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Yıllar sonra yeniden karşılaştığımızda ikimiz de orta yaş 
sınırındaydık. Gövdenin “artık yoruldum, yavaşla biraz” dediği, 
ruhun ise her daim genç ve dinamik kalmak istediği, karmaşık 
duyguların yaşandığı bir dönem. İkimiz de, Türkiye’nin ve dün-
yanın fırtınalı bir çağında, ülkemizde ve yabancı ülkelerde ge-
çen çalkantılı yaşamlardan sonra kendi toprağımıza, kendi ikli-
mimize geri dönmüştük. Son altmış yıla tanıklık etmiş iki ka-
dın, hikâyelerimizi anlatıyorduk birbirimize. Her ikimiz de 
“kendi gerçeğimizi”; yaşadıklarımızdan, duygularımızdan, anı-
larımızdan oluşan öznel “gerçeği” aktarıyorduk. 

Her insanın yaşamöyküsü bir anlatıdır; kendi kendine kur-
guladığı bir anılar dizisi. Neyi anımsadığımız, neyi unuttuğu-
muz, gözümüzün önüne gelen yüzler, mekânlar hepsi bu kur-
gunun parçasıdır. Bazen, yıllar boyu anlattığımız hikâyelere 
kendimiz de inanmaya başlarız. “Gerçeği anlatabilmek için ya-
lan söylüyorum,” der Jean Genet. Yine de anlattıklarımız bizim 
hikâyemizdir, nasıl yaşamışsak öyle. Biz de yaşadığımız bir dö-
nemi, kendi gerçeğimizin aynasına yansıyan yüzüyle anlattık, 
anlatırken aynadaki suretlerimizi gördük. Bazen güldük, bazen 
hüzünlendik, çokça düşündük, kendimizi sorguladık. 

Her şeyi anlattık, bütün gerçekleri söyledik, çırılçıplak gö-
ründük demiyoruz. Samimi, içten, çekincesiz konuştuk; ama 
her insanın mahremi, hiç kimseyle paylaşmayacağı anıları, duy-
guları vardır. Biz de kendi mahremimizi ve başkalarının bizde 
saklı mahremini korumaya gayret ettik. Anlattıklarımızı san-
sürlemedik, yazıya dökerken de konuşma tadında kalmasına 
özen gösterdik. Bu yüzden kimi tekrarlar, yazı dilini zorlayan 

İlk söz
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doğal konuşmalar, zamanda ve mekânda sıçramalar da var me-
tinde. Zaman zaman anlattığımız olaylara, tarihlere bir daha 
bakma, maceralarımızı birlikte yaşadığımız arkadaşlarımıza da-
nışma ihtiyacı duyduk. 

Bizim yaşadıklarımıza benzer şeyler; hatta çok daha ağırla-
rını ya da çok daha ilginçlerini yaşamış binlerce, on binlerce 
insan var bu ülkede. Biz “Birbirimizin Aynasında” konuşurken, 
bir yolu da açmak istedik.

Türkiye’de ve dünyada solun durumu, bölünmüşlüğü, ge-
niş kitlelerden kopukluğu, kimilerine göre de yenilgisi üzerine 
çok yazılıp çizildi. Ama bunların çoğu iktidar konumundan ba-
kan erkek egemen gözün gördükleriydi. Tarihi sadece erkekler 
yazmamalı; tarih, erkeklerin insandan çok siyasete odaklı resmî 
tarihi olmamalı; o tarihi yaşarken nasıl birarada olduysak, ya-
zarken de birlikte yazılmalı, diye düşündük. 

Bizimki bir başlangıç, geçmişi yansıttığımız ayna da bizim 
kendi aynamız. Umarız devamı gelir, başkaları da kendi aynala-
rını tutarlar tarihimize.

İstanbul, 29 Aralık 2010



I

Çocukluğumuz, ilkgençliğimiz
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Seni ilk gördüğümde...

