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İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 
 

 
 
 
 
 
Belma’ya Mektuplar beş yıl önce 2014 yılının sonbaharında basıldı. 

Dörtte üçü dağıtıldı, hapishanelerdeki bazı ağır cezalı arkadaşlara 
gönderildi ve artık herkesin ulaşımına açmanın zamanı geldi. Elde bir 
miktar kitap var ve inanıyorum ki bunların da alıcısı olacaktır. Kitabı 
eline alıp, sayfalarını çevirerek okumanın zevki başkadır, en azından bana 
öyle gelir. Kimisi de internetten okumayı tercih edecektir.  

Kitabı karıştırdım, giriş kısmını özellikle okudum, gereken her şeyi 
yazmışım, eklenecek bir şey bulamadım. Bu Önsöz’de kitabın son beş 
yıllık hikâyesini anlatabilirim ancak…  

Genelde beğeniyle karşılandı. Bildiğim kadarıyla hapishaneden 
yazılmış ve bu içerikte mektuplar olarak türünde ilktir. O günleri 
yaşayanlar arasından “bu aşk bitmemeliydi” diyenler çıktı.  

Beni hayrete düşüren bir değerlendirme ise bazı tanınmış yayınevi 
editörlerinin bu mektupları anı sanması, anı ile günlük arasındaki farkı 
bilmemeleridir.  

Mektupların çoğunda tarihi olduğuna göre (Belma fotokopileri 
yolladığı için bazılarında tarih çıkmamıştı) bunlar anı değil günlüktür. 
Anı zamanın sansürüne uğrarken günlük uğramaz. Günlükte o anki 
duygularınızı, düşüncelerinizi yazarsınız; anıda ise yıllarca sonraki 
değerlendirmenizi ve hatırladıklarınızı…  

Diyelim bugün bir şey oldu ve bunun hakkında ne düşündüğümü, 
neler hissettiğimi yazdım ya da günlüğe geçirdim diyelim. O olay 
hakkında bugünkü düşüncelerim diyelim on yıl sonra değişebilir. Aynı 
olayı farklı değerlendirebilirim, duygularım da değişmiş olabilir. Bu 
anıdır. Belki de o olayı hiç hatırlamam, o gün bana önemli görünmüştür, 
sonra önemini kaybetmiştir ve unutmuşumdur. Bu da olabilir.  

Anı ile günlük arasında büyük fark vardır. Bu fark bir yerde tarihin 
değerlendirilmesi gibidir; olaylar aynıdır ama yorum değişmiş olabilir.  

Bu beş yılda Belma’dan herhangi bir haber almadım, hakkında bir 
şey de duymadım. Kitaptan haberi var mı, bilmiyorum.  
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Önümüzdeki yıl, 40. yıldönümü olacak hapisten kaçışımın. Sadece 
beni değil, onu da özgürleştirdiğini yeniden ve daha kuvvetli olarak 
anladım. Belma’da başka bir hayata yönelme eğilimi vardı. Sonuçta oraya 
gidecekti ama ben hapisteyken gitmek eminim ki kendisini rahatsız 
ederdi. Kaçmamla bu rahatsızlık ortadan kalktı ve hele oraya gelip aynı 
hayatı paylaşmayacağımı da anladıktan sonra kararını verdi.  

Bu kadının hayatımda önemli yeri vardır. Büyük ihtimalle bir daha 
karşılaşmayacağız ve karşılaşsak bile anlaşabileceğimiz şüphelidir. Ne o 
1977’deki Belma’dır, ne de ben o zamandaki Engin… Anlayabildiğim 
kadarıyla ben ondan fazla değiştim. Bu durum kendisinin hayatımda bir 
dönemki büyük önemini ortadan kaldırmaz. O’nun kafasının bir 
köşesinde durduğumu ve duracağımı da biliyorum.  

Apayrı iki hayatı yıllardır yaşayan ama bir dönem birbirini oldukça 
sevmiş iki insan için bu kadarı yeterlidir.  
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GİRİŞ 
 

 

 

Kitap sevdiğim bir kadına yazdığım 83 mektuptan oluşuyor. 
Bunlardan ilk üçü benimle aynı hapishanede (Bayrampaşa ya da popüler 
adıyla Sağmalcılar) olan Belma Gürdil’e elden verildi. 70 tanesi 1977’de 
ülkenin ilk E tipi cezaevi olan Isparta’dan Bayrampaşa’ya yazıldı. 8 
tanesi 1978-79’da yedi ay bulunduğum Konya Cezaevi’nden tahliye 
olmuş olan Belma’ya yazıldı. Son ikisi ise uzun bir aradan sonra 1995-
1996’da Frankfurt’tan Toronto’ya yazıldı.  

Büyük çoğunluğu bir hapishaneden ötekine giden bu mektuplar 
toplu olarak nasıl eline ulaştı diye sorulabilir.  

Belma eline ulaşan (çok azı postada kayboldu) bütün mektuplarımı 
saklar. Aramalarda el konulabileceğini düşünerek içerde iken iyi arkadaş 
olduğu ve tahliye olunca da sürekli ziyaretine gelen adli bir kadın 
mahkûma verir. Mektuplar dışarıda birikir. Tahliye olduktan sonra sürekli 
polis takibi altında olmasına rağmen bir yolunu bulup mektupların 
hepsini alır. Yurtdışına kaçak çıkarken beraberinde götürür (1979) ve 
1995’e kadar da saklar. Bugün de durduklarına eminim.  

Frankfurt’tan yazdığım mektupta “belki birkaç tane kalmıştır” 
düşüncesiyle fotokopilerini istemiştim, büyük bir paket geldi. Konya 
Cezaevi’nden yazdığım dört mektup mücadele anlayışı analizlerini 
içeriyordu. Bunların okuru ilgilendirmeyeceğini düşünerek çıkardım. 
Sağmalcılar’da yazılanlar arasında bulunan çok özel bir bölümü ve 
Konya mektuplarında bulunan dönemin politik tartışmalarını da (…) 
olarak belirterek atladım. Geriye kalan, mektupların yaklaşık yüzde 
95’idir.  

Mektuplarda gerekli yerlerde dipnot aracılığıyla açıklamalar yaptım.  

Bazı mektupların üzerinde tarih bulunmuyor ancak Belma bana 
sıralı gönderdiği için ve içindeki konulardan hareketle sıraya koymak 
sorun olmadı.  

Burada ne okuyacaksınız?  
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İnsan 83 tane ve bazıları da oldukça uzun olan mektuplarda kendini 
sürekli tekrarlamadan bir kadına olan sevgisini anlatabilir mi? Yoksa 
anlatılan başka bir şey midir?  

Mektuplar yazarın dengesiz gelişmiş yapısını düzene koymak, 
kişiliğini elden geçirmek ve geliştirmek için kendisiyle yaptığı 
konuşmaları sevgisiyle birlikte sevdiği kadına iletmesini içerir.  

1970 Mayısında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyalist Fikir 
Klübü’ne üye olarak örgütlü devrimci mücadeleye giren yazar; altı ay 
sonra Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu’nun (Dev Genç) yayın 
organı İleri’nin son sayısının yazı işleri sorumlusu, bundan üç ay sonra 
THKP-C’nin legaldeki yayın organı Kurtuluş’un yayımlanmasında görev 
alanlardan birisi, 12 Mart 1971 sonrasında Ankara’da gizlenen dönemin 
tanınmış devrimcileri arasında irtibat sağlayanlardan bir tanesi olur.  

1974’te daha sonra Acilciler adını alacak örgütün kurucuları 
arasındadır. 1975’te bir örgüte adını veren ve hâlâ hatırlanan Türkiye 
Devriminin Acil Sorunları’nı yazar. 1977’de ölüm ve yakalanmalar 
sonucu örgütün adını duyuran eylemlerin sürükleyicisi olmak zorunda 
kalır. Hapishaneye girdikten sonra bir mektubunda içinde bulunduğu 
durumu şöyle anlatır:  

“Öyle bir gelişimim oldu ki yapım, yeteneklerimin yaptıklarını 
zorlukla kaldırır oldu. Bu yapıyı sağlamlaştırmak gerek ve bunun için de 
boşlukların dolması gerek. ”   

Almanya’da bir Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) militanı, “Ya devrim 
ya ölüm diyerek yola çıktık, ikisi de olmayınca ne yapacağımızı şaşırdık” 
diye yazar.  

1971’in ölüm psikolojisi hepimizde vardı. Anılarımızı sayıları 
gittikçe artan mezarlar dolduruyordu. Fazla yaşayacağıma inanmıyordum 
ve bundan da çekinmiyordum. Sadece o kısa sürecek hayatta bir ömrü 
yaşamak istiyordum.  

22 yaşında ODTÜ’yü bitirdim, ardından yüksek lisans yaptım, üç yıl 
devlet memuru olarak çalıştım, kısa süreli askerlik yaptım, evlendim, 
kızım oldu, bir kadına (hem de nasıl) aşık oldum. Bunlara politik faaliyeti 
de katın… 27 yaşında hapishaneye girdiğimde “bu hayat burada bitse de 
olur“ diye düşünmekte haksız sayılmam.  
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Öleceğimi düşünmüştüm, olmadı. Örgütü birlikte kurduğum İlker ve 
Yüksel birer yıl arayla hayattan ayrılmışlardı. Büyük şans eseri de olsa 
hayatta kalmış olmak güzeldi ve de zordu. Güzel bir ölüm genç bir 
insanın bütün açıklarını kapatırdı, ama olmadı. Dahası, yakalandıktan 
sonra ağır bir haksızlığa uğradım. Takip sonucu yakalanmıştık ve çekilen 
fotoğrafları sadece ben değil, birlikte yakalandığım insanların çoğu da 
görmüştü. Sonlara doğru yakalanan kişi olmama rağmen yakalanmanın 
bir dönem bana bağlanması bende şok etkisi yarattı. Bu etki ilk 
mektuplarda da görülür. Kendini yeniden oluşturma, kişisel yapıyı baştan 
sona gözden geçirme süreci bu koşullarda başladı ve oldukça hızlı 
ilerledi. Yanımda dimdik ayakta duran bir kadının varlığı bana büyük 
destek oldu. Düştüğüm yerden bu kadına tutunarak doğruldum.  

Kendini yeniden yapılandırmada ne olduğunu yıllar sonra Hesse’nin 
Bozkır Kurdu’nu okuduğumda daha iyi anlayacaktım. Birisi kötü 
çocukluk ve asla içinde kalmak istemediğim o çevrenin etkisiyle 
şekillenmiş; diğeri ise yetenekleriyle yapabileceklerinin farkında olan iki 
Engin arasındaki kavga bitti. İlki çekingenliği ve güvensizliğiyle sürekli 
olarak ikincisini tutmaya çalışırdı. Aslında hayatın bir döneminde ilki de 
az şey yapmamıştı ama ikincisini aşırı bulurdu. İkisi anlaştı, birleşti. 
Mektuplar bu süreçteki iç konuşmaları, insanların, hayatın ve 
mücadelenin değerlendirilmesini anlatır; arka planda ise bir kadının 
büyük sevgisi vardır.  

Sonra ne oldu?   

Birbiriyle anlaşan iki Engin, Belma ile anlaşamadı.  

Hayatta bir amacın olmalıdır ve bu da insanın kendini 
gerçekleştirmesidir. Kendini gerçekleştirmek, sahip olduğun bütün 
yetenekleri sonuna kadar geliştirmek demektir. Bu, bireysel bir süreç 
değildir; insan ancak yeni bir toplum yaratırken kendini de yeniden 
yaratır.  

Bunlar eski düşüncelerimdi ama bu amacın gerektirdiği yapısal 
özelliklere yeterince sahip değildim. Mektuplar büyük bir sevginin 
temelinde yapının eksiklerinin tamamlanmasını anlatır.  

O tahliye oldu, benim ise müebbet alacağım kesindi ve nitekim öyle 
de oldu ama ben artık hapishanede değildim. Bir grup arkadaşla birlikte 
kendimizi tahliye etmiştik.  
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“Ne olacağız biz? ” sorusu kalktı, yerini “hangi hayat tarzı? ” sorusu 
aldı.  

Karşı karşıya bir daha hiç görüşmedik ama 1983’te farklı hayat 
tarzları tercihimiz bizi –telefonla- ayrılığa götürdü ve 12 yıl sonra Belma 
beni tekrar buldu.  

Evliydi, iki çocuğu vardı, ekonomik durumu iyiydi ve kendi 
deyimiyle “orta sınıf kadını” olmuştu. Bir dönem o yılları unutmuştu ya 
da o yıllar hayatın gailesi içinde geriye itilmişti. Sonra geçmiş onu 
çağırıyor ve yarım kalan birşeyler tamamlanmayı istiyordu. Telefonda 
anlattığına göre, o yıllar hayatının en güzel yıllarıydı ve o dönemi ben 
olmadan düşünebilmek mümkün değildi; denemişti ama olmamıştı.   

Geçmiş ikimizi de çağırıyordu ve yarım kalan yaşanmışlık 
tamamlanmayı istiyordu.  

“Hayatta istediğim herşeye ulaştım, bir tek sen kaldın.”   

Onun ulaştıkları, benim 17 yaşından beri reddettiklerimdi.   

Başka türlü olması için her olanak var, ama hayır, bu hayatı 
yaşamayacağım.  

Güçlü bir reddetme duygusunun varlığı olağanın dışındakini 
yaşamak ve bunu sürdürmek için olmazsa olmazdır ve bu da bende vardı.  

Yeniden görüşmek ikimizi de bir süre çok etkiledi ama ikimiz de 
bizi çağıran geçmişin insanları değildik. Farklı insanlarca bambaşka bir 
dekorda yaşanan ve yarım kalan geçmiş, değişmiş insanlarla 
tamamlanabilir miydi?  

“Ne olacağız biz?” ve açıkça sorulmayan ama var olan “hangi hayat 
tarzı?” soruları ve cevapları bitti. Birbirinden yıllarca uzaklaşan ama 
birbirini unutamayan iki insan bir kere daha karşı karşıya gelmeden 
telefonda ayrıldılar.  

Bende birşeyler tamamlanamadı, her zaman eksik kalacaklar ve ben 
o eksikle birlikte yaşamayı öğrenmiştim. Belma’yı hala seviyordum, ama 
1977’dekini, 1997’dekini değil…  

Ayrıldığım her kadından sonra aklıma Belma gelir ve üzülürüm, 
ama 1977’nin Belması, sonraki bana yabancı Belma değil…  
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Onun aklının bir köşesinde kaldığımı biliyorum; gerisini 
bilmiyorum…  

Son olarak okur, “Neden bu kadar geç?” diye sorabilir.  

1996’da bana ulaşan mektupların yayınlanması neden bu kadar uzun 
sürdü?  

Bir dönem mektupları okuyamadım. Yazan ben bana yabancı 
değildi, ama artık epeyce uzaktı. Oldukça hareketli ve çok yönlü bir 
hayatım olmuştu ve yazan bir Engin idiyse şimdi neredeyse üç Engin 
vardı. Uzun zaman okuyamadım.  

Okuduktan sonra da el yazılı mektupları bilgisayara geçirmem uzun 
zaman aldı. Evli olduğum kadınlar Belma’ya düşmandı. Sevdikleri 
adamın hayatını bu denli etkilemiş bir kadının mektuplar aracılığıyla da 
olsa yeniden ortaya çıkmasını istemiyorlardı.  

Haklıydılar, yazamadım.  

Okur, yeni yalnızlığımı da büyük bir hızla değerlendirdiğimi 
düşünmelidir.  

 

15 Ocak 2013  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
BAYRAMPAŞA MEKTUPLARI 

 

 

Mektup	-	01	
 

Sevgili Belma,  

Yazmak insanı ferahlatır, onun için sana uzun yazacağım. Böyle 
durumlarda (geçmişte de değişik biçimde bir kere başıma gelmişti) ben 
uzun uzun yazarım. Bu bakımdan yazdıklarımın kısalığından şikâyetçi 
olmayacaksın.  

