgisi vardı baba oğul madrabaz Dermanların.
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Tanıtım broşüründe de vurgulandığı üzere hayırse-
verlere nitelikli hizmet sunmak amacıyla iki yıl önce fa-
aliyete başlayan Dermanhane, arka kapısı yan sokağa 
açılan, L şeklinde, Osmanlı’dan kalma ambar bozması 
eski bir yapıydı. Zamanında yekpare bir köşe bina olarak 
inşa edilen bu taş yapı nasıl olduysa bir köşesi sonradan 
küçük bir dükkân olarak ayrılıp tapulandırılmış, geriye L 
biçimli geniş mi geniş bir koridor kalmış. Adeta bu iş için 
biçilmiş kaftan durumundaki bu metruk kelepir, 5 Mayıs 
Kararları’nın uygulanmaya başlamasının ardından ne ya-
pacağını kara kara düşünen Hüseyin Derman’ın şeytani 
bakışlarından kaçmamış tabii.

Ayağına galoş geçiren iyiliksever vatandaş halı kaplı 
galeriler boyunca karşılıklı sıralanmış dilenci kabinleri ara-
sından yürüyüp yazarkasanın bulunduğu arka kapıya ula-
şıyor, sadakasını yatırıp hayırduasını aldıktan sonra gö-
nül rahatlığı içinde dükkândan ayrılıyordu. Dilenci ka-
binleri, birbirlerinden bir buçuk metre yüksekliğinde ah-
şap paravanlarla ayrılmış, ikiye üç metre genişliğinde, ön-
lerinde dilenme nedenleri yazılı ekranlar bulunan küçük 
localardı. Verilmiş sadakası bulunsun isteyen evhamlı va-
tandaş, artık hangi dilenciye aklı yattıysa onun biletini ka-
sada okutup gönlünden kopanı yatırırdı. Sicil numara-
sıyla kasaya yatırılan sadakanın yüzde 40’ı doğrudan ilgi-
li dilencinin hesabına, yüzde 40’ı işletmeye, kalan yüzde 
20’si de ay sonunda bütün personele eşit olarak paylaştı-
rılmak üzere ortak sandık hesabına kaydediliyordu. Ad-
reste tahsilat durumundaysa, www.derdederman.net say-
fasından bir dilenci özellikle tıklanmadıysa, sandığa ak-
tarılan pay yüzde 60’a çıkıyordu. Biz motorlu kuryelere, 
ortak sandığa dahil olmakla birlikte asgari çırak ücreti 
ödenmekteydi. Peri’deki cevheri derhal keşfeden Baba 
Derman ikimiz için özel bir sistem kurdu. Topladığımız 
sadakanın yüzde 50’si kuruşu kuruşuna hesabımıza yatı-
rılırken, ayrı ayrı ikimiz de sandık payımızı alırdık.

http://www.derdederman.net
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Baba Derman’ın kanun teklifi olarak hazırlayıp, cum-
hurbaşkanımız Sayın Mümin Kavikol’a gönderdiği yönet-
meliğe uygun olarak (ya da zabıta korkusundan) kör per-
sonel sahiden görmez, topal vallahi topal, çolakların ek-
mek kuran çarpsın ki bir eli yok, fukara yeminle bir lokma 
ekmeğe muhtaçtı. Aynı yönetmelikte Baba Derman bir 
de sadaka tarifesi örneğine yer vermişti. Buna göre:

Birinci Sınıf Dilencilik İşletmeleri Ücret Tarifesi:

Mühim işlerin halli 10 TL
Sınav başarısı 10 TL
Evlendirme 10 TL
Öğretmen ataması 10 TL
Erkek çocuk 10 TL
Bereket 8 TL
Kaza-bela-nazar 8 TL
Sağlık-afiyet 7 TL
Ölmüşlerin ruhuna 5 TL
Özel istek birim fiyat 5 TL
Standart hayırduası 2,5 TL
Muhtelif dua 2 TL
(Fiyatlarımıza KDV dahildir.)

50 TL üzeri kredi kartına 3 taksit. 
30 TL üzeri adrese ücretsiz teslim vs., vs., vs...

İşbu fiyat tarifesi sizi güldürmek için değil, kanun 
teklifine resmî görünüm kazandırmak amacıyla eklenmiş-
ti. Elbette hakiki tarife: gönülden ne koparsa... 

Doktor Kavikol’a akrabalık bağları çıtlatılarak kale-
me alınan mektupta, ticari işletmelere danışmanlık fatu-
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rası kesileceğinden, deftere masraf kaydetme olanağıyla 
birlikte, çalışan dilencilere sağlanacak sosyal güvenlik 
haklarına ayrıca dikkat çekilmişti. Yıllar önce yaşanan 
Büyük Suriye göç dalgası nedeniyle yüz binlere ulaşan 
dilenci sayısına abartarak atıf yapılırken, sistemin yay-
gınlaşmasıyla istihdam ve bütçeye sağlayacağı bol sıfırlı 
katkı kalın harflerle vurgulanmıştı. Ne ki, sevgili hayırse-
ver dostlarım, Derde Derman Danışmanlık Hizmetleri 
Ltd.nin henüz işyeri açma ruhsatı bile yoktu. Kendine iyi 
bakıp o vakte kadar yaşayanlar arasında merak edenleri-
niz mağazamızı yerinde inceleyebilir, anlattıklarımın doğ-
ruluğundan kendi gözleriyle emin olabilir. Gülmeyin, 
ileride sizi daha neler neler bekliyor.

Ama hayat bu tür gülünçlüklerden ibaret değil ne 
yazık ki. Peri var.
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