OYA – Seni ilk gördüğümde, bu kadar güzel olmak nasıl bir 
duygudur acaba, diye düşünmüştüm. 

MELEK – Güzel... Ben mi? 

OYA – Evet, sen tabii. Farkında değilmişsin gibi yapma.

MELEK – Güzellik mi bilemiyorum ama yirmili yaşlarımda 
kendime göre bir havam vardı galiba. Ne zamandı senin ha-
tırladığın o ilk karşılaşma? 

OYA – 1968’in son günleriydi. Doğu Perinçek benimle gö-
rüşmek istemiş, görüşme sizin evde ayarlanmıştı; belki de 
annenin ya da ağabeyin Osman’ın (Ulagay) eviydi, hatırla-
mıyorum; Harbiye civarında bir apartmandı. Sol harekette 
ayrışmaların, bölünmelerin, kavga gürültünün ayyuka çıktığı 
günlerdi. O sıralarda siz Perinçek taifesindendiniz. Doğu’yu 
sen benden iyi bilirsin; hep örgütlenme, hareketine adam ka-
zanma peşindedir. O günlerde MDD’ci (Milli Demokratik 
Devrim) gençlik içinde yıldızı iyice parlamaya başlamıştı. 
Ben de bizim çevrenin, yani TİP’li (Türkiye İşçi Partisi) veya 
TİP’e yakın sosyalist kesimin İstanbul Üniver sitesi’ndeki po-
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püler asistanlarından biriyim, öğrencilerle çok yakın ilişkile-
rim var, üstelik TİP’teki kavga gürültüde kafam epeyce ka-
rışmış. Yani tam Doğu’ya göre bir avım.

MELEK – Evet, öğrenciler arasında popülerdin. Senin dokto-
ra tezin reddedildi diye öğrenciler rektörlüğü işgal etmişlerdi.

OYA – Hah, işte tam o günler. Sen de biliyorsun demek.

MELEK – Bilmez olur muyum! Ben de vardım rektörlüğe 
gidenler arasında.

OYA – Yok yahu! Sen o zaman Edebiyat Fakültesi’nde miy-
din?

MELEK – Evet, İngiliz Filolojisi’nde öğrenciydim.

OYA – Neyse, o olayları ayrıca konuşuruz. Doğu Perinçek’le 
sizin evde buluştuk. Hatırladığım kadarıyla, ağabeyin Os-
man, Doğu, bir de ben vardık odada. Başkası varsa bile unut-
muşum, kayıttan düşmüş. Zaten Osman da konuşmanın 
sonuna kadar kalmadı. Derken oturduğumuz odanın kapısı 
açıldı, içeri “Hayatımda gördüğüm en güzel kız bu,” diye dü-
şündüğüm biri girdi. Gerçekten o kadar güzel miydin, yoksa 
o anda bana mı öyle geldi bilmiyorum; ama işte o güzel kız 
sendin Melekçiğim. Bana şöyle bir bakıp veresiye selam ver-
din, duvara dayalı uzun bir büfe vardı, onun üstünden ya da 
çekmecelerinden birşeyler alıp çıktın. Bütün bunları da son 
derece rahat, ilgisiz bir eda ile yaptın.

MELEK – Benim belleğimde, anlattığın karşılaşma hayal 
meyal. Ama benim seni Oya Baydar olarak ismen tanımam 
daha eskiye dayanıyor. Sen Notre Dame de Sion’da öğren-
ciyken ilk romanını yazmıştın. Annem de eski Notre Dame 
de Sion’lu. Onun zamanında okulun yatılı kısmı Kadı-
köy’deymiş sanırım, annem orada okumuş, ciddi bir Fransız 
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eğitimi almış. Hatırlıyorum; büyük bir heyecanla, Notre 
Dame de Sion’dan genç bir kız çıktı, müthiş bir yazar, 
Fransa’da Françoise Sagan on sekiz yaşında roman yazdı, 
dünyada büyük olay oldu, halbuki bak bizde de neler oluyor, 
diye hayranlık dolu bir ifadeyle seni anlatınca, doğrusu ben 
de çok etkilenmiştim o zaman. Annemin bunları söyleme 
tarzından “Sen böyle haytalık yaparken, aklın fikrin gezme-
de tozmada iken, bak millet neler yapıyor” gibisinden bir 
dokundurma da sezmiştim yani. 