Önce buradaki hayattan bahsedeyim. 60 civarındayız. İki katlı bir 
koğuş. Üst taraf yatakhane, alt taraf salon ve yemekhane. Ayrıca geniş bir 
de avlu var. Herkesin yatağı var, o konuda rahatız. Yemekleri genellikle 
kendimiz yapıyoruz. Buzdolabı ve televizyon da var. Her çeşit kitap 
mevcut. Dışardan gardiyanlara sayım yaptırtmıyoruz, biz kendimiz 
veriyoruz. Siyasi koğuşun itibarı oldukça yüksek. Tabii bu yıllarca 
yapılan mücadele sonucu elde edilmiş. Saçlarımızı bile kestirtmedik. İki 
saatten fazla ziyaretçilerle görüşme olanağımız var. Sonuç olarak 
rahatımız yerinde. Sizlerin aynı durumda olmadığınızı biliyorum. Bu 
konuda yapabileceğimiz ne varsa söyleyin. Gerçi rahatımız iyi ama 
bunun da dezavantajları var. Hayatı, o hayatın insanlarını gözlemek 
olanağı yok (sizin için bu mevcut). Burada herkes devrimci. Birkaç 
komün var. En kalabalığı Devrimci Gençlik (30 civarında). Sonra biz 
geliyoruz (10 kişi). İki İDÖD’lü ile beraberiz (İ. Yırık ve Kirkor [1]. 
Birkaç Proleter’ci, bir TKP’li ve diğerleri var. Her komün kendi içine 
kapanık. Arada ideolojik tartışma yok (çünkü hadise çıkıyormuş). Herkes 
kendi içinde çalışma yapıyor. Yani buradaki durumun dışarıdan farkı yok. 
Arada bir faşistler camiye giderken önümüzden geçiyor ve slogan 
atıyorlar. O zaman biz de sopaları da çıkarıp karşılık veriyoruz. Başkaca 
bir hareket yok. Devrimcilerin arasındayız, rahatız, okuyabiliyoruz. 
Herşey dışarıdaki gibi. O zaman o birşeyin eksikliği, dışarıda olmamak, 
mücadeleden uzak kalmanın eksikliği insana daha fazla dokunuyor.  
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Sabah sporlarına şimdilik çıkmıyorum çünkü çok zayıf düşmüşüm. 
Sadece bol bol avluyu arşınlıyorum. Ama siz öyle yapmayın. Özellikle 
mümkün olduğu kadar güneş görmeye çalışın.  

Buraya geleli neredeyse bir hafta oluyor. Bu süre içinde hemen 
tamamen kendi içime kapandım. Kimseyle konuşmayan, başı önde 
ağzında sigara saatlerce dolaşan bir tip. Gazetelerde çıkan resimler de 
buna eklenince epeyce ilgi çektim. TKP’lisi pasta getirir, Dev-Genç’lisi 
sigara verir vb. Tabii benim bu kendim içerde aklım dışarda halim diğer 
arkadaşların da biraz moralini bozdu. Şimdi dedikleri kadarıyla yarı 
yarıya içeriye girdim.  

Gündüz zaman çabuk geçiyor. Temizliğe büyük önem veriliyor (tam 
senin yerin yani). Ancak geceleri fena oluyorum. Avlunun yüksek 
duvarının biraz ilerisinden yol geçiyor. Gecenin sessizliği içinde yoldan 
geçen arabaların sesini, tek tük atılan silah seslerini duyuyorum. Kısa bir 
süre önce içinde olduğum, koştuğum, didindiğim şehirin gürültüsünü 
dinliyorum. Hemen yanıbaşımda ancak beraber değiliz. İçime korkunç bir 
hırs doluyor ama şu anda birşey yapamayacağımı da biliyorum. Bazan 
gözlerim doluyor. Sonra rüyalar; seni ve daha pekçok kişiyi gördüğüm 
rüyalar. Galiba bu hep böyle sürecek.  

Bir hafta içinde ana konular dışında pek düşünmedim. Şehir 
Gerillası’nı tekrar okudum. Başta bu konuda (İstanbul tecrübesini de 
içeren) yazı yazacağım. Onun dışında başta program ve tüzük olmak 
üzere birkaç konuda daha yazı hazırlamayı düşünüyorum. Dışarısı için 
yazı yazmanın nasıl bir problem olduğunu bilirim. Diğer yandan en kısa 
sürede GK’nın [2] toplanmasını isteyeceğim. Benim yokluğum bölgelerin 
özerkliğine neden olmasın. Arzu’ya söyle haftaya Çavuş [3] gelirse 
mutlaka beni de görsün.  

Bana gelince; kendi hakkımda fazla düşünmedim. Yalnız dışarıda da 
söylediğim gibi “bakma dışarıdan göründüğüme, aslında harabeden 
farkım yok”. İçimde tarifi olanaksız büyük acılar var. Ölümler, ayrılıklar, 
yetersizlikler, ağır yükler, başarısızlıklar. İçimde çok şey yıkılmış, 
yeniden kurulmaları da zaman alacak. Sadece iki şey var canlı olan: 
Birincisi, hayatımın en güzel yıllarını, tüm enerjimi, herşeyimi verdiğim 
mücadeleye olan inancımdır. İkincisi ise bu harabelerin arasından doğan 
genç bir fidandır. Bu yıkıntılar içinde biraz solgun ve ürkek ama asla 
ölmeyecek kadar kuvvetli bir fidan. Bu fidan sana olan sevgimdir. 
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Hayrettir, bunca yıkıntı ve acının arasında; mücadelenin ateşinin yakıp 
kavurduğu benim çoraklaşan yüreğimde birşey yeşerebiliyor. Demek ki 
hiçbir zaman kurumayacak ve ölmeyecek.  

Aramızdaki ilişkiye gelince, ben anlaşılmasından hiç çekinmiyorum. 
Burada aslında arşivde durması gereken bir gazeteyi (senin resmin olan 
Hürriyet’i) yürütmeye kalkınca uyanık olan herkes anlamıştır herhalde. 
Geçen Çarşamba kardeşim, teyzem, kayınpeder ve İlkin [4] geldi. Biraz 
konuştuktan sonra ilk sordukları konu da Hürriyet’in yayını. Gazetenin 
hangi maksatla bunu çıkardığını açıkladıktan sonra gerçeği de söyledim. 
İlkin epeyce bozuldu. Beni çaresiz ve ona sığınacak bir durumda 
bulacağını sanıyordu anlaşılan. Neyse, ben hangi durumda olursa olsun 
kimseyi aldatmayı sevmem. Gerçek her türlü boş hayalden daha iyidir. 
Haftaya çocuğu da görebileceğimi sanıyorum. Kardeşim ilişkimizi 
normal karşıladı, aynı mücadele içindeki insanlar, olağandır dedi.  

Hilal’in seni eleştirdiği konuya gelince. Sizlerle ilk kez 
konuştuğumuz geceye kadar çok fena idim. Özellikle takibin ne 
zamandan başladığını öğrendikten sonra ferahladım. Bunun dışında 7-14 
saat süren sorgulardan sonra insan dünyada baskıdan, sorgudan başka 
şeyler olduğunu da hissetmek istiyor. Onun için arkadaşları ve seni 
görmek, konuşmak istiyordum. Kimseyi de eleştiremem, herkes elinden 
geleni yaptı. Sen en iyimizdin. Bunu sadece ben değil herkes söylüyor.  

Tabii, bizim (özellikle benim için) dışarıda çeşitli spekülasyonlar 
çıkmış. Artık normal karşılayacağız. İçerde hatalarım olduysa (ki olduğu 
kanısındayım) bunun değerlendirilmesi tüm yoldaşlara aittir.  

İstanbul konusuna gelince; şu anda kafamda somutlaşan bir plan 
yok. Şimdilik gelen herkese moral vermekle meşgulüm. Çarşamba 
Sirkeci geldi. Onunla çok kişiye haber yolladım (senin karşıdaki yeni 
nişanlanan da dahil). Bir kişiyi daha çağırttım, haftaya kadar daha 
etraflıca düşünebilirim. Cemil ve doktora da haber gitti. Emmi ortalıktan 
toz olmuş, aslında gereksiz. İfademde onun için sempatizan dedim, yalnız 
polis onun evinden birşey taşıdığımı çakmış ama ifademde yok ve 
kanıtlayamazlar. Benim konuştuğumu sanıyormuş, bazı hatalar yaptığımı 
ben de biliyorum ama bu konuşup herşeyi söyledi meselesi insana çok 
ağır geliyor.  

Buraya arada bir Yeşilköy baskınını yapan iki Filistinli geliyor. 
Konuşuyoruz. Birisi beni bir arkadaşına benzettiğinden çok seviyor. 
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Klaşin mermisinin yakından çelik yeleği deldiğini öğrendim. Gel de 
yanma Belma. Bu heriflerin tek güvencesi bu yelek. Evde bastırılıp sonra 
bunları önüne katıp Gayrettepe’ye kadar kovalamak vardı, ama olmadı 
işte. Eylemimiz tam bir sıçrama yapacağı sırada darbe yemek kötü oldu. 
Oldukça tecrübe kazanmıştık, artık daha cüretkar eylemlere girebilirdik. 
Neyse şimdilik buraya kadarmış. Şunu da belirteyim; buradan işe 
yaramaz bir insan olarak çıkacağımı artık düşünmüyorum. Marigella 57 
yaşında şehir gerilla savaşına başlamış, ben daha 27 yaşındayım. 
Yakalanalı daha iki hafta oldu ama silahı ve İstanbul sokaklarını özledim.  

Bilirsin abdala malum olur derler. O gün içimde bir huzursuzluk 
vardı. Eve erken gelip seni görmek istedim, akşam Müslüm’e gitmek 
istemiyordum. Birşeyler olacağı içime doğdu sanki. Şimdi de nasıl olacak 
bilmiyorum ama burada zannettiğim kadar uzun kalmayacağımı 
hissediyorum. İnşallah doğru çıkar. İçimde gittikçe büyüyen bir duygu 
var: Bu kadar çok ve iyi insanın başında bulunmaya kendimi layık 
görmüyorum. Dışarıda üzerinde çok düşündüğüm ancak sana açmadığım 
birşey vardı: Sonbahara kadar tüm enerjimi kullanarak elimden gelen 
herşeyi yapmak ve sonra da yeterince başarılı olamadığımı belirterek 
sorumluluktan çekilmek. Herhangi bir militan gibi bana nerede ve nasıl 
bir görev verilirse oraya gitmek. Bugünkü şartlarda bunun olabileceğini 
sanmıyorum ama imkân olsa idi gerçekten isterdim. Ben sizler gibi her 
aşamadan geçerek, onu tam anlamıyla olmasa bile özümleyerek, adım 
adım gelişerek bugünkü duruma gelmedim. Bunun yetersizliğini, 
eksikliğini her zaman içimde duydum. Yaptığım hataların çoğunun baş 
nedeni de budur; benim durumumdaki bir insanın bazı hataları 
yapmaması gerekirdi, ancak ben buraya normal bir süreci izleyerek 
gelmedim ki. 1971 öncesinde de durum böyleydi. Daha devrimci olalı bir 
sene olmuş iken sıkıyönetim altında en önemli irtibat görevlerini yaptım. 
Aslında ne tecrübem ne de ideolojik seviyem vardı. Tek özelliğim 
üzerime düşeni yapmak için elinden geleni yerine getirmekti. Belki sana 
garip gelecek ama fazla sorumluluğu olmayan, elinde silahıyla heryere ve 
herşeye koşmaya hazır bir militan olmayı gerçekten isterdim. Sürekli 
önde olmak bende bu kötü eğilimleri de geliştirdi (anladığım kadarıyla 
bende biraz bireycilik var). Bu konularda sen de düşüncelerini yazarsan 
memnun olurum. Şimdilik bu kadar.  

Not: Kazağım var ama gene de örebilirsin, hiç ayıp olmaz.  
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Not: Biraz önce Cemil geldi ve iki arkadaşla görüştü. Dışarıda 
hakkımızda (özellikle benim hakkımda) epeyce spekülasyon varmış. 
Önce çatışmadan o kadar malzeme teslim edildi meselesi. Bu konuda 
başkalarını ikna etmeye herhalde olanak yok. İkincisi de benim konuşup 
herşeyi söylediğim yolunda. Bunu çıkaran da Müslüm’ün evinde 
yakalanan ve hiç tanımadığım Orman Fakültesi’nde olan bir adam. Tabii 
bir sürü insan da mal bulmuş gibi buna sarılıyor. Muhakkak polis de bunu 
körükleyecektir. Önceden de belirttiğim gibi benden çok şey öğrenilmek 
istendi. Onları vermemek için polisin bildiği şeyleri etraflıca anlattım. 
Bunu yapmasaydım diğer arkadaşlara da çok fazla yükleneceklerdi. 
Neyin ortaya çıkıp neyin çıkmayacağı o durumda bilinemezdi 
fikrindeyim. İstanbul’da bölge çalışmaları ve diğer bölgelerdeki 
çalışmanın kapsamı konusunda ele geçirecekleri en ufak bir ipucu belki 
de çok şeyi sökerdi. Bu ipucunu bende bulmaya çalıştılar ve bulamadılar. 
Önceden de belirttiğim gibi yaptığımın ne ölçüde doğru olduğu her 
zaman yargılanabilir.  

Ancak bir konuda kararımı verdim: Devrimci bir örgütte hakkında 
bu tür laflar çıkan birisi (bunlar yanlış bile olsa) sorumlulukta kalamaz. 
Bu nedenle örgüt içindeki tüm görev ve sorumluluklarımdan çekileceğim 
ve bunu da ilk fırsatta GK’ya bildireceğim. Bu kesinlikle bir kaçış 
değildir. Buraya yeni birisi gönderilinceye veya atanıncaya kadar üzerime 
düşen herşeyi yapacağım. Hareketin sıradan bir militanı olmayı her 
zaman isterdim ama böyle olacağını da hiç düşünmemiştim. Bilmem 
sizler bu durumumu nasıl değerlendirirsiniz. Anlaşılıyor ki gerçekten de 
gerektiğinden fazla yaşadım. Yaşamak bu kadar şeyi görmeye, işitmeye, 
katlanmaya değmez; ama madem yaşadım devam edeceğiz.  

Sana ve tüm yoldaşlara en derin sevgilerimi iletirim (tabii kabul 
ederseniz).  

E.  

 

DİPNOTLAR  

[1] Kirkor Aluç: MLSPB (Marksist Leninist Silahlı Propaganda 
Birliği) adlı örgüttendi. Filistin’de eğitim gördükten sonra İstanbul’a 
gelmiş. Berec işçilerinin grevine destek olmak için parkalı postallı olarak 



	 15	

grev yerine gitmiş. Polis yakalamak isteyince kaçmış ve kovalamaca 
sırasında peşinden gelen birkaç polisi vurmuş. Bir duvarı aşmak isterken 
bacağından yaralanmış ve yakalanmış. Polis arabasında bir şarjör 
mermiyi bacağına boşaltmışlar. Daha sonra kangren olan bacağı kesilmiş, 
takma bacak takılmış. Hapishane avlusunda gün boyu takma bacağıyla 
yürüme talimi yapardı. Kendi anlattığına göre Ermeni bir kadın ziyaretine 
gelmiş ve polisle çatışmasının Ermenilerin yaşadığı katliamla ilişkisi olup 
olmadığını sormuş. Soruya sinirlenmiş ve “yok” demiş.  

[2] Genel Komite. THKP-C kökenli örgütlerde en üst yönetici 
organdır.  

[3] Arzu’nun nişanlısının takma adı.  