OYA – Halbuki o romanı yazdım diye okul beni son sınıftan 
atmaya kalktı. Bir genç kız nasıl roman yazar, hem de aşk 
romanı! Okul disiplin kurulu yetmedi, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderdiler. Annem de çok 
kızdı bu roman işine. Babam iki üç yıl önce ölmüştü, dar 
gelirliydik, dul-yetim maaşıyla geçiniyorduk. Fransızca dersi 
vererek ya da konfeksiyoncu bir tanıdık için evde basit işler 
yaparak, çocuk paltolarına miki figürleri aplike ederek üç 
beş kuruş kazansam da güç koşullarda okuyordum. Birinci 
Levent’in en mütevazı, en küçük evlerinden birinde oturu-
yorduk. Onca fedakârlık yapılmıştı ben iyi bir okulda okuya-
yım diye. Son sınıfta okuldan atılmam tam bir facia olacaktı. 
Annenin aksine, benim annem, mahvettin bizi, beni öldüre-
ceksin, yine münasebetsizlik yaptın, roman yazmak da ne, 
okulunu bitirir, sonra ne halt edeceksen edersin, falan diye 
çok kızmıştı. Senin anneni merak ettim şimdi; iki farklı anne 
tipi çıkıyor ortaya.

MELEK – Annem ilginçtir, onu sonra konuşuruz. Şu romanı 
nasıl yazdın, neydi bu ilk roman bir anlatsana önce. Ben hiç 
hatırlamıyorum. Annem o kadar övdü ama herhalde oku-
madım. 

OYA – Okumamışsındır. Zaten o ilk roman Hürriyet’te ya-
yımlandığında sen olsa olsa on iki, on üç yaşlarındasın. Valla, 
inan ki konusunu ben de hatırlamıyorum.
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MELEK – Ah, işte bu daha matrak.

OYA – Ben çocukluğumdan beri hep yazar olucam, yazar 
olucam diye hayal etmiştim. Senin de vardı herhalde böyle 
bir tutkun.

MELEK – Ben, tiyatrocu olucam derdim.

OYA – Bir ara ressamlığa da heveslendim ama çabuk geçti. 
1945-46 yılları olmalı, Doğan Kardeş çocuk dergisi çıkardı, 
hatırlar mısın? Sen altı yaş küçüksün benden ama...

MELEK – Tabii, hatırlamaz olur muyum? Ben de yetiştim 
Doğan Kardeş’e.

OYA – Bizimkilerin tabiriyle halk çocukları Çocuk Haftası 
okurlardı, biraz daha seçkin sayılan, eğitimli burjuva ailele-
rin, me  murların, öğretmenlerin falan çocukları da daha çok 
Doğan Kardeş okurdu. Oraya okur mektupları yazılırdı. Ben 
de yazmışım: “Bu kardeşinizin adı Oya Baydar, büyüyünce 
yazar olmak istiyor,” diye. Bir de şiir eklemişim: “Keşke Bir 
Bülbül Olsaydım”. Yani baştan beri yazma isteğim varmış 
demek. 

MELEK – Yazma isteğin varmış ama istek olarak kalmamış, 
gerçeğe dönüştürmüşsün. Biraz anlatsana, nasıl oldu da o 
yaşta Hürriyet gazetesinde yayımlatabildin romanını.