[4] İlk eşimdi, fiilen ayrıydık ama resmen ayrılmayı kabul 
etmiyordu.  
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Mektup	-	02	
 

Sevgili Belma, 	
Çarşamba akşamı. Mektubunu şu ana kadar üç defa okudum, daha 

epeyce de okurum. Sana önce buradaki hayattan bahsedeyim. Sabah 7’de 
kalkıyoruz. Önce spor (isteyen yapıyor, ben iki gündür başladım ve şimdi 
her tarafım ağrıyor). Burada dört komün var ve herkes yemeğini ayrı 
yiyor. Biz 10 kişiyiz. Onun için on günde bir bana sıra geliyor. Spordan 
sonra kahvaltı (9.00). 9-13 arası ne istersen yap. Bazı komünler eğitim 
çalışması yapıyor. Biz henüz başlayamadık. Sadece bir kişinin 
okumasıyla ilgileniyorum ve tartışmalı konulara da hiç gelemiyorum. 
(Arzu çok sinirlisin dedi, sinirli ne kelime, barut gibiyim.) Kahvaltıdan 
sonra ben bir köşeye çekilip kitap okur veya yazı yazarım (dışarıya ve 
sana mektup yazmaktan ve şehir gerillası üzerine okuyup yazmaktan 
başka şey yaptığım da yok).  

Öğle yemeği yedikten sonra gazeteleri okuyorum. Sonra çay 
içiyoruz. Bazan biraz uyuyorum. Sonra gene okuyup yazma ve ağzında 
sigara avluyu arşınlayıp düşünmek faslı (Devrimci Gençlik’çiler 
soruyorlarmış: Bu adam hep böyle düşünür mü, yoksa buraya girdikten 
sonra mı başladı?) 19 civarında yemek yeriz. Sonra biraz televizyon 
seyrediyorum. 22’de yatıyorum. Öğleden sonra da uyuduğum için sabah 
4 civarında uyanıyorum. Alacakaranlıkta zaten hiç aklımdan çıkmayan 
şeyler tekrar geliyor: Mücadele, örgütün durumu, sen, geçmiş hayatım. 
Bazan çok fena oluyorum ve kendimi hiç de iyi hissetmiyorum. Sonra 
yavaş yavaş sakinleşiyorum. Ardından yeni bir gün daha başlıyor. 
Anladığın gibi burada hayat sıkıcı, çünkü uğraşacak birşey yok. Arada bir 
bazı lümpenler ve Filistinliler geliyor ve onlarla konuşuyorum. 
Lümpenler (özellikle Adanalı) oldukça iyi. Bizden koğuşta söyletmek 
için marş istiyor. Burada bir de teyp var. Devrimci türkünün, marşın her 
çeşidi var. Bazı geceler marş söylüyoruz. Tıpkı bir öğrenci yurdu gibi. 
Her an her şey aynı. İşte o zaman dışarda olamamanın ezikliği insanın 
içine çöküyor.  

Bildiğin gibi devrimci mücadele hayatın küçük bir kısmını kapsar. 
Ancak devrim gerçekleştikten, kültür ihtilali olduktan sonra devrim tam 
anlamıyla kitlelerin bilincine girer. Devrimci mücadele ile hayat 
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özdeşleşir. Sizin çevrenizde bu toplumun hayatı var. Burada ise 
devrimciler var. Arada ideolojik anlamda diyalog da olmayınca burasının 
dışarıdan hiç farkı yok.  

Sana gelince; günde altı saat (o da düzensiz olarak) uyuman kesin 
yanlış. Daha çok uyumalısın. Altı saat uyku insana yetmez. Zaten burada 
insanın içi kararıyor bir de fiziksel olarak yıpranmak son derece 
lüzumsuz. Altı saat uyku bana yetiyor deme sakın. Uyuyamamanın 
nedeni sinirsel. Hatırlar mısın, benimle beraberken de çok uyumaktan 
şikâyet ederdin. Onun için bol bol uyu. Burada zaman dışarıdaki kadar 
cimrice harcamamız gereken bir şey değil.  

Kendine iyi bak. Fazla sigara içme. Ben günde üç tane içmeye karar 
verdim, bir gün uyguladım, ardından gene 7-8 taneye çıktı, ama 
azaltacağım. Ellerin gene çok soğuktu, neden?  

Bu hafta annem, kardeşim ve İlkin geldi. Yeni bir şey yok. Avukat 
olarak O. Apaydın’a haber gönderdim. Hava yağmurlu olduğu için çocuk 
gelmedi. İlkin çok bozuktu. Benim eski tavrımı sürdürmem onu çok 
kızdırıyor. Eskiden de söylerdim ya; bunlar başka insanların kanından, 
canından, emeğinden kendilerine pay çıkarmaya çalışanlar. Bugün şöhret 
olduk ve çevresindeki itibarını artırmak için de (İlker gibi) beni de 
kullanamayacak. [5]  

Gelelim ikimizin ilişkisinin tahlil sürecine. Anlatılacak çok şey var 
(madem önce ben konuşacağım), uzun uzun yazacağım. Önce beni daha 
iyi tanıman gerek. Seninle karşılaştığımda hangi durumda olduğumu 
bilmen gerek. Bu iş bir mektupta bitmez, ama olsun, yazacağım. En 
eskiden başlayayım, yani doğumumdan: İlk dört yılı ailemin olduğu 
kadar teyzemin de yanında geçirmişim. Adana’da ailemin yanında 
olduğum zamanlar da genellikle annemin öğretmen olduğu kız lisesinde 
günüm geçermiş. Beş yaşında ana okuluna gittim (bu arada dört yaşında 
iken kardeşim oldu). Çocukken çok hareketli ve yaramaz olduğumu 
hatırlıyorum. Altı yaşında da ilkokula gittim.  

Burada biraz duralım ve psikolojik açıklamalara geçelim: İnsanın 
tüm içgüdülerinin toplamına libido denir. Bu içgüdüler doğuşta kendini 
korumaya, çevreyi tanımaya yönelir. Sonra dışarıya açılır ve en yakın 
karşı cinse yönelir (erkek çocuk için anne). Sonra eğitimin başlamasıyla 
topluma yönelir. Çocukluğumun ailemin yanında olduğu kadar 
akrabaların yanında da geçmesi, sürekli karşı cinsle birlikte olmak 
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(Adana Kız Lisesi) ve beş yaşında ana okuluna giderek topluma açılma 
sonucu; bende içgüdülerin aileye yöneldiği bir aşama yoktur. Ve bu 
aşamanın olmaması hayatımdaki çok şeyi belirlemiştir.  

İlkokulu çok sevdiğimi hatırlıyorum. Sabahçı idim, öğleden sonra da 
sınıftan çıkmadığım için arada bir ailem okula gelip beni almak zorunda 
kalırdı. Son derece girgindim. Ve bu girginlik bende serbestçe gelişen bir 
kişilik oluşturmaya başlamıştı. Tam bu dönemde (7 yaş) ailenin baskısı 
gelir, benim gelişimimi kontrol altına almak çabasıdır bu. Adeta bütün 
hayatım altüst oldu. İki kere evden kaçtım. İkisinde de ben geri 
dönmedim, getirdiler. Bu ve sonraki yıllarda aile ile olan çelişkim gittikçe 
sertleşti. Çocukluğumun hareketli insanı yerini durgun ve içine kapanık 
bir insana bıraktı. 11 yaşında (ilkokul 5) çelişki çok keskinleşti. İlk kez 
fiziksel baskıya karşı gücüm oranında direnmeye başladım ve gelecekten 
tüm umudumu kestim. İnsanın 11 yaşında artık hayattan bekleyecek, ümit 
edecek hiçbir şeyinin kalmadığını hissetmesi korkunç bir şey. Bu 
dönemde beni ayakta tutan ve gelişmemde çok etkin olan şey ailemin 
çevresiydi. Adana’nın tüm öğretmenleri beni tanırdı ve çok ilgilenirlerdi. 
İyi yazı yazardım. O yazıları saatlerce oturup benimle tartışırlardı. Neyse 
babamın iki yıl ABD’ye gitmesiyle çelişki hafifledi.  

Orta okula Adana Koleji’nde başladım ve kısa sürede ailemin bana 
koyduğu her kısıtlamayı yıktım. Okulda iyi bir talebeydim. Ancak 
toplumdan yani okuldaki arkadaşlarımdan aradığım yakınlığı bulamadım. 
Hemen hiç arkadaşım olmadı. Özellikle ikinci sınıfta iken (13 yaş) 
hayatımı yaşadım denebilir. Okuldan çıkınca oyun salonlarını dolaşırdım. 
Zamanın bütün edepsiz kitaplarını okurdum.  

14 yaşında Ankara’ya geldik ve bu yeni ortama çok zor uydum. 
Babamın da dönmesiyle eski günler yeniden geldi. Gerçi artık fiziksel 
baskı yoktu (daha doğrusu olamıyordu çünkü ben de epeyce 
kuvvetliydim). Onlara muhtaç olduğumu, yalnız yaşayamayacağımı 
biliyordum. Böylece gene içine kapanık, dünyadan umudunu kesmiş 
halime döndüm.  

Lise 1’de okul değiştirdim. Lise hayatımın üç yılı da benim için çok 
önemlidir. Lise 1’de bir çelişki açığa çıktı: Kendime olan saygım ve 
güvenim sıfırdı. Buna karşılık yetenek olarak toplum içinde çok şey 
yapabilirdim. Herşey bunu gösteriyordu. Bu çelişki lise 2’de (16 yaş) 
bende şiddetli bir buhranı doğurur.  
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16 yaşında her buhranlı dönemde olduğu gibi neler düşündüğüm 
konusunda sayfalarca yazı yazdım. Yıllar sonra onları okuduğumda 
şunları gördüm: Klasik toplum hayatından nefret ediyordum. Okuyacağız, 
iş sahibi olacağız, evleneceğiz vb. Sonra ne olacak? İnsanın hayatta bir 
amacı olmalıdır, o amaç için yaşamalıdır. O dönemdeki amacım beni 
ezen, aşağılayan toplumun içinde bir yer kapmaktı. Kendime olan 
saygımı kazanmaktı.  

Lise 3 (17 yaş) bu mücadelenin ilk yılıdır. Toplumda yer kapmak 
okulu bitirip üniversiteye girmek biçiminde somutlanıyordu. Çılgınlar 
gibi çalıştığımı hatırlıyorum. Kendime olan güvensizliğim önümdeki en 
büyük engeldi. Lise bitti ve ODTÜ’ye girdim. Bu sırada ilk kez toplumsal 
olaylara ilgi duymaya başladım. İdeolojim ile toplumun hakim ideolojisi 
aynıydı (toplum içinde yer kapmaya çalışan insan zaten başka neyi 
savunabilir). Klasik toplumsal hayata kesin düşmandım, evliliğe kesin 
düşmandım (böyle aile hayatı olandan başka ne beklenir). Bilim adamı 
olacaktım ve hayatımı kimyaya verip yaşayacaktım. ODTÜ Hazırlık’ta 
okuduğum yıl (1967-68) müthişti. Kendime güvenimi, saygımı tam 
anlamıyla kazandım. (600 küsur insan içinde ilk 25 arasındaydım.) 
Toplum başarımı kabul etmişti. Ve bu güvene sırtımı dayayarak aileye 
karşı mücadeleyi hızlandırdım. Artık mali bağımsızlık kazanmaktan 
başka yapacak iş kalmamıştı. O yıllar (1967 ve 1968 yazı) ilk öğrenci 
olaylarının başladığı, 6. Filo’nun sık sık geldiği, Vedat Demircioğlu’nun 
öldüğü zamandır.  

1968 kışı ODTÜ 1. sınıf. Komer’in arabası yakıldı. Toplumsal 
olaylarla ilgilenmeye başladım. Yine iyi bir öğrenciydim. İçine 
kapanıktım ama herkese yardım ederdim. O dönem ilk olarak (o sıralarda 
meşhur bir isim olan) H. Marcuse’ün “Tek Boyutlu İnsan” kitabını 
okudum ve tek kelime ile şoke oldum. Orada bu toplumun insanı nasıl 
yozlaştırdığı anlatılıyordu. Anladım ki, bir gaye uğruna mücadele arzusu 
ile ben bu toplumda istenmeyen bir insanım. Daha sonra B. Russell’ın 
kitaplarını okudum. Bilime inanan bir insan olarak zaten Tanrıya 
inanmazdım. Ardından diyalektiği ve Freud’u okudum (ondan da çok 
etkilendim). Beni ilgilendiren tek şey gerçekti. İnsanların şöyle ya da 
böyle değil gerçeğe göre yaşamalarıydı. Doğru olan herşeye karşı büyük 
bir hayranlığım vardı. Ve yavaş yavaş marksizmin doğruluğuna 
inanıyordum.  
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O yıl (1969) ilk okul işgallerinin başladığı yıllardı. Genel kanım 
sosyalistlerin çok yetenekli insanlar olduklarıydı ve bizim okuldan Sinan 
Cemgil’e tek kelime ile hayrandım (gerçekten de Türkiye solu onun gibi 
bir adamı zor yetiştirir).   

2. sınıf (1969 kışı). Büyük bir çıkış yaptım. Sınıfta 70 kişi içinde 
ikinciydim ve bu arada TUBİTAK bursunu birincilikle kazandım (mali 
sorunu hafiflettim). Bu güven içinde devrimci oldum. Marx’ın bazı 
kitaplarını, ardından da Ne Yapmalı’yı okudum. Ve inan Belma hiçbir 
şey anlamadım. Bana en garip gelen şey: Devrim yapmak için neden bir 
organizasyona ihtiyaç var? Her insan kendi sorumluluğunu bilirse bu iş 
olur. Yıllarca kendisi için çalışmış bir insanın bireyci kafasının 
yansıması.  

Önce derneğe üye oldum. Sonra bir yürüyüşe katıldım. 1970 yazında 
her dernek üyesine görev verildi ve mutlaka yapması istendi. Ben 
Ankara’da olduğum için Aydınlık dergisindeki ıvır zıvır işleri 
yapacaktım. Aslında kimse görevi önemsemedi, tatile gitti. Ben ise her 
gün dergideydim. Kıbrıs üzerine araştırma yapmamı istediler. 50’den 
fazla İngilizce kitap okuyup yaptım. O sırada 15-16 Haziran olayları oldu 
ve herkes gibi ben de sarsıldım. O günlerin en popüler kitabı Devlet ve 
İhtilal’i okudum. Ardından Mihri ile ayrılık konusu gündeme geldi. 
Dergide yapılan uzun tartışmalı ve fazla birşey anlamadığım toplantıya 
ben de katıldım. Ardından okul açıldı (1970 kışı). Ve kendimi yoğun bir 
faaliyet içinde buldum. Gündüz kantini [6] çalıştırıp derneğe kaynak 
buluyor, gece kimyanın deposuna girip gerekli (patlayıcı yapmaya 
yararlı) maddeleri yürütüyor, vakit bulunca yürüyüşlere katılıyor, bu 
arada da kimya derneğine yeni üyeler bulup eğitimleriyle uğraşıyordum. 
Dersleri unutmuştum. 24 saatin nasıl geçtiğinin farkında değildim. O 
dönem gençlik hareketinde kimsenin ne yaptığını bilmediği, her türlü 
küçük burjuvalığın kol gezdiği bir dönemdi. Ben de o kadar bilinçle 
sadece bir devrimciydim. Ne yaptığımı ben de pek bilmiyordum ama 
vargücümle çalışıyor ve biraz ürkek ve rastgele ilerliyordum (1970 
sonları). Ve Belma, bundan dört ay sonra ben sıkıyönetim altında 
Ankara’da THKP-C’nin kilit irtibat insanlarından biri (1971 Nisan), 1,5 
yıl sonra (1972 yazı) ODTÜ içindeki dört sorumludan biri oldum. 
1973’de yeni bir örgütün kurucularından birisiydim. 1974’te Rus 
Devriminden Çıkan Dersler’i, 1975’te Acil’i [9] yazdım. Ve epeyce bir 
süre ne olduğumu, buraya nasıl geldiğimi anlayamadım. Bilim adamı 
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olacağım derken kendimi profesyonel devrimci buldum. 1971 ve 
sonrasını diğer mektupta anlatırım. Yalnız şunu belirteyim ki 1971 
başında tam bir bireyci kafaya sahiptim ve hâlâ bilim adamı olmayı 
düşünüyordum. Sonrası tahmin ettiğin gibi çok enterasandır.  

Buraya kadar anlattıklarımdan şunu rahatça çıkartabilirsin: Benim 
gelişmemde dengenin, istikrarın zerresi yoktur. Sonra anlatacağım gibi bu 
önemli sonuçlara yol açar.  

Bu konuyu kapatalım. Dışarıdan bazı haberler var:  

1– Cemil konusu: Benim içerde tecrit edildiğimi vs. söylemiş. 
Gerekçe de Kars meselesi. Doktor’a (sonradan eklenen not: Pire Mehmet 
olarak da bilinen Mehmet Çelikel ) durumu anlattım. İfadem açık, Kars 
hakkında kelime söylemedim. Herif kendi gevezeliğini bana yüklemeye 
çalışıyor.  

2– Boğaziçi’nden bir grup Sirkeci’ye benim örgüt içinden bazı 
insanlar seçtiğimi, geri kalanı tecrit ettiğimi söylemiş. Durumu anlattım. 
Boğaziçi’ndeki kişilerin durumunu koydu. Bu kadarı şimdilik yeter.  

3– Karşıdaki kızlardan biri, ilişki kurup ne yapması gerektiğini 
sormuş. Haber geç geldiği için bilgi gönderemedim. Haftaya dışarıya 
tekrar detaylı bir mektup yazacağım.  

Senin söylediğin, sıcaklar kötü başladı, sular çekildi görüşüne 
katılmıyorum. Şüphesiz parlak bir durumda değiliz. Ancak dışarıdakilere 
de güveneceğiz. Güvenmek zorunda olduğumuz için değil gerçek böyle 
olduğu için. Hayat en iyi öğretmendir ve insan en iyi şekilde ancak 
zorunlu olduğu zaman öğrenir. Biz ne idik ne olduk. Başlangıçta ne 
biliyorduk? Kaldı ki bugün geride kalanlar da az şey biliyor sayılmazlar. 
Onlar biraz ürkek, biraz ağır ama mutlaka ilerleyeceklerdir. Dünyada öyle 
şeyler vardır ki bunları ancak zaman çözer. Yarına güvenmek gerek. 
Herşeyin mükemmel olmasını veya bizim dışarıda olduğumuz kadar iyi 
olmasını bekleyemeyiz. Ama bu çok şeyin bittiği anlamına gelmez ki. 
Samimiyet, inanç, enerji ve yetenek konularında dışarıdaki bazı 
arkadaşlara kesin güvenim var. Bizim yapmamız gereken onları doğru 
kanalize edebilmek, tecrübelerimizi onlara aktarmaktır.  

Doktor’a büyük işler planlamamalarını söyledim. Tahmin ettiğim 
gibi, yenen darbeye tepki olarak böyle bir duygu gelişmiş.  
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Gelelim Hilal’e [7]: Ona ayrıca bir mektup yazacağım. Yetenekli 
ancak eğitilmeye muhtaç bir arkadaş. İyi yönlerinin içgüdüsel olduğunu 
söylüyorsun ama buradan kötü bir sonuç çıkmaz ki. Potansiyel olarak 
gelişmeye çok müsait birisi. Bu konuda kesin inancım var. Yalnız biraz 
büyümesi gerek. Ona yazdığım mektubu sen de oku.  

Hilal’in Banu’ya [8] söylediğini Levent’e anlattım. Gülmekten 
bayılıyordu (bu adam çok gülüyor). Tam onun söyleyeceği bir laf dedi. 
Hayatımda hiç unutamayacağım bir şey varsa o da şu diyor: Şube’de 
Hilal kapıyı vurur (hem de ne vurmak). Adam gelip sorar, ne var diye. 
Hilal saçımı tarayacağım der (ve bu günde birkaç defa olur). Levent hâlâ 
gülüyor.  

İbo ile aramız çok iyi. Çok iyi bir arkadaş. Arada bir buradan nasıl 
gideceğiz yahu, diyor.  

Allahın garip kulu Müslim. Bu adam kesin işe yaramaz. Herşey bir 
yana, hayatımda bu kadar şikâyet eden bir insan daha görmedim. Çay 
yok, sigara az, yemek hazır değil... Burası neresi be? Hâlâ silahlı 
propagandanın neden temel olduğunu anlamış değil. Herhalde hiç 
anlamayacak. Benim anladığım da bu adam devrimciliği bırakacak.  

(Sonradan eklenen not: Müslüm bizden değildi, Belma’nın 
ilgilenmem için bana ilettiği bir ilişkiydi. Öğrenciydi ve Teşvikiye 
civarında bir evde Halkın Yolu’ndan iki kişiyle kalıyordu. Akşam üzeri 
onun kaldığı evden çıkınca yakalandığım için (davanın bir numaralı 
sanığıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle) tutuklandı. Sonraki mektupta 
anlatılacak Sağmalcılar’daki isyanda gözüne gelen bir cam parçası 
nedeniyle bir gözünü kaybetti. Bizimle önce Eskişehir’e ardından 
Isparta hapishanesine sürgün gitti. Yakalandıktan iki ay sonra ilk 
mahkeme oldu (dava çok hızlı başlamıştı). Bu mahkemede Levent ve 
Nevzat ile birlikte tahliye oldu. Dava sonunda da beraat edenler 
arasındaydı. Tahliye olduktan sonra kendisinden hiçbir haber 
almadım.)  

Onun dışında senin tanıdığın bir arkadaş var ki çok iyi (Maraşlı).  

Perşembe sabahı. Mektubun ifadesinden de anlıyorsun herhalde. 
Dün gece ve bugün çok iyiyim (hayırdır inşallah). Şüphesiz başka 
etkenler de var ama senin mektubunun da çok etkisi oldu. Mektupta 
anlattıklarına gelince:  
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Aramızdaki ilişkiyi nasıl değerlendirdiğimi geçen mektupta uzun 
uzun anlattım. Kısa ama çok değerli bir beraberlik. O kadar ki 2,5 aydan 
çok daha fazla birlikte yaşamışız gibi geliyor bana. Çünkü insan o 
hareketlilik, o mücadele içinde birlikte geçirilen bir dakikanın bile 
değerini anlıyor. Ben başkasıyla 1,5 yıl beraber oldum, ne kadar istesem 
şu 2,5 ay kadar onu hatırlayamam. Bu yönden bakarsak sen de benim için 
ilk sayılırsın, daha önce duyduğum sevgi değilmiş. Şu anda senin yerinde 
o olsaydı bütün günüm küfretmekle geçerdi. Onun için sen de benim için 
ilksin. Ve de son olacağını söylemeye bile gerek yok. Bu kadar şeyin 
arasından yeşeren bu sevgiye hayranlık duymaktan başka şey 
yapamıyorum. Önceden neden karşılaşmadık vs. artık demiyorum. Çünkü 
önceden biz bu insanlar değildik. Karşılaştık ve olabildiğimiz kadar 
beraber olduk. Bundan sonra belki de hiç beraber olamayız. Olsun, öyle 
bile olsa bu kısa beraberlik her zaman hayatımın en değerli anılarından 
birisi olacak.  

İkimiz ortak temel üzerinde yükselen çelişkili (ancak birbirini 
tamamlayan) yapılara sahibiz. Bu konu üzerinde kendi hayatımı 
anlattıktan sonra etraflıca duracağım.  

(İtalikle yazılı aşağıdaki bölümü kitap hazırlığında çıkarmışım, 
yerine (…) koymuşum, ama ne gerek var, kalsın!)  

Bak sana ne anlatacağım. Bu bizim ilişkimizi de anlatır. Henry 
Barbüsse’ün Ateş adlı bir romanı vardır. I. Dünya Savaşı’nda geçer. 
Devrimci bir asker nasılsa alabildiği izninde evine gelir. Savaşa 
giderken yeni evlenmiştir. Dışarıda korkunç bir fırtına ve yağmur 
vardır ve evde ancak bir gece kalabilecektir. Biraz sonra dışarıdan 
yolunu kaybeden arkadaşları gelir. Biraz otururlar. Arkadaşları bilirler 
ki bu adam aylardır karısını görmemiştir. Bir tek gecesi vardır ve belki 
de bundan sonra bir daha da görmeyecektir. Arkadaşları kalkmaya 
davranırlar, yağmur hafifledi yola devam ederiz, derler. Aslında dışarısı 
berbattır ve hepsi de yorgun ve hastadır. Adam ısrarla kalmalarını 
sağlar. Bütün gece daracık evde otururlar. Sabah ayrılık saati gelmiştir. 
Adamın içi ezilir, birkaç dakika yalnız kalırlar, karısını kucaklamak 
fırsatını bulur. Ve görür ki onun yüzünde hiç pişmanlık, kırgınlık 
yoktur. Kocasıyla öğünmektedir öyle yaptığı için.  

İşte böyle Belma. Bizimki de buna benzer. Onun için çok güzeldir 
ilişkimiz. Acılar, fedakarlıklar ile örtülü olduğu için güzeldir. 



	 24	

Üzerimizdeki görevler pahasına beraber olsaydık belki birbirimize 
doyardık ama hiçbir anlamı kalmazdı. Onun için ne olursa olsun sen 
benim karımsın.  

Neyse ben hayat hikâyeme devam edeyim: 1970 sonlarında ODTÜ 
SFK Başkanı Ali Artun beni çağırdı. Seni kantin, dernek vb. şeylerin 
dışında görmek isteriz dedi ve Dev-Genç’in yayın organı İleri dergisinin 
yazı işleri sorumluluğunu bana verdi. Tabii hem her tarafa koşturacak 
hem de 141’den içeri girecek başka adam bulamamış herhalde. Neyse 
görevi üstlendik ve İleri’nin o sayısı (ki son sayısı oldu) gerek baskı ve 
gerekse de muhteva bakımından en iyi sayı oldu. Ardından Mahir’in 
Yayın Politikamız yazısına uygun olarak tek yayın organı (Kurtuluş) 
çıkarılmasına karar verildi. Ben, Ali Orhan ve İlhan Kalaycıoğlu (şu 
senin karşıdaki kızların bir türlü para alamadıkları yayınevi sahibi) bu işle 
görevlendirildik. Kurtuluş’un ilk sayısı çıktı. Orada Devrimci Sınıfların 
Mevzilenmesi yazısı vardı. Mahir de bir ara oraya gelmişti. Biraz 
konuştuk. Ben o yazıdan birşey anlamadım, sadece PDA ile iyi dalga 
geçmiş diye düşündüm. Bu arada SBF yurdu baskını oldu. [10] Altı saat 
elimizde ne varsa polisle çatıştık. Sonra yakalandık. Başımdan 
yaralanmıştım, hastaneye kaldırdılar. Biraz meşhur olduk. Sonra 
Kurtuluş’da çalışmaya devam ettim. Bu arada 5 Mart [11] oldu ama 
okulda yoktum. Sabahtan akşama kadar gene koşturup duruyordum ama 
oldukça ürkektim. Çünkü neyi niçin yaptığımın farkında değildim. 
Sadece bu işlerin yapılması gerektiğini biliyordum, hepsi o kadar. Her 
gün bir devrimcinin öldüğü, kimsenin kimseye sahip çıkmadığı güvensiz 
günlerdi onlar. İdeolojik seviyem yoktu ama o sırada eyleme geçen 
THKO’ya değil de Dev-Genç yönetimini daha doğru buluyordum (daha 
doğrusu öyle hissediyordum).  

Mart’ın başlarında Ertuğrul Kürkçü bana Dev-Genç’in tüm yayın ve 
propaganda işlerini yakında üstleneceğimi söyledi ve ilk kez bende şafak 
attı. Hangi ideolojik seviye ve hangi pratik tecrübe ile? Yakın 
arkadaşlarımla durumu konuştum ve pratiğe girmem gerektiğini belirttim, 
bunun nasıl olabileceğini tartıştık. İçimde doğal olarak büyük bir ürkeklik 
vardı; gerçi hiçbir zaman gerçekleşmedi ama eğer verilseydi o görevi 
üstlenecektim. Buradan çıkan ilk sonuç: Karakterimde gözü kapalı işe 
giren, maceracı bir yön var. Bir de fazla hırslıyım (kariyer hırsı değil, 
ama başarı hırsı). Bunların değişik ve enteresan tezahürlerini ilerde 
anlatacağım. Aslında bana bu görevleri verenler de sadece üzerine 
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aldığım her işi yapmak için vargücümle çalışmama güveniyorlardı. Hepsi 
o kadar.  

Sonra sıkıyönetim geldi. O dönem Ankara’da örgütün en önemli 
insanları arasında (Münir, Yusuf, Oğuzhan, Ertuğrul, Sinan Kazım) 
irtibat görevini yürütenlerden birisi oldum. Şu işe bak Belma. Daha 
bireyci bir kafa yapısından kurtulamamış, daha profesyonel devrimci 
olmaya bile tam anlamıyla karar verememiş, örgütün neyi savunduğu 
konusunda (silahlı mücadele iyidir) dışında hiçbir fikri bulunmayan bir 
insanın geldiği yere bak. Bu o dönemdeki hareketin de zaafıdır tabii. 
Kaytarmak aslıda çok kolaydı. O ortamda kim kimden sorulacaktı? Ama 
buna hiç teşebbüs etmedim. O dönemde temasta olduğum Selahattin 
[12] (İlham’ın akrabası) şöyle bir değerlendirme yapar: “Bazan biz birşey 
yapamazdık, Engin kendi insiyatifiyle hallederdi. Çok enerjiktir.” Evet 
enerji, başka şey de arama.  

Neyse Temmuz’da Münir yakalandı. Ben artık deşifre olduğumu 
düşünüp çekildim ve Ankara’da ordunun bir fabrikasında staja başladım 
(bu arada dersler rezalet durumda olduğu için burs da kesilmişti). 1,5 ay 
hemen tamamen işçilerle beraber çalıştım. Çok ağır bir işti. Ben Mahir’in 
(kişi olarak) propagandasını yapıyordum ama daha çok onlardan çok şey 
öğrendim.  

Burada keseyim. Şimdi Levent geldi. Seninle görüşmüş. Bilseydim 
mektubu yollardım ama nereden bilebilirdim ki. Avukat da gelmedi. 
Yaşama şartlarınız iyi değil ama dayanın. Buradaki sümsük koğuş 
temsilcisini (Dev Gençli) zorlayıp gereken herşeyi yapacağız. Buna emin 
olun. Seni çok seviyorum.  

Bugün öğleden sonra 5 kişi (ben, Muharrem, Ali, İbo, Haydar) 
ifadeler meselesini tekrar konuştuk. Karanlıkta kalan birkaç nokta dışında 
herşey aydınlandı. Karanlık noktaların en önemlisi Kars meselesi. Bunun 
dışında Haydar’ın ben yakalanmadan önce sana sorulan isimler 
konusunda şüphesi vardı. Takip ama isimleri nasıl bilebilirler meselesi ve 
acaba ben mi uyardım, sen de beni kurtarmak için mi öyle diyorsun 
şüphesi. Kafam attı. Ben böyle birşey yapmadım dedim. Ayrıca yapsam 
bile Belma buna yatmaz. Sonra Haydar’ı çekip mektupların muhtevasını 
söyledim: Dışarıya neler söyleneceği, genel konular ve özel konu. 
İnanmıyorsan ilk mektup atılmamıştır, alır okursun, dedim. Zannederim 
ikna oldu.  
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Poliste neyi niçin söylediğimi, neleri neden gizlediğimi açıkladım. 
Bu süreçteki hatalarımı belirttim, ancak bunların doğru bir tavır içindeki 
hatalar olduğunu savundum. Ötesini artık onlar değerlendirir.  

Bugün eve ve İlkin’e mektup yazacağım. Evden “Savaş Üzerine”yi 
isteyeceğim. İlkin’e gelince: Avukat bulma vb. gibi konuları eğer karşılık 
beklemeden ve sadece benim için değil de hepimiz için yapıyorsa 
yapmasını yoksa uğraşmamasını ve beni de ziyarete gelmemesini 
söyleyeceğim. Çünkü bu insanlar (eğer belirtmezsen) günahlarını verseler 
karşılığını isterler ve bunu silah olarak kullanırlar.  