OYA – O sırada, bak annen hatırlatmış sana, Fransa’da Fran-
çoise Sagan diye on sekiz yaşında bir genç kızın Bonjour Tris-
tesse (Merhaba Hüzün) romanı çıkmıştı ve bütün dünyada 
olay olmuştu. Tabii o yaştayken, böyle dünyaca tanınmak, 
meşhur olmak iyi bir şey gibi geliyor insana. Ay ben de yaza-
yım, ben de tanınmış bir yazar olayım! Oturdum bir roman 
yazdım. Şimdikiler bilmez, belki sen de kullanmamışsındır; 
eskiden, sarı saman kâ ğıdından ucuz müsvedde defterleri-
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miz vardı. İşte öyle bir sarı deftere kurşunkalemle bir roman 
yazdım. Tek hatırladığım, genç kızın sevdiği yakışıklı adamın 
–galiba doktordu– gözleri kör oluyordu sonunda. Sevişme 
sahneleri de vardı haa... Galiba bir çamlıkta sevişiyorlardı. 
Bunu hatırlıyorum, çünkü zamanın mu hafazakâr okurların-
dan biri gazeteye oldukça küfürlü bir mektup göndermişti; 
beni ahlaksızlıkla suçluyor, “Çamların iğneleri kıçınıza bat-
madı mı?” diye soruyordu. Romana benim verdiğim adı ger-
çekten de hatırlamıyorum; Umut Yolu’na benzer bir başlık 
olabilir. 

MELEK – Kaç yaşındasın peki?

OYA – Yazıp bitirdiğimde on yedi yaşındaydım, Hürriyet ga-
zetesinde yayımlandığında on sekiz olmalıyım. O zamanlar 
gazetelerde ünlü yazarların romanları tefrika edilirdi. Şimdi-
ki gençler belki bilmez bu tefrika olayını. Yani romanın her 
gün bir parçası yayımlanırdı. Refik Halit Karay’ın aşk ro-
manlarını hatırlıyorum mesela. Açtım telefonu Hürriyet ga-
zetesine, yazıişleri müdürüyle görüşmek istediğimi söyle-
dim, sekreterine bağladılar. İşte şöyleyken böyle, ben şu yaş-
tayım, bir roman yazdım, sizde yayımlanmasını isterdim, bir 
okur musunuz, dedim. O zamanlar rahmetli Tahsin Öztin’di 
Hürriyet’in yazıişleri ya da umumi neşriyat müdürü. Aklın 
durur! Bana randevu verdiler. Gazeteye, koltuğumun altında 
sarı defterimle gittim. Bir ilgi, bir ilgi. Ben şapşal mı şapşalım 
o zamanlar. O gün gazetede çekilen fotoğraflar var: Üzerim-
de kendi ördüğüm merserize bir bluz, uzun bir etek, şaşkın 
bir surat; gözlerimi kocaman kocaman açmışım... Ama ne 
gam! Romanı büyük reklamla, tanıtımla, “Türkiye’nin Sa-
gan’ı” anonslarıyla yayımladılar. Ben artık uçuyorum, edebi-
yat alanında bir yıldız doğuyor! Belki ben de bir Françoise 
Sagan olurum!.. Hem de şekerim, bana zamanın parasıyla 
1500 lira verdiler.

MELEK – Aaa... İyi para.
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OYA – Tabii iyi para. O zamanlar annemle benim toplam 
gelirimiz 600 lirayı geçmiyor ayda. Hiç unutmuyorum, Hür-
riyet gazetesi Cağaloğlu’nda İran Konsolosluğu’nun karşı kö-
şesindeydi. Hemen oralardaki bir dükkândan 300 liraya eski 
bir Remington daktilo edindim. 500 lirasını anneme verdim. 
Kalan parayla da Paris’e uçak bileti aldım! Biz Dame de Si-
on’lular için Paris efsane şehir, dünyada görmek istediğimiz 
tek yer. Bir nedenim daha var acele Paris’e gitmek için: Şim-
di içinde ne yazdığını bile hatırlayamadığım bir veda mektu-
bu bırakarak çekip giden, yani beni eken sevgilimin Paris’te 
olduğunu öğrenmişim. Bu fasıllara sonra geliriz. Demek o 
zamanlar da basın sansasyona meraklıymış ki, romanı gaze-
tede Kalbimin Aradığı Erkek adıyla yayımlamasınlar mı! Da-
ha fazla ilgi çeksin diye tabii.