Neyse ben yine hayatıma devam edeyim: Stajdan sonra okul açıldı. 
Örgütsel ilişkim çok zayıftı. Ayda bir buluşuyorduk ve benden hiçbir 
şeye karışmamam istendi. O dönem sınıfı geçtim ve 4. sınıfın ilk 
sömestirinde kaldığım dersleri de verip mezuniyeti garantiledim. Bu 
arada bilim felsefesine daldım. Teorik kimya ile çok meşgul oldum (vakit 
bulunca bilimle uğraşmak isteğini tatmin). 1971 sonbaharında Mahirler 
kaçtı, dışarıda durum bir ara çok iyi oldu. Sonra 1972 ilkbaharı, çok 
insanın yakalanması ve Kızıldere. O gün artık bu işin bizlere düştüğünü 
kuvvetle hissettim ama ne yapacağımı bilmiyordum. 1972 Haziran’ında 
tabanın girişimiyle ODTÜ’deki mücadeleyi yönetmek için dört (esasında 
üç) kişilik bir komite kuruldu, ben de içindeydim.  O dönemde THKO ile 
çok ilişkimiz oldu (Hasan Ataol takımı). Teorik formasyonumuz yoktu 
ama yaptıklarının yanlış olduğunu hissediyorduk.  

Yazın mezun oldum (45 kişi içinde beşinci). Ve okumaya başladım 
ve ne garip o halimle dışarıda olanların en tecrübelisi, ideolojik seviyesi 
en yüksek olanı bendim. Anla artık vaziyeti. Önce Türkiye üzerine 
okudum. Sonra Kesintisiz Devrim II-III elimize geçti ve hiçbir şey 
anlamadım.  

Burada gene ara verelim. Anladığım kadarıyla buradakiler benim 
içerdeki tavrımı temelden yanlış buluyorlar (gerçi bu sadece sezgi). 
Herkes ne yaparsa yapsın sen hiç konuşmayacaktın düşüncesi var. 
Şüphesiz o zaman salt bir devrimci olarak benim sorumluluğum kalkardı 
ama bir sorumlu olarak kalkmazdı. Ben kendimi değil örgütü kurtarmak 
zorundaydım. Neyse bu konuda buradakilerin, sizlerin, yakalanıp 
bırakılanların ve diğer sorumlu arkadaşların çoğunluğunun görüşü 
belirleyici olacak. Ben yaptığımın içinde hatalar olduğunu ancak özde 
doğru olduğu görüşündeyim. Örgüt battı vs. katılmıyorum. Ancak 
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çoğunluk aksini düşünüyor ise o zaman ister 2 ay, ister 4 yıl, isterse 20 yıl 
sonra buradan çıkacağım ve o zaman ne yapacağımı da gayet iyi bilirim 
(bir otomatik bulurum nasılsa). Eğer bu hata ise iyi niyetle yapılması bir 
anlam taşımaz çünkü. Neyse bu konuda artık rahatım, eski 
huzursuzluğum yok.  

Koğuştan hemen her gün birisi tahliye oluyor. Koridora çıkıp marş 
söyleyerek uğurluyoruz. Belki sesimiz geliyordur. Gece oldu. Silah 
sesleri başladı, içim sıkılmaya başladı gene. Yahu rahatınız yok ama 
adam örgütleyebiliyorsunuz herhalde. Ne şans gerçekten. Burada 
uğraşılacak kimse yok. Evet, nolucak şimdi [13]. Neyse hayatımıza 
devam edelim (inşallah sıkmıyorumdur).  

Neyse boşver. Yarın devam ederim. Bu gece televizyonda sinemayı 
seyrettim. Bir casusluk filmi. Adam gelir, başka bir ülkede görevini 
yapar, kendisine bir kız yardım eder. Giderken onu da götürmek ister. Kız 
olmaz der, çok azız gidenin yeri dolmuyor. Savaştan sonra buluşmak 
üzere ayrılırlar. Dışarıda seyretsem dert değil de burada ve senden yüz 
metre uzakta seyredince bir tuhaf oldum. Vay canına sayın seyirciler. 
Çocukluğumda böyle şeylerden çok etkilenir, geceleri yatağımda sık sık 
yıkılmayan dostlukları, ayrı bile olsalar birbirini seven, birbirine güvenen 
insanları düşünür, onlara hayran olurdum. İnsanın aklına gelen başına 
geliyor. Ve şimdi saat 23 ve hiç uykum yok. İyice de efkarlandım, bu 
kafa ile yatarsam uykuda neler görürüm ve yarın nasıl kalkarım bilmem. 
En iyisi senin uzun mektubundan bazı yerleri okuyup moralimi 
düzelteyim sonra yatarım. İyi geceler benim tatlı karım.  

Cuma sabahı. Gece pek az uyuyabildim, neden bilmiyorum. Sık sık 
seni düşündüm. Neyse hayatımıza devam edelim. 1972 sonrasının 
olaylarını bildiğin için onları uzun uzun anlatmayacağım sadece çeşitli 
dönemlerdeki psikolojik durumumu anlatacağım (burada duralım radyoda 
Hekimoğlu çalıyor).  

1973’te zorunlu olarak master yapmak durumunda kaldım. Okulu iyi 
dereceyle bitirdiğim halde ortalıktan kaybolmak dikkati çekecekti (zaten 
bir avuç olan devrimcilerin içinde eskisi gibi dikkat çekmemek artık 
olanaksızdı).  

1972 kışı ve 1973 baharı ideolojik seviyemizi yükseltmek ve okula 
yeni gelenleri örgütlemeye çalışmakla geçti (senin tanıdğın Pire ve Rıza 
bu dönemde çıkar). Ancak benden daha çok işler Necati’nin üzerindeydi. 
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Kendime hiç güvenim yoktu (nasıl olsun ki). Gene de Kesintisiz II-III’ü 
vargücümüzle kavramaya çalışıyorduk. 1973 başında işe girdim. 1973 
baharında İlker ile karşılaştık. Ve de birbirimizden hiç hoşlanmadık 
başlangıçta. Bu dönemde ayrıca Filistin’den THKO’lu bir grup geldi, 
onlarla kapıştık. Örgütlediklerimizin az da olsa bir kısmını aldılar (bunda 
benim insiyatifsizliğimin de payı var). O yaz örgütlediğimiz bir avuç 
insanı memleketlerinde çalışma yapmaya gönderdik. Sonbaharda İlker ile 
anlaştık ve bütünleştik. O kış Yüksel ile tanıştık. Örgütleme yapıyorduk 
bir yandan da Kesintisiz II-III’ü, onun nasıl bir çalışma ve örgütleme 
istediğini kavramaya çalışıyorduk. 1974 başında ilk kez iki silahımız oldu 
(14’lü ve Barabellum). Minicik örgütün tüm mali yükünü benim maaşım 
çekiyordu.  

Bu dönemde büyükler içeriden çıktı. Onları gözlemeye başladık ve 
hâlâ hiç birimiz ne yapacağımızı bilmiyorduk. Ve birinci ayrılık: 
Bağımsız siyasi bir örgüt kurmak isteyenlerle buna karşı çıkanlar. Bizim 
aramızda en sivri durumda ben olduğum için epeyce spekülasyon konusu 
olduk (kariyerist vs.). 1974 yazında master bitti ve Rus Devriminden 
Çıkan Dersler basıldı.  

O sıralar emperyalizm tartışmaları gündemdeydi ve Mahir’e en çok 
bu noktadan saldırılıyordu. Aramızda biraz tartıştık. Ben Sadun Aren’in 
100 Soruda Ekonomi kitabını şöyle bir okumuştum (hepsi o kadar). O yaz 
ekonomi öğrenmeye karar verdim ve 9 ayda Türkçe’de çıkan her 
ekonomi kitabını (Mandel, Sweezy ve Kapital’in 1. cildi dahil) okudum. 
İngilizce de epeyce şey okudum (Nikitin’i okumadım). Sonra bunalımlar 
meselesine kafa yormaya başladık. 15 gün İstanbul’da kaldım ve 
kafamdan bunalımın sosyalizmin varlığıyla başladığı sonucuna vardım. 
Ankara’ya dönünce bu meseleyi konuştuk. Bir gece hastanede nöbette 
iken Necati Nikitin’in yeni baskısıyla geldi. Bunalımlar konusunda aynı 
şeyleri söylüyordu. Tabii çok sevindik ama bu daha işin başıydı. Mahir’in 
koyuş şeklinin (1903) daha doğru olduğunu sonra anladık (keşke o 
dönem ben nöbette iken hastaneye gelseydin). Esas önemli konu bizim 
strateji için o dönemde neler düşündüğümüzdür. 1971 yenilgisi, o 
hareketin tecrübelerini bize aktaramaması, ideolojik seviyemizin 
düşüklüğü, siyasi tecrübenin olmaması ve pek az gücümüzün bulunması; 
1971 hareketinin gerekli kitle bağlarını kuramamış olması bizde adam 
kaçırmak vb. gibi eylemlere karşı bir çekingenlik yaratmıştı. Psikolojik 
yıpratmanın ne olduğunu tabii hiç anlamamıştık. Kitle bağı ve onların 
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istekleri önemliydi bizim için ve bununla psikolojik yıpratmayı da 
birbirinden ayırıyorduk. Bunun sonucu Acil’in ikinci kısmı yer yer sağ 
bir görünüm taşır. Stratejiyi anlamamız için 1971 hareketi kadar uzun 
olmasa bile tecrübe kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bu anlamda Acil biraz 
erken yazıldı; ama götürdüğünden çok fazlasını getirdi.  

Gelelim 1975 yazına. Son iki yıl çok önemli. 1975 yaz başlarında 
aramızda önemli çelişkiler çıktı. Artık devrimi omuzlamanın bizim 
üzerimize düşeceği anlaşılıyordu ve bunu düşünmek bile bizi 
korkutuyordu. Hepimiz birbirimize bakıyorduk. Birimizin çıkıp 
diğerlerine güven vermesini herşeyi sürüklemesini istiyorduk ama tek tek 
hiç birimiz bunun güvenini kendi içimizde duyamıyorduk. Bu durum 
herkesin yetersizliklerinin ağır biçimde eleştirisini getirdi. Lenin veya M. 
Çayan değildik ama olmak veya olmaya çalışmak zorundaydık. Kabak 
önce Yüksel’in başında patladı. Yüksel 1971 öncesi ve sonrasında sürekli 
olarak çok niteliksiz bir çevrenin içinde bulunmuştu. Bu durum onu 
örgütsel çalışmada sistemsizliğe ve aşırı abartmacılığa itiyordu (örneğin 
kadro dediği bazı insanlar daha marksizmi ancak öğrenmişlerdi). Sınıflar 
mücadelesi karşısında her birimizin yetersizliği, birbirimizin 
eksikliklerini çok kırıcı biçimde göstermeye götürdü. Yüksel için eleştiri 
çok kırıcı oldu (esas konuşma Yüksel-İlker-Necati arasında geçti ve ben 
her zaman yaptığım gibi sessiz kaldım). Ardından sıra bana geldi.  

Eleştiriler:  

1- İnsiyatifsizlik (hatayı tespit ancak müdahalede yetersiz kalmak). 
Bazı konularda herşeyi normal karşılamak (Yüksel’in sonradan söylediği 
objektivizm).  

2- Örgüt çalışmasından uzak kalmak (1972-75’de genellikle hep 
Necati ile konuştum, bunun dışında iki kişiyi örgütlemeye çalıştım). 
Dolayısıyla tabanla bağın zayıf olması.  

Yani 1972-75’de benim örgütlenmedeki fonksiyonum: İdeolojiyi 
açıklamak ve üst düzeyde örgüt politikasına yön vermek konularını 
tartışmaktı. Pratikte önemli bir faaliyetim olmadı.  

Bunun iki nedeni vardı: Birincisi; bazı yazıların hazırlanmasıyla çok 
uğraşmam. İkincisi ise, içine kapanık bir yapıya sahip olmam ve kendime 
güvenememem. O örgütlemeye çalıştığım iki kişi de sonradan zıpır çıktı. 
Yani örgütlenme faaliyetine benim katkım dolaylı idi. Ancak bu 
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eleştiriler sırasında ben askerde olduğum için benim açımdan fazla kırıcı 
olmadı. Bu dönemde tam bir psikolojik yalnızlık içinde idim (sınıf 
mücadelesinin ağır yükü karşısında aslında hepimiz aynı durumda idik) 
ve biraz da bu nedenle aslında erken olan bir evlilik yaptım.  

Askerlik benim için çok faydalı oldu [14]. İnsan uzaktan, dışarıdan 
çok şeyi daha iyi görüyor. Bireyci ve içine kapanık halimden kurtulmaya 
ve daha insiyatifli olmaya karar verdim. Sonra sorumluluk aldık ve 
İstanbul’a geldim. Seninle karşılaştığımda durumum buydu. Teorik 
seviyesi iyi, örgütlenme pratiği ve tecrübesi zayıf bir kişi. Ve benim 
devrimci hayatımda ilk örgütlediğim insan sensin Belma. Daha önce de 
çeşitli kişilerin örgüte katılmasında katkım olmuştu ama bu kadar direkt 
değildi. Bugüne kadar bu gerçeği herhalde bilmiyordun. Bu nedenle 
bazan sizinle 2-3 saatlik çalışma yapmak için (bazan sadece bunun için) 8 
saatlik yol gelmeme şaşma. Buradaki çalışmanın benim için özel bir 
önemi vardı. O dönem senin önsezi ve anlayış kabiliyetin dikkatimi 
çekerdi. Seni tanıdıkça sende kendimi buldum.  

Bundan sonrasını biliyorsun, artık olayları anlatmaya gerek yok. 
Sonuçlar ve her olaya bunun yansımasını ele alalım.  

Burada biraz duralım. Levent’in gülme krizi hâlâ geçmedi (Hilal’in 
Banu’ya söylediği). Bugün ilk kez eğitim çalışması yaptık ve Ne 
Yapmalı’yı okuduk. Oldukça iyi oldu. Akşam gene Müslüm ile tartışma 
olmuş. Adam Turgutlu MHP Başkanı’nın bu kadar vahşice öldürülmesine 
karşı çıkmış (resmen salak bu herif).  

Bugün nasılsınız efem? Keyfiniz, moraliniz yerinde mi? Sen benim 
aklımdan niye hiç çıkmıyorsun? Nolucak şimdi? Aklıma gelmişken 
söyleyeyim: İlkin’e dün bir mektup gönderdim ve bu işin bittiğini tekrar 
anlattım. Mektubunda evlensek olur mu, ne dersin diyorsun. Şüphesiz 
bunu şartlar belirler. Ama benim için en önemlisi bu lafı senin ağzından 
duyuyorum ha. Vay canına. Bunu bir evlenme teklifi olarak kabul 
edebilir miyim acaba? Biraz düşüneyim, bana biraz zaman tanı (gördüğün 
gibi yer değiştirdik). Neyse, bunu söylemen bile beni çok mutlu etti.  

Birden aklıma ne geldi? “Böyle olunca çok utanıyorum, benim için 
yapıyorsun sanıyorum.” Hatırladın mı, her zaman söylerim, sen çok tatlı 
bir kızsın.  



	 31	

Burada derim rahat, ikide bir sivilce arayan, bulamayınca da yağ var 
bahanesiyle her tarafımı sıkan birisi yok. Ümit ederim orada da milletin 
sivilceleriyle uğraşmıyorsundur.  