MELEK – Haaa... şimdi anlaşılıyor.

OYA – İşte annenin sözünü ettiği o roman. Ama kitap olarak 
hiç çıkmadı, neyse ki eski gazete sayfalarının arasında unu-
tuldu kaldı. Ben ondan sonra iki gençlik romanı daha yaz-
dım: Allah Çocukları Unuttu ve Savaş Çağı Umut Çağı. 
1963’ten sonra roman yazmayı bıraktım. Artık başka bir dö-
nem başlamıştı.

MELEK – Yani yazma işi bitti mi?

OYA – Ondan sonra üniversitede asistanlık, sol militanlık, 
devrimcilik, sosyalist partiler... Kendimizi boylu boyunca 
kabaran devrimci dalgalara attığımız yıllar. Tabii çok yazıp 
çizdim, neredeyse hiç durmadan yazdım diyebilirim; ama 
sosyolojik araştırmalar, toplumsal yapı incelemeleri, siyasal 
polemik metinleri, sonraları da köşe yazıları; bu türden ede-
biyatdışı işler.

MELEK – Çok enteresan; belki annemden dolayı, benim ka-
famın derinliklerinde sen hep yazar Oya Baydar olarak kal-
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dın. Çünkü sonraki yıllarda, siyasi ortamda biz hep farklı 
yerlerde olduk. Tabii siyasal kimliğinden haberdardım; ama 
yazar Oya Baydar belleğimde öne geçmiş. 

Dönemin havasını yansıtabilmek için şu doktora mace-
ranı, öğrencilerin seninle dayanışmak için rektörlüğü işgal 
etmelerini konuşalım biraz. Ne hareketli günlerdi değil mi? 
Bütün toplum ayaktaydı, üniversitelerde işgaller, boykotlar... 
Fabrikalarda işçiler, kırsalda köylüler, şehirlerde bizler, yani 
gençlik. 

Olaylı bir doktora macerası

OYA – Doktora tezimin ikinci kez reddi, öğrencilerin rek-
törlüğü işgal etmeleri, benim atılmamak için acele istifa edip 
üniversiteden ayrılmam, 1968’in son günleridir. O günlerin 
kabına sığmayan kıpır kıpır Türkiyesi gibi hayatımın da çal-
kantılı, hareketli, karmakarışık bir dönemiydi. İstanbul 
Üniversitesi’nde sosyoloji asistanıydım ama akademik kari-
yerim kesintiye uğramıştı. Türkiye İşçi Partisi üyesiydim 
ama parti içindeki ayrışmalarda yalpalayıp duruyordum. Ev-
liydim ama evliliğim de sallanıyordu. Yani her şey altüsttü 
hayatımda.

MELEK – Neden reddedilmişti doktora tezin? Yetersiz miy-
di gerçekten?

OYA – “Türkiye’de İşçi Sınıfının Doğuşu”nu araştırmıştım. 
Ücretli emeğin izini 17., 18. yüzyıllardan başlayarak 1920’le-
rin ortalarına kadar sürmüştüm. O zamana göre bayağı iyi 
bir araştırmaydı. Zaten uzun bir dönem konuyla ilgili tek 
kaynak sayıldı. Çok çalışmıştım kütüphanelerde, arşivlerde. 
Eski gazeteleri tarayabilmek, belgeleri okuyabilmek için eski 
yazı öğrenmiştim. Sorun tez çalışmasında değil, tezin konu-
sunda ve benim siyasal kimliğimdeydi. İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’ndeki klikler arasındaki iç tepişmeye, 
Türkiye’de sınıfların olmadığını, hele de işçi sınıfından hiç 
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söz edilemeyeceğini iddia eden Yön çizgisindeki profesörüm 
Cahit Tanyol’un tezimin reddi doğrultusunda yürüttüğü sıkı 
kulisleri eklersen, reddin gerekçesi anlaşılabilir.