Gene bizim eski meseleye dönelim: İfadeler meselesini tekrar 
konuştuk. Bazı karanlık noktalar var ve aramızda anlaşamadık. Kötü bir 
durum ama böyle. Bir kere bazı isimlerin ben yakalanmadan bilindiği 
konusunda şüphedeler (neyse). Kars meselesi karanlık. Bunun dışında 
önemsiz bir-iki konu da karanlık (ama doğru söylemek açısından önemli). 
Bunlar bırakılan arkadaşlar gelince aydınlığa çıkar. Sana sorulan isimleri 
İsmet de duydu mu? Ayrıca Ali’ye senle geçen Ekim’de buluştuğumuzu 
(yeri ile) söylemişler. Bu nereden çıkıyor? Burada Muharrem içerde 
söylediği konuları da bana yıkmaya kalktı. Çelişki büyümesin diye fazla 
konuşmuyorum, somut delille konuşmak daha iyi olacak. Bir hata daha 
yaptım galiba: Poliste ifadenin sonunda çeşitli evleri (Cumali, İbo, Ali 
Yıldırım, vb.) benim vasıtamla bulduklarını yazdılar, ben de nasıl olsa 
hepsi basıldı diye imzaladım. Hata oldu galiba. Gerçi yazılan bazı evlere 
gitmediğimi kesinlikle kanıtlarım ama gene de silah olarak kullanılabilir 
bana karşı. Onun dışında Haydar’ın tavrını eleştirdim. Önyargılı 
davranıyor. Cemil [15] ile konuştuklarında Cemil zaten kimin konuştuğu 
gazetelerden belli demiş. Bu da ses çıkarmamış. Bu durum (benim 
herşeyi söylediğim) dışarıda Cemil tarafından kullanılıyor ve tabii panik 
havası doğuyor (veya doğabilir). O zaman verilmeyen bunca şey ne işe 
yarar? Ne ise verilenin geneli nasıl ve ne ölçüde etkileyeceğini en iyi 
geneli bilenler (GK) karar verir. Bazı adamlar o kadar geri zekâlı ki 
banka eylemini teferruatlıca anlatmamı (bankayı kabul etmişiz), Hilal’in 
bizim evi bildiğini söylememi  hata olarak görüyorlar. Dedik ya, suçlu 
bulundu, herşeyi yık. Ama işler o kadar ucuz değil. Bu tür şeylere 
girilmesi beni kötü psikolojiden bile kurtardı, yanlış olan birşeye karşı 
sonuna kadar direneceğim. Polisteki taktiğimin bana ne sorumluluk 
getireceğini önceden iyi biliyordum. Arada hatalar da yaptım ama 
yapmadığım şeyleri suçluluk kompleksi vb. gibi şeylere kapılıp 
üstlenmeyeceğim. Yok öyle şey. Kaldı ki tek suçlu ben olsam ne olacak? 
Herşey düzelecekse, işler yoluna girecekse, kişiler düzelecekse ve herşey 
aydınlığa kavuşacaksa seve seve herşeyi üstlenirim. Ama işin ucu öyle 
değil.  

Bir de bu adamların takip tekniğine akıl erdiremememiz işleri 
çatallaştırıyor. Örneğin 2 Ağustos Salı bizim ev bulunuyor [16)]. 4’ünde 
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biliyorsun dinamitleme için bir yere gittik. Hiçbir soru yok bu konuda. 
6’sında İnter’i yaptık. Evden ne zaman çıktığımı bilmiyorlar. 7’sinde 
eğitime gittik, bahis yok. 8’i akşamına kadar bir arkadaş evdeydi, birkaç 
kere girip çıktı, sorulmadı. 14 veya 15’inde Mete ile buluşuyorum, belli. 
Birkaç gün sonra ben, Mete, Hilal buluştuk, polis bilmiyor. Onun dışında 
Ali’nin bikaç kez gittiği ev basılmıyor. Bir kere gittiği ev basılıyor ve 
yakalanıyor (o zaman ben verdim hikâyesi çıkıyor ki ben Levent’in 
evinin semtinden başka şeyini bilmiyordum). Bu ne biçim takip 
anlamadım [17]. 

Neyse, bugün de akşamı bulduk yine. Akşam olunca seni daha çok 
hatırlıyorum nedense. Belki tenin akşamın renginde de ondan. İyi ol, sana 
bunu çok sık yazıyorum çünkü mutlaka öyle olman gerek. İyi olacağına, 
ne gerekiyorsa onu yapacağına tam bir güvenim var zaten. Biliyorsun 
benimle olmak beni sevmek zor. İnsanın başına türlü iş çıkarıyorum. 
Neyse, ne yapayım isteyerek olmuyor. Silah sesleri gene başladı, insanın 
aklı gene dışarıya gidiyor.  

Neyse artık uzun uzun anlattığım şeylerin sonuçlarına geçelim. 
Şüphesiz bu sonuçlar üzerinde daha çok düşünmek zorundayız. Onları 
zenginleştirmek zorundayız. Onun için bu sonuçları ilk tespit olarak 
kabul etmek gerek.  

Benim aşırı dengesiz bir gelişimim var. Yüksek bir yapı düşün, 
aradaki bazı katların duvarları eksik. İşte bunun gibi bir şey. Bunun 
sonucu yapı yükseldikçe yük daha zor taşınır hale geliyor. Gerçi 
yükselirken de arada bazı duvarlar yapıldı ama yetersiz. Olamayacağımız 
insanların yerinde olmayı zorunlu olarak denedik. Tabii bu aşırı dengesiz 
gelişimi sadece olaylara bağlamak yanlış olur. Benim yapımın da bunda 
etkisi var. Uzun yıllar içine kapanık bir insan olarak kalmam bu 
eksiklerin daha çok tamamlanmasını engelledi. Aslında şimdi dışarıya 
bayağı açığım. Genel ve büyük meseleleri çok irdelerim, çok düşünürüm 
ve genellikle kararda en sona kalırım (Gültenlerle ayrılık ve son ayrılıkta 
da en son karar veren ben oldum). Ancak karardan sonra da onu en büyük 
bağnazlıkla uygularım. Başarılı olacağımız konusunda güven duyarım. 
Başkalarına da bu konuda güvenirim. Ancak küçük meseleleri aynı 
ölçüde irdelemem. Üzerlerinde uzun boylu düşünmem. Bu durum karar 
vermek ve kararı örgütlemek (yerine getirmek) arasında çelişki doğurur. 
Tahliller, hedef seçimi genellikle mükemmel tespit edilir (genel mesele). 
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Ancak bunun örgütlenmesi tek tek küçük işlerin de organizasyonunu 
gerektirdiğinden bu konuda ilki kadar başarılı olamam. Büyük 
meselelerde başkalarına güvenirim (örneğin belirli bir politikanın belirli 
bir yerde uygulanacağı). Ancak iş daha küçüklere gelince içim içimi yer. 
Arkadaşlar eyleme gidince huzursuzluktan duramam. Aslında Ağustos’ta 
kısa sürede çok ve hatasız iş yapmamızın temelinde hepsine benim 
katılmamın payı var sanırım. Bunun nedenleri dengesiz gelişimden ve 
yapıdan geliyor ama aradaki organik bağı tam olarak kuramadım. Bu 
konuda senin de yardımın gerekli.  

Hayatımda boyumdan büyük çok işe girdim. Yapamadıklarımın yanı 
sıra somut ve önemli yaptığım şeyler de oldu.  

Senin gelişimin bana göre farklı. En başta çok dengeli. Herşeyi 
irdeleyerek, uzun uzun düşünerek adım atmak sonucu geçilmesi gereken 
her aşamadan geçerek buraya gelmişsin. Bina fazla yüksek değil ama çok 
sağlam, arada hiç boşluk yok. Ancak altından kalkabileceğin işlere 
girmişsin. Bunun sonucu (benim aksime) girdiğin toplam işe göre başarı 
oranın yüksek. Tek tek ve muhtevası büyük olmayan işlerde benden daha 
başarılısın. Ancak kaçınılmaz olarak herşeyi çok irdelediğin için görüş 
ufkun dar kalıyor. Örneğin bugün dışarıdakilere benden daha az 
güveniyorsun. Herşey açık ve belirli olunca kendine sonsuz bir güvenin 
var. Herşeyi anlayınca, kavrayınca yapamayacağın yok. Ama ortalık sisli 
olunca, meseleler bulanık olunca, yolu biraz da el yordamıyla bulmak 
gerekince ürküyorsun, çekiniyorsun (bu konuda da ben biraz fazla 
cesurum). Sana içine kapalısın derken kendine bir dünya kurmuşsun 
herşeyi o gözle görüyorsun, oradan gözlüyorsun anlamında söylemiştim. 
Çok zor inanıyorsun (aşırı irdelemeden). O zaman sağlam iş yapıyorsun 
ama aslında yapabileceğinden daha azını yapıyorsun. Örneğin seni 
sevdiğime seni ikna edinceye kadar çok uğraşmıştım.  

Sonuçları şimdilik burada keselim. Bunların gösterdiği kadarıyla 
birbirini tamamlayan insanlarız. Bizi farkında olmadan birbirimize çeken 
de bu oldu herhalde. Bir şeyi daha belirteyim canım. Her adımını sağlam 
atmaya çok alıştığın için yaptığın bir hata seni çok etkiliyor. Adeta 
kendine güvenini hata yapmamak üzerine kurmuşsun. Kendini 
başkalarından uzak tutmak üzerine bazı şeyleri inşa etmişsin. Sanki 
olayların, içgüdülerin seni bazı şeylere zorlaması ve senin de buna uyman 
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bazan zayıflık gibi geliyor sana. Örneğin ilk kez seni sevdiğimi 
söylediğim geceyi ele alalım. (...)  

Cumartesi sabahı. Konumuza devam edelim. Benim burada yapmam 
gereken dengesiz gelişimimi düzeltmek, boşlukları tamamlamak, kısaca 
binayı sağlamlaştırmak. Aslında bu yönden bakılırsa buraya girdiğim iyi 
bile oldu (fazla kalmamak şartıyla tabii). Teorik olarak kendimi boş 
hissediyorum. Uzun zamandır doğru dürüst birşey okumadım. Gerçi şu 
halimle daha epeyce idare ederim ama insan kendini eksik hissediyor. 
Onun için yakında okumaya, yazmaya başlarım.  

Sana biraz da Devrimci Gençlik’in son sayısından bahsedeyim. 
Adamlar MC’ye karşı bizim ve MLSPB’nin yaptığı eylemlere karşı 
çıktılar. Yüzleri iyice açığa çıkıyor artık. Dergideki yazı özetle şöyle:  

MC ile birlikte provokasyon ve dehşet ortamının doğması için polis 
çeşitli oyunlara girdi. “Söz konusu olayların, üzerinde durulması ve açığa 
çıkarılması gereken ilk yönü, bomba olaylarını üstlenen ve bu suretle 
sözüm ona ‘silahlı eylem’ yaptıklarını iddia eden görüşlerin su götüremez 
tutarsızlıkları ve saçmalıklarıdır.” Ardından şöyle devam ediyor: 
“MLSPB gazetelere telefon ederek ayın 1’inden 7’sine kadar yapılan 
eylemlerin kendisine ait olduğunu geri kalanının polisçe düzenlendiğini 
söylemiş. Polisin 7’sinden önce de iş yapmadığı ne malum?” (Mantığı 
anlıyorsun.) MLSPB eylem bezirgânlığı yaparken kendini karşı devrimci 
güçlerin yanında bulmuştur. Bize pek laf edilmemiş. HDÖ-MLSPB [18] 
rekabeti konusunda biraz spekülasyon yapılmış. Ve sonuç: Faşizme karşı 
en geniş kitlelerin direnişini örgütlemek ve bunun için eylem yapmak. 
Nasıl iyi mi? Demek ki kriz derinleşiyor. Yapılanlar gerçekten dokunuyor 
bu heriflere.  

Bu arada aramızdaki ifadeler konusunu da halledelim. Ben seni 
1975’de Akdoğan vasıtasıyla tanıdım. Bu yıl ilkbaharda tekrar karşılaştık 
(Mart-Nisan) Duygusal ilişki vs. Evi sahte kimlikle tutmamızın nedeni 
benim İlker’in akrabası olmamdan dolayı sürekli polis tarafından rahatsız 
edilmem.  

Hilal’e gelince; TÖB-DER’de veya sendikada tanıdım. Genel politik 
meseleler üzerine konuşurduk. Şuna söyle ağzını alıştırsın ve bana Ahmet 
demesin.  
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Arzu’yu tanımıyorum. Gerçi evde Çvş’a yazılı mektubu bulabilirler 
ama ben bu konuda zabıt imzalamadım.  

Bana kesinlikle hoca veya Ahmet denmesin. Bu adamlar böyle 
şeylere dikkat ederler.  

Bir de mektubunda senelerce birbirimizi görememek zor olur 
diyorsun. Bu da nereden çıktı. Ben kırarsam herşeyi bana yıkar çıkarsınız. 
Kıramazsam zaten herşeyi üstleneceğim. O zaman da fazla yatmazsınız. 
Size de ne oluyor be. Dinlenip çıkacaksınız alt tarafı.  

Mektubun sonlarına geliyorum artık. Zannederim şimdiye kadar 
sana yazdıklarımın içinde en iyisi bu oldu. Tamamen olmasa bile eski 
mücadele ruhunu yeniden kazandım. Yaşama sevinci ve hayata 
yenilmemek. Bu ikisi her yerde ve her zaman yapabildiğin ölçüde 
mücadeleyi gerektirir. Ben de bazan umutsuzluğa kapılıyorsun gibi 
geliyor bana. Sakın öyle birşey yapma. Herşeyden önce yarına güven, 
bazan o yarın yakın görünmese bile. Dışarıdakilere güven. Şunu düşün 
herşeyden önce: Sınıflar mücadelesinde doğru politik çizgi herşeyin 
üzerindedir. Ve sadece bu doğruluk bile yiğit ve yetenekli insanları bir 
araya getirebilir. Böyle olmasaydı eğer örgütleme tecrübesi, siyasi 
tecrübesi komik denecek kadar düşük olan bizler bu kadar insanı (ki 
bazıları bizden daha iyi olacaklar) nereden ve nasıl toplayabilirdik? Bana 
güven. Arada umutsuzluğa düşsem bile her yerde ve her zaman 
yapabildiğim ölçüde mücadeleyi sürdüreceğim. Seni çok seviyorum ve 
her zaman da seveceğim.  

Şu anda beraber olduğun insanlara güven. Şu veya bu sakatlıkları 
olabilir ama özleri sakat olsaydı eğer buraya kadar bizimle gelemezlerdi.  

Alacakaranlıkta ilerliyoruz. Dünyada bizden önce siyasi tecritin 
öncü savaşıyla sağlanması konusunda başarılı bir deney yok. Yolumuz 
bazan iyice karanlıklaşıyor. Ve doğal olarak kesin hatlarıyla ne 
yapacağımızı bilmiyoruz. Bu aslında başka ülkelerde ister başarılı ister 
başarısız tüm devrimcilerin başına gelmiş bir olay. Biz de o yollardan 
geçeceğiz. Yolu iyi bilmiyoruz ama bu öğrenmeyeceğiz anlamına 
gelmez.  

Şimdi gazeteler geldi. Haydi gözümüz aydın. Bize idam istiyorlar. 
Sizler için de 5-20 yıl diyor. Gerçi gazete palavra sıkıyor, sorgulama 
yapılmadan iddianame yazılamaz. Sakın fazla yatarız filan diye 
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moralinizi bozmayın. Sizi kesin kurtarırız, ne yapar eder bunu yaparım. 
Tahminim idamı da sadece bana verirler (keşke öyle birşey yapsalar). 
Neyse canım biz işimize bakalım gene de. Yahu bu avukatlar da nerede 
kaldı. Yakında sorguya çağrılırız, bir danışsak iyi olurdu. Sizler kesinlikle 
ilk ifadenizde ısrar edin. Size birşey tutturamazlar. En fazla birkaç 
mahkeme sonra çıkarsınız. Ben nasıl bir ifade vereyim diye 
düşünüyorum. Neyse bir çözüm buluruz.  

Sevgili karım benim. Ortam 12 Mart sonrası dönemin bir ölçüde geri 
geleceğini gösteriyor. Böyle bir ortamda, siyasi bir davada 1971’den beri 
de ilk kez idamla yargılanmak az iş değil. THKO’dan bile üç kişiye idam 
verdikten sonra aramızdan ancak bana verebilirler. Ve bir bakıyorsun 
gerçekten de veriyorlar. Hayatımızda bir de Deniz Gezmiş olmak varmış 
desene. Güzel karım benim. Kimi sevdin farkındasın değil mi. Buraya 
kadar yükselebilecek insan değildik ama öyle olduk. Ama burada 
duracağım ve gereken şekilde bu yerin şerefine layık olmaya çalışacağım.  

Cumartesi akşam oldu gene. Çok uzun bir mektup oldu bu. Hiç 
böylesini de yazmamıştım. Senin de anladığın gibi iyiyim. Buraya alıştım 
(kaderci anlamda değil, burada yapılacak şeyler var ve yapmam gerek). 
Senin de aynı şeyleri düşündüğün ve yaptığın konusunda hiç şüphem yok. 
Sinirlerim de düzeldi. Seninkilerin de düzelmesi gerek. Burada bir süre 
derin düşüncelere dalacağım. Hayatımdaki boşlukları doldurmaya 
çalışacağım. Bu zaman alır ve iyi bir noktadan başlamak gerek. Dediğim 
gibi bu konuda senin yardımına ihtiyacım var.  

Sinirlerin neden bozuk? Olayların sonucuysa normal ve geçer. 
Sürekli olarak yaptığımız ve gayret gösterdiğimiz bazı şeylerin boşa 
gittiğini vegideceğini düşünüyor da üzülüyorsan, bu yanlış. Şüphesiz 
bizler enerjimizi en verimli biçimde harcamaya çalışırız. Ama hayat öyle 
bir şeydir ki, birşey yapıldığında onun için gerekenden çok daha fazla 
enerji harcanır. Bilimsel araştırma böyledir. Yeni bir şey bulmak için 
yüzlerce yol denenir. Devrimci mücadele böyledir. Paris Komünü’nde 
70.000 kişi öldü ve bu sayede marksist teoriye burjuva devletinin yerine 
proleter devletin kurulması ilkesi girdi. Proletaryanın savaş tecrübesinin 
artması ve yeni bir hat bulunması için oldukça ağır bir bedel değil mi? 
Dünyada gerilla savaşlarında ölen yüzlerce gerillaya ve karşılığında elde 
edileni düşün. Büyük bir oransızlık vardır. Tel-Zaatar’ı düşün. 
Kazandırdığı tecrübe ve verdiği örnek için büyük bir bedel ödendi. Bunun 



	 37	

gibi çok örnek verilebilir. Devrim süreci karanlık, fırtınalı bir denizdir. 
Biz de bir sahilden diğerine gitmek için kayıkla yola çıkmışız. Öyle bir 
kayık ki bu, karşı sahile yaklaştıkça büyüyor, gemi oluyor. Arada bir 
darbe yiyor, tahtaları kopuyor. Devrimci örgüt böyledir. Başlangıçta tahta 
parçası, sonra sal, kayık, gemi vb. Bir an bizim salın battığını sanıp çok 
fena olmuştum. Ama sal yüzüyor, sadece birkaç tahtası koptu. Bu sal 
uzakta bile olsak insanın kafasında daima yüzmeli.  

Gece oldu gene ve burada gece olmasını hiç istemiyorum nedense. 
Sen iyisin değil mi Belma? Bunu çok sık soruyorum çünkü gerçekten 
öyle olmanı istiyorum. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum ama buna da 
alışacağız. Gece olunca içimi bir hüzün kaplıyor nedense. Neyse o kadarı 
da olacak artık.  

İnsanın yeni acılara dayanabilmesi için eski acıları çıkarıp 
incelemesi ve onları daha derine gömmesi gerek. Hava hafif soğuk, 
dışarıda yağmur çiseliyor. Bilirsin çok severim bu havayı. Neyse seni de 
kederlendirmemek için mektubu şimdilik keseyim. Gece olduğu hemen 
belli oluyor değil mi. İyi geceler benim güzel karım. Seni çok seviyorum. 

Pazar sabahı. Aklıma geldi, iki hafta oldu baldız [19] gelmedi. Küstü 
herhalde. Böyle insanlarla uğraşmak zor valla. Sen nasıl uğraştın bunca 
yıl anlamadım.  

Dışarıya gönderilecek yazı konusunda: Onlara gereken bilgileri 
verdik, eksikleri de vereceğiz. Bunun dışında aramızda anlaşamadığımız 
için polisteki tavrın değerlendirilmesini yapmak için erken. Yalnız 
dışarıya spekülasyon yapılmamasını belirteceğiz.  

Bana kendi hayatını yazmayı unutma. Özellikle nasıl devrimci 
olduğunu ve hangi aşamalardan geçtiğini yaz.  

Bundan sonraki sayfada Arzu ve Hilal’e (özellikle ikincisine) bir 
mektup var. İster sen oku, istersen o sayfaları onlara ver. Ayrıca bir 
mektup daha var. Haydar, İbo, Ali katılıyor, Muharrem gönülsüz olarak 
katılıyor. Siz gereken ilaveyi yaptıktan sonra dışarıya gidecek. Bugün 
veya yarın elinize ulaştırmaya çalışacağız. Salı günü Levent’in avukatı 
gelecek. Seni çağırtırız. O zaman cevap verirsiniz.  

Sabahları biraz soğuk oluyor. Hep senin üşümen, üstünü örtmem 
aklıma geliyor. Bazan üşümemek için bana sarılırdın. Yine üşüyor musun 
sabahları?  
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Sevgili karım. Kafam adeta boşaldı, çok yazdım ve şu anda yazacak 
şey bulamıyorum. Sana daha çok şeyler yazacağım. Ancak onlar üzerinde 
iyice düşünmem ve sistemli hale getirmem gerek. Bana yaz, uzun yaz. 
Senin yazdıklarını okumaya her zaman ihtiyacım var. Bugün Pazar. Bir 
süre düşüncelere dalacağım.. Sakın kötümser olma, beni merak etme. 
Hayatta çok şey gördüm. Nerede ve nasıl olursa olsun kendime mücadele 
edilecek bir amaç bulurum. Ben yavaş da olsa daha iyi olacağım. Bu 
konuda hiç endişeye kapılma. Oldukça kötü bir dönem geçirdiğimi 
biliyorum. Dışarıdaki o psikolojik durumumdan sonra normal. Bu 
konularda çok zorlandım, kendimi çok zorladım. Hatalar yaptım. Ama bir 
değerlendirme yaparken bütünü gözönüne alıyorum. Bir örgütü hemen 
hemen tek başıma ayakta tuttuğum günleri hatırlıyorum. Bu gelecek için 
bana güven veriyor. Neyi ne kadar yapabilirim bilmiyorum ama mutlaka 
birşeyler yapacağım kesin.  

Senin de iyi, çok iyi olmanı istiyorum. Yalnızlık duygusu gibi 
şeylere kapılma. Yalnız değilsin. Herşeyden önce ben varım. Benim bir 
karım varsa senin de bir Engin’in var. İçimden gelen tüm coşku ile, 
kayığı batmayan insanların coşkusu ile seni kucaklarım.  

E.  

 

Bizim TİKKO’lu görüşme yapamayınca mektup eline ulaşmadı 
tabii. Biraz önce Filistinlilerden biri geldi. Gazeteyi gösterip “bizim 
mühendis bu nasıl iş” dedi. Benim neşeli oluşuma şaştı. Gerçi gazetenin 
numarasının dikkati zamlardan çekmek olduğu belli ama sanki yazdığı 
gerçekmiş gibi düşünüyorum ve keyifleniyorum. Bu herifler gerçekten 
beni assalar hayatımın son beş yılında bu örgüt için yaptığımdan daha 
fazla iş yapmış olurum. Yalnız anlaşılan nokta şu ki bu dava üzerinde çok 
spekülasyon olacak. Senin için vereceğim ifade önem kazanıyor. İlk 
ifademi söyleyeceğim ama evi takma isimle birlikte tutmamız kötü.  

Belki bana soracaksın neden bu kadar neşelisin diye. Örgütün 
geleceği ne olacak diye. Bak Belma, bak sevgili karım: Hayatımda hiç 
kimse benimle eğitim çalışması yapmadı. Sadece ilk devrimci olduğum 
yıllarda bir kez şöyle bir şey oldu. Hatırlıyorum SSCB-Çin çelişkisini 
sormuş ve adamı epeyce sıkıştırmıştım. Şöyle olursa ne olur, böyle olursa 
ne olur sorularıma sonunda bir cevap vermişti. O durumda da samimi, 
yetenekli ve bu işi yapabilecek iyi insanlar çıkacaktır. Özünde insanlığa 
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güveni, yarına güveni taşıyan bu cevabı hayatım boyunca unutmadım. 
THKP-C’den sonra da bizler çıkmadık mı? Biz burada bitsek bile (ki hiç 
de öyle değil) bizden sonra başkalarının çıkmayacağını nasıl iddia 
edebiliriz?  

Biz koştuk, didindik, uğraştık ve şimdi durmak zorunda kaldık. Ve 
dönüp geriye bakacak zaman bulduk. Az iş yapmamışız Belma. Daha 
iyisini yapabilirdik, daha az hata yapabilirdik. Ama gene de az şey 
yapmadık. Beş yılda bir hiç olan insanlardan başlayıp adını ülkede 
duyurmuş bir örgüt olduk. Ve bunu sürdüreceğiz. Zaten artık bu iş bizim 
irademizden çıktı. İstemesek bile sürecek.  

 

DİPNOTLAR  

[5] 26 Ocak 1976’de Beylerderesi’nde öldürülen üç kişiden birisi 
olan İlker Akman, İlkin’in kardeşidir. Yüksel Eriş ile birlikte daha sonra 
Acilciler olarak tanınacak örgütü kurduğumuz üç kişiden birisidir.  

[6] Fen Edebiyat Kimya Bölümü Derneği kantini. ODTÜ’de 
yönetimi sosyal demokratlardan alınan son dernekti. 1970 
Temmuzundaki kongrede yönetime girmiştim.  

[7] Hilal Göker. Operasyon var diye bana haber vermeye gelince 
evde kurulan karakola yakalanır. Belma ile birlikte İstanbul’daki iki 
sorumludan birisiydi. Belma onun davranışlarını biraz çocuksu bulduğu 
için sonraki mektuplarda, çocuk kız, olarak geçecektir.  

[8] Banu Ergüder. Sandık cinayeti olarak bilinen olay nedeniyle 
hapishanedeydi.  

[9] TDAS ya da Türkiye Devriminin Acil Sorunları adlı broşür. 
Sonraki yıllarda isteğimiz dışında örgüt Acilciler olarak tanınacaktı.  

[10] 24 Ocak 1971. Dönemin Adalet Partisi hükümetinin 
devrimcilerin elinde bulunan öğrenci yurtlarına yönelik ilk büyük 
saldırısıydı. O sırada Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu’nun yayın 
organı İleri dergisinin yazı işleri sorumlusuydum. Ocak başında çıkan 
derginin büyük bölümü dağıtılmıştı. Dağıtım merkezi SBF yurduydu. Bu 
baskındaki çatışmada hastanelik olacak kadar yaralanmıştım.  
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[11] 5 Mart 1971. Jandarmanın ODTÜ yurtlarını basmasıyla çıkan 
çatışmada biri öğrenci, birisi jandarma eri, birisi de seyirci olmak üzere 
üç kişi hayatını kaybetmişti.  

[12] Selahattin Güleç. THKP-C iddianamesinde çok yerde adı geçer.  

[13] “Nolucak şimdi?” sözünü Belma çok kullanırdı. Sonraki 
mektuplarda da sık sık geçecektir.  

[14] Temmuz-Ekim 1975 arasında ilk kez o yıl çıkan kısa dönem 
askerlik için Balıkesir’e gittim. Ordu da ne yapacağını bilmediği için fiili 
olarak üç ay ve oldukça serbest askerlik yaptım. Her hafta sonu 
Ankara’ya gelirdim.  

[15] Avukat Cemil Orkunoğlu, Hilal’in o zamanki eşi. Kendisini 
değil de Hilal’i sorumlu yaptığım için bana düşmandı.  

[16] Bu bilginin doğru olmadığını yıllar sonra ortaya çıkan başka 
olaylar sonucu öğrenecektik. Takip Arzu Sayman’ın Ankara Merkez 
Cezaevi’nde Rıza Salman’ı ziyaretinden sonra izlenerek benim evin 
bulunmasıyla değil, biz Antakya’ya gittikten sonra o kentten başlamıştı.  

[17] Daha sonra öğrendik ki, İntercontinental’i kurşunladığımız 
sırada yakındaki Sheraton Oteli’nde MİT Marmara Bölge Toplantısı 
varmış, oteli şaşırdığımızı sanmışlar ve o güne kadar pek ciddi ele 
alınmayan takip, bundan sonraki birkaç günden başlayarak yoğunlaşıyor.  

[18] Halkın Devrimci Öncüleri örgütün resmi adıydı ama 
kamuoyunda pek tutulmadı, örgütün adı Hürriyet Gazetesi’nin taktığı 
isimle Acilciler olarak kaldı.  

[19] Tülay. Belma onu kardeşi gibi severdi, bu nedenle aramızda 
baldız olarak söz ederdik.  
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OKURA…  
 

Belma’ya mektupların kitap olarak değil de internet üzerinden 
yayınlanması hem bazı iletilerin değerlendirilmesini ve hem de bazı 
değişikliklere gidilmesini gerekli kılıyor.  

Baştaki Giriş yazısında mektuplarda uzun politik analiz bölümlerini 
(…) işaretiyle atladığımı belirtmiş, gerekçe olarak da 35 yıl önce yapılmış 
politik analizlerin okuru ilgilendirmeyeceğini düşündüğümü belirtmiştim.  

Bazı okurlar bu bölümleri de okumak istediklerini ilettiler. Politik 
analiz bölümleri epeyce sonra geliyor ve artık yer sorunu da 
bulunmadığına göre bunları da ekleyeceğim.  

Bu mektupta iki tane (…) işaretli bölüm vardı. İlkini kaldırdım, ama 
ikincisi kaldı. Bazı şeylerin Belma ile benim aramda kalmasını okur 
herhalde anlayışla karşılayacaktır.  

İkinci değişiklik ise mektuplardaki açıklayıcı notlarla ilgili… Kitap 
zaten 350 sayfaya ulaştığı için daha da fazla uzamaması için dipnotları 
kısa tutmuştum. Şimdi yer sorunu kalmadığına göre dipnotları daha geniş 
yazabilirim.  

Okuduğunuz mektup hayatımda yazdığım en uzun mektuptur 
diyebilirim: bilgisayarda 18 sayfa tutuyor. Bir okurun önceki mektupla 
ilgili olarak belirttiği gibi, “unuttuğumuz mektup yazmayı, el yazısıyla 
mektup yazmayı” bize hatırlatıyor.  

Son olarak ileti adresini de yeniden vereyim:  erkiner@gmx.de   

E. 
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Mektup	-	03	
 

Sevgili Belma,  

“Dünya bir çiledir. Ondan bir şey isteyen köpeklerle boğuşmaya 
hazırlıklı olmalı.” (Hz. Ali). Kim söylerse söylesin doğru laf. Bizim de 
yakınımızda ve uzağımızda boğuşacağımız çok şey var. Neyse geçen 
mektuptan devam edelim: Sağlam bir insanın, gerçek bir insanın 
karakterinin iki yönü olmalıdır. Birincisi; kendine, yeteneklerine, inandığı 
ve uğrunda mücadele ettiği şeylerin doğruluğuna sarsılmaz bir inanç. 
Eninde sonunda herşeyi başaracağına, herşeyi yapabileceğine olan 
sarsılmaz bir inanç. İkincisi; kendisi olmasa da dünyanın döneceğine, 
hayatın ve mücadelenin süreceğine; şu anda görünürde olmasa bile giden 
iyilerin yerini dolduracak başka iyiler çıkacağına olan inanç. Her iki 
özelliği de uyumlu biçimde kaynaştırmak zordur, çünkü bunlar birbirine 
zıt, çelişkili şeylerdir.  