MELEK – Tam da solda MDD’cilikle (Milli Demokratik 
Devrim) sosyalist devrimci TİP (Türkiye İşçi Partisi) çizgile-
rinin çatıştığı, bir yandan da yükselmekte olan sola karşı sa-
ğın saldırısının sertleşmeye başladığı bir döneme rastlamış 
senin doktora maceran.

OYA – Evet, tam öyle bir dönem. Öğrencilerle gündüzleri 
derslerde, eylemlerde, fabrikalarda, grevlerde; geceleri parti 
ve örgüt toplantılarında ya da meyhanelerde birarada oldu-
ğumuz; başımızda bir yandan devrim bir yandan kavak yel-
lerinin estiği, bugünden bakıldığında anlaşılmaz, inanılmaz 
görünen günlerdi. Tez jürisi çalışmayı yeterli kabul ettiği 
halde Fakülte Profesörler Kurulu bir yıl arayla iki kez red-
detti. Deniz Gezmiş’in başını çektiği bir kısım öğrenci de, 
benimle dayanışmak ve gerici olarak nitelendirdikleri profe-
sörleri protesto için rektörlüğü işgal etti.

MELEK – “Mini işgal” denmişti o eyleme, ben de bu vesiley-
le rektörlük binasının içini ilk kez görmüştüm. İlk üniversite 
işgali midir senin olay? Çoğu yerde öyle yazıldı.

OYA – Hayır, yanlış. İlk üniversite işgal eylemleri, ilk boy-
kotlar 1968 Haziran’ında, Fransa’daki mayıs eylemlerinin 
başlamasının hemen ardındandır. İlki Ankara’da Dil Tarih’te-
dir hatırladığım kadarıyla, sonra İstanbul’da boykotlar ve 
fakülte işgalleri oldu. Mini işgal ilk rektörlük işgali olabilir. 

Ben işgalden hemen önce sosyoloji bölümünde son bir 
ders vermiştim. Sosyal düşünce tarihi dersiydi. Tarih boyun-
ca düşünce özgürlüğünün nasıl engellendiğini Sokrates’ten 
başlayarak anlatmış, benim doktoramın reddini de egemen 
sınıfların ve onların işbirlikçisi üniversite mensuplarının dü-
şünce özgürlüğüne karşı saldırısı olarak niteleyip sıkı bir nu-
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tuk çekmiştim. Sonucun rektörlük işgali olacağını düşünme-
miştim. Böyle bir olay yaratmak işime gelmezdi. Yine de, 
kışkırtıcı demeyeyim ama pek de masum bir konuşma değil-
di herhalde. Zaten amfide normalde altmış, yetmiş öğrenci 
olması gerekirken çoğu başka fakültelerden hiç tanımadığım 
birkaç yüz öğrenci vardı. Belli ki birşeyler kotarılıyordu. 
Ders bitti; sloganlar, alkışlar arasında amfiden çıkıp odama 
geldim. İçeri yeni girmiştim ki kapı vuruldu, kapıda uzun 
boylu, yakışıklı bir delikanlı. “Ben Deniz Gezmiş’im, teziniz 
reddedildiği için rektörlüğü işgale gidiyoruz,” dedi ve ceva-
bımı bile beklemeden yürüdü gitti. Öylece kalakaldım. Du-
run, yapmayın diyecek halim yok; böyle bir tavır küçük bur-
juva pasifizmi olarak damgalanır. Zaten, yapmayın desem 
beni kim dinleyecek! Eylem çoktan planlanmış. Tamam 
Oya, dedim kendi kendime, artık burada sana ekmek yok, 
bu üniversitede seni barındırmazlar. Zaten Profesörler Ku-
rulu’ndakilerin, konusunu bile bilmedikleri doktora tezini 
iki kez reddetmeleri de gözden çıkarıldığımı açıkça gösteri-
yor. Öğrenciyi suça teşvik, tahrik falan diye meslekten ihraç 
edilmem söz konusu. Hiç değilse memuriyetten çıkarılmış 
duruma düşmeyeyim diye hemen o gün istifamı yazıp sek-
reterliğe bıraktım, çekmecelerimi boşalttım, Laleli’deki bi-
nanın arka kapısından çıktım. O sırada rektörlük işgal edil-
miş, gürültü patırtı kopmuş.