Birinci özellik kişinin kendine sonsuz bir güvenini gerektirir. Kişi 
adeta kendini dünyanın merkezi görür. İkinci özellik ise kişinin kendisini 
önemsiz görmesini gerektirir. O olmasa da güneş doğar, o olmasa da 
hayat sürer, o gitse bile bir zaman sonra yerini belki de daha iyi bir 
başkası alır. Bu iki özelliği birbiriyle kaynaştırmak gerçekten zor. İnsanın 
hem tek başına kalsa bile sonuna kadar mücadele edebilecek güce sahip 
olması; hem de gerektiğinde bir hiç, önemsiz bir şeymişçesine kendini 
feda edebilmesi. Bu insanın en az kendisi kadar başkalarına da 
güvenebilmesini gerektirir. Fakat bu o kadar zor ki Belma. Özellikle 
devrimci mücadelede, özellikle öncü savaşında kişilerin bu ikili özelliğe 
sahip olmaları gerek. Ancak bunun gerçekleşmesi uzun bir zaman ve çaba 
istiyor. İnsan kendisi kadar başkalarına da güvenmedi mi kendisiyle çok 
şey bitecek sanıyor ve doğal olarak ürkekleşiyor. Yüksel geçmişte, bizim 
en büyük silahımız aramızdaki sarsılmaz güvendir, derdi. Doğrudur. Bu 
nasıl yaratılır? Bunun hayatın içinde, pratiğin içinde oluşacağını 
söylemek herkesin bildiği bir şeyi tekrarlamak olur. Sorun bunun nasıl 
olacağıdır.  

Devrimcinin görevi yeni bir dünya yaratmaktır. Ancak tek başına bu 
ifade eksiktir. İnsan yeni bir dünya yaratırken kendini de yeni baştan 
yaratır. Değişir, öğrenir, gelişir. Hayatla bütünleşir, hayatın ta kendisi 
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olur. Hayat kadar çok yönlü, karmaşık; hayat kadar enerji dolu, hayat 
kadar acı, hayatın bizzat kendisi gibi sabırlı olur. Ama insan bu dünyayı 
değiştirme sürecinde kendini yeni baştan yaratırken yalnız değildir. Başka 
insanlarla birlikte bu işi yapar. İşte insanın o ikili karakteri kazacağı süreç 
budur: Bir yandan hayatı bir yandan da yanındakileri değiştirmek. Bunu 
yaparken de bir yandan hayat diğer yandan da yanındakiler tarafından 
değiştirilmek. Kendimizi hayata ve başkalarına yerleştirirken (yani 
onlarda kendimizi yaratırken) hayatın ve beraber olduklarımızın da aynı 
şeyi yapması (yani onların da bizi değiştirmeleri, bizde kendilerini 
yaratmaları). İnsan o zaman iyi bir bütünün (bu bütün küçük olsa da 
önemi yok) iyi bir parçası olarak hisseder kendini. İşte anlattığım o ikili 
karakter bu durumda kazanılır. Zor iş ama imkânsız değil.  

İyi bir bütünün iyi bir parçası olmak genellikle (hele bizim gibi yeni 
bir örgütün durumunda) iyi parçaların çoğalarak bütünü belirlemesiyle 
olur. Eski bir örgüt olsa idik bunun tersi olur, zaten iyi olan bütün yeni 
gelen parçaları eğitirdi. Biz yıllarca (kendisi de pek iyi olmayan 
parçalarla) iyi bir bütün yaratmaya çalıştık. Ancak bu süreç tamamlanmış 
olmaktan uzaktır. Hele de benim için. O kadar yük taşıdım, o kadar şeye 
koştum ki, benden sonra çok şey bitecekmiş gibi gelmeye başladı bana 
(geçen mektupta bahsettiğim bireycilik eğilimi). Ama öyle olmadığını 
göreceğim, şimdiden görmeye bile başladım. Bazan kendimden çok 
başka yoldaşlara güvendiğimi bile hissediyorum. Ama bu konuda daha 
çok yol almalıyım. İnsan kendi başına iyi bir parça olmak yolunda ancak 
bir noktaya kadar gelir. Daha sonra parçayı daha da iyileştirecek olan 
bütündür; iyi bir bütün.  

Burada kısıtlı şartlar altında karakterimizin her iki yönünü de ne 
kadar geliştirebiliriz bilmiyorum. Ama olduğunca yapmalıyız. İnsanı 
tanımak zor iştir ama olanaksız değil. Ben işe senden başlayacağım. Sen 
bazı konularda (dengeli gelişimin sonucu) benden daha iyisin. Bana 
dışarıya kapalı olduğumu söylersin ki yanlış denemez. Ama inan Belma 
sen de başka yönlerden en az benim kadar kapalısın. Somut 
söyleyemeyeceğim ama hissediyorum bunu. Senin o dünyana gireceğim 
(sen de benimkine gireceksin). O dünyalar ki güzel, parlak, muhteşem 
şeylerin yanında utanılacak şeyleri de barındırabilir. Son derece doğaldır 
bu. Bana bu konudaki düşüncelerini yaz. Ve yine belirteyim, bu konular 
seni sıkıyorsa eğer (ama sıkmasını da hiç istemem) onu da belirt.  
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Aklıma gelmişken söyleyeyim. Senin evde söylediğin bütün o 
türküler burada sık sık çalınıyor. Hepsi de mapushane türküsüymüş. 
“Demir kapı kör pencere”, “500 atlı ile kestiler yolu), “görecek günler var 
daha”. Bu nedenle hep seni hatırlayıp normal birkaç tane içmem 
gerekirken her gün en az yarım paket sigara içiyorum. Nolucak şimdi?  

Bu akşam (Cuma akşamı) koğuşta arama yaptılar. Sürekli marş 
söyledik. Jandarmalar bayağı ajite oldu. Çoğu bizim koğuşa getirildikleri 
için küfrediyordu. Doğru dürüst de aramadılar zaten. Mücadele her yerde, 
her zaman, her boyutta sürüyor. Geceleri zaman zaman marş söylüyoruz. 
Devrimcilikteki ilk yıllarımı hatırlayıp neredeyse kendimden geçiyorum. 
İnsanın zaman zaman her şeyi unutup kendini sadece kitlenin bir parçası 
olarak görmesi çok güzel bir şey.  

Ümraniye gecekondularında çatışma olmuş. Üç kişi ölmüş. Ah 
demekten başka yapacak bir şey yok. Bu zamanda da içerde olunur mu.  

Dışarıya genel olarak ne yapılması gerektiği konusunda, polisteki 
tavır hakkında bir mektup yazacağım. (Rıza’nınkinden [20] daha farklı 
olmayacak). Artık sorumlu değilim ama bu kesin bir zorunluluk. Dışarıya 
moral, destek ve yol göstermek gerek. Her yerde, her zaman, her şart 
altında mücadeleyi bırakmadığımızı göstererek onlara örnek olmalıyız. 
Bu yakınlarda ailelerinizden fazla para isteyin, bir kısmını dışarıya 
verelim, ihtiyaçları olacaktır.  

Bu gece gene cezalardan bahis açıldı. Ne biçim millet anlayamadım 
gitti. Dışarıda 24 saat sonrasını düşünmeyenler burada 24 sene sonrasını 
düşünüyorlar. Ben ne kadar yatacağımı filan hiç düşünmüyorum. 
Kıramaz isek idamla yargılanıp 36 yıl yiyeceğim kesin (belki 24’e iner). 
Kaç yıl sonra çıkarız Allah bilir. Bunca zaman mücadele içinde 
olamamak, bunca zaman eli silah tutamamak, bunca zaman sana 
sarılamamak insanı öldürür be. Ama dedim ya düşünmüyorum. 
Umutsuzluğa da kapılmıyorum. Hayaller de kurmuyorum (kolayca kırarız 
vb. türünden). İşler o kadar basit değil. Herşeyden önce sabır gerek. 
Bütün olanakları teker teker sabırla deneyeceğim, sizlerden de destek 
isteyebilirim. Mücadele, her yerde her zaman şartlar ne olursa olsun 
mücadele. Hayata yenilmeyeceğiz. Hayat bizi çok zorluyor ama 
yenilmeyeceğiz. Tek tek kişiler olarak da bütün olarak da 
yenilmeyeceğiz. Hayatı, yolunda herşeyimi verdiğim mücadeleyi ve seni 
sevdiğim için yenilmeyeceğim, yenilmeyeceğiz; sen de yenilmeyeceksin. 
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Sevgilim, karım benim. O harcadığımız enerji, o çekilen acılar, üzüntüler 
boşa gitmedi. Göreceğiz o günleri, hem de beraberce. Bunu hissediyorum 
hem de kuvvetle hissediyorum. Sevgili karım benim, kendine iyi bak. 
Avukatın yanında iken ellerin çok soğuktu. Ben de üşütüp hasta oldum. 
Kendimizi koyvermemeliyiz. Geceleri çok düşünüyorum. Bazan 
mücadelenin içinde olduğum günleri, bazan birbirimize sarılıp 
uyuduğumuz geceleri. Seni çok seviyorum ve bu da bana güç veriyor. 
Bilirsin geçen kış sık sık söylerdim: Örgütümüzün bir şarkısı vardır: 
“Bunlar da geçer. Neler gördük biz, neler çektik biz. Bunlar da geçer.” 
Bana yaz. Olabildiğince uzun yaz. Yazmak insanı ferahlatır. Uzun uzun 
aklına ne geliyorsa yaz. Bir daha seni mahzun görmek istemiyorum. Sen 
iyi olursan ben daha da iyi olurum.  

Bana beni sevdiğini yaz. Benim için neler düşündüğünü, neler 
düşündüğünüzü etraflıca yaz. Bunlara ihtiyacım var, daha iyi olmak için 
ihtiyacım var. Kendini benim için sakın üzme. Eğer böyle yaparsan inan 
çok üzülürüm. Ben çok şey gördüm. Ölümler, başarısızlıklar, acılar, 
ayrılıklar. Bunlar ve mücadelenin ateşi yüreğimi yakıp, kuruttu. Ama 
benim o çoraklaşan yüreğimde yine de bir fidan yeşerdi. Senin sevgin 
yeşerdi. Olağanüstü bir şey bu.  

Ben biraz aceleciyimdir. Bütün hayatım kendimi bildim bileli bazan 
boş yere de olsa koşturmakla geçti. Ben değil ama başkaları geriye 
baktığında klasik ve devrimci anlamda yapılmış birşeyler görüyorlar. 
Okul bitirdik, askere gittik, evlendik, çalıştık, çocuk sahibi olduk, vb. 
Devrimci bir örgütün kuruluşunda, gelişmesinde aktif rol aldık, vb. Ama 
birkaç şey var ki onları yapmasaydım biraz yazık olurdu. Sana olan 
sevgimi açıklamak, senin eline silah vermek ve örgütün tarihinde yaptığı 
en tehlikeli iki eyleme önderlik (İnter ve Harbiye ) [21].  Bunun yanında 
kendimde bir sürü eksiklik ve hata da görüyorum (bazan kendime 
küfredecek kadar). Ve ben seni sevdim Belma. Çok sevdim. Bazan 
kendimi sana layık bile görmüyorum. Anla artık benim gözümde 
neredesin. Onun için iyi ol. Sana da ancak iyi olmak yaraşır. Sadece sen 
değil herkes iyi olsun. Batmadık, yıkılmadık. Öyle olsaydı bile buradan, 
oturduğumuz yerden bir, üç, belki beş yılda ama mutlaka yeniden 
kurardık. Eksiğiz, yetersiziz, hatalıyız ama bu güç de bizde var Belma. 
Siyasi yönden güçlü olan er geç ağır basar. Devrim on yılların 
mücadelesidir. Biz daha başında sayılırız. Neresinde olursak olalım 
görevimiz üzerimize düşeni yapmaktır.  
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Sana ve diğer yoldaşlara (ötesini söyleyemiyorum, anlayın artık).  

E.  

 

DİPNOTLAR  

[20] Rıza Salman. Ankara Merkez Cezaevi’nde bulunuyordu. Bir 
eylem sırasında yakalanmış ve bir gözünü kaybetmişti.  

[21] 1 Mayıs 1977’de Taksim’deki kalabalığa ateş açılan 
Intercontinental otelinin kurşunlanmasıyla Harbiye Orduevi karşısındaki 
Akbank şubesinin soyulması.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
ISPARTA MEKTUPLARI 

 

 

Mektup	-	04		
21 Eylül 1977  

Sevgili Belma,  

Sana bu mektubu neredeyse Türkiyenin öteki ucundan Isparta’dan 
yazıyorum. Önce Eskişehir’e geldik. Üç gün kaldık. Sonra yer olmadığı 
gerekçesiyle buraya gönderildik. Tanıdıklardan Ali, Müslim, İbo, Levent, 
Nevzat, Mehmet Ali buradalar. Diğerleri Afyon’a gitti [22].  

Sana bazı işler düşüyor şimdi: Birincisi avukat meselesi. Dosyayı 
incelemiş bir avukatla acele görüşmem gerek. Bunun dışında mahkeme 
tarihini ne kadar erken öğrenebilirsem o kadar iyi olur. Ayrıca 
mahkemenin de buraya haber vermesi gerek. Burası İstanbul’a fazla uzak 
ve eğer gelemez isek mahkeme sürekli ileriye atılır. Ayrıca hangi 
avukatın tutulduğunu teyzeme de bildir, onlar da dışarıdan uğraşsınlar. 
(Teyzemin adresi: Firuzan Çilak – İçerenköy Cad. 21/A No: 9, Bostancı / 
İST.) Gerek avukat ve gerekse de diğer konularda artık insiyatif sende 
olacak. Biraz zorlanacaksın belki ama ne yapalım başka çıkar yol yok.  

Duymuşsundur bizim akrabalar İzmir yakınlarında trafik kazası 
geçirmişler [23]. Geldi mi herşey böyle üstüste geliyor. Neyse, üzüldüm 
ama ümitsizliğe, moral bozukluğuna kapılmaya hiç gerek yok. Sakın ha! 
Öyle bir şey yapmayın. Hayat bazan insanları dener.  

Orada iken sana çok yazdım neredeyse söylemek istediğim herşeyi 
söyledim. Gerçi sen aynı şeyi yapamadın ama sakın üzülme bunun için. 
Yalnız birşeyi bilmen gerek: İnsan hayatta eline geçen her fırsatı 
kullanmak, onun vasıtasıyla birşeyler yapmak zorundadır (tabii bu da 
mümkün olduğu kadar düzenli olmalı, rastgele değil). Çünkü aynı fırsat 
her zaman ele geçmeyebilir.  

Bana gelince, iyiyim. Belki garip gelecek ama psikolojik olarak 
orada olduğumdan daha da iyiyim. 28 yaşındayım, bundan sonra belki 
olmaz ama bugüne kadar geçen zamanda gerçekten bu hayatı yaşadığımı 
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hissediyorum. Önemli olan da bu zaten. Bu arada belirteyim: Her konuda 
bana tam olarak güvendiğini belirtmen beni fazlasıyla memnun etti. Buna 
gerçekten ihtiyacım vardı.  

Buranın ziyaret günleri: Pazartesi, Çarşamba, Cuma. Arkadaşlardan 
gelmek isteyen olursa (ki gelseler iyi olur) onlara söylersin.  

Bana yaz: Adres – Kapalı Cezaevi  ISPARTA  

Bütün arkadaşların hepinize çok selamı var. Kendinize çok iyi 
bakın. Kısacası iyi olun. Kayınbiradere [24] selamlar. Seni hiç 
unutmuyorum.  

 

DİPNOTLAR  

[22] Eylül ayı ortasında Bayrampaşa Cezaevi’nde isyan çıktı. 
İsyanın nedeni MHP’li tutukluların bulunduğu koğuştan birkaç kişinin 
kadınlar koğuşuna gidip aralarında Belma’nın da bulunduğu birkaç 
kadının