Geçenlerde çoğu o işgal olayını yaşamış, 68 kuşağından 
eski sosyoloji öğrencileri beni buldular, kırk iki yıl sonra bir-
likte bir yemek yedik. Kırk kişiden fazlaydılar, çok duygu-
landım. Tabii yine bu konu konuşuldu. Bir öğrenci o zaman-
lar çok güldüğümüz “rezonans” hikâyesini anlattı.

MELEK – Çok komik bir hikâyedir o, anlatsana.

OYA – Bunlar rektörlüğün kapısına dayanıyorlar. Rektörlük 
sekreteri, hayır açamam diye feryat ediyor. Bakıyor ki öğren-
cileri içeri sokmazsa işler daha beter olacak, Deniz Gezmiş 
gelsin, ona teslim ederim, diyor. Yani Deniz resmî, mutemet 
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işgalci durumunda. Öğrenciler içeri giriyorlar, biri masanın 
üzerine çıkıyor. Masanın üstünde değerli bir kristal avize var. 
Olayı, “ben oradaydım”, diye nakleden eski öğrencim, masa-
nın üstüne çıkanın Deniz olduğunu söyledi. Ben bundan 
pek emin değilim. Ama matrak olan şu: Masanın üstündeki 
genç ayaklarını masaya vurarak yüksek sesle nutuk atarken, 
kristal avize titreşmeye başlıyor. Sekreter, avize düşecek, kı-
rılacak korkusuyla, “Rezonans yapıyor, rezonons yapıyor!” 
diye panik içinde bağırıyor. 

Hikâye eğlenceli; ama ben istemeden de olsa tahrikçi 
durumundayım. Zaten Laleli’den Levent’teki eve geldiğim-
de sivil polisler çoktan kapıdaydı.

MELEK – Sana ilişmiyorlar mı peki?

OYA – Hayır, ilişmiyorlar, sadece kapının oralarda dolaşıp 
gözlüyorlar. Birkaç parça giyeceğimi küçük bir çantaya ko-
yup bir süre sonra evden çıktım. Ertesi gün Ankara’da TİP’in 
(Türkiye İşçi Partisi) olağanüstü genel kurulu vardı. Sovyet-
ler’in Çekoslovakya’ya müdahalesini eleştiren, Türkiye’ye 
özgü, güler yüzlü sosyalizmden, ceberrut devletten söz eden 
tartışılmaz Genel Başkan Aybar’a karşı muhalefet büyümüş-
tü. Örgüt parça parçaydı, herkes ayrı baş çekiyordu, bir ar-
kadaşımızın deyimiyle tam bir fetret devri yaşanıyordu. Biz 
de TİP üyesiyiz ya, İngiliz Filolojisi’nde asistan olan Murat 
Belge ile birlikte, gece otobüsüyle Ankara’ya, kongreye gide-
ceğiz. Delege melege değiliz ama parti içindeki hay huy ara-
sında, bizler, İstanbul’dan bir grup üniversite mensubu da, 
Üçüncü Yol diye bir takım oluşturmuşuz. Gece otobüsüne 
atlayıp Murat’la birlikte Ankara’ya, olağanüstü genel kurula 
gittik. Böyle tuhaf, heyecanlı günlerdi işte. Koşuşturma, ha-
reket, heyecan iyi de, ne yapacağımı, hayatıma nasıl bir yön 
verebileceğimi bilmiyorum. Üniversite faslı kapanmış görü-
nüyor, parti karmakarışık. O sırada Muzaffer New York’ta, 
Columbia Üniversi te si’ndeydi.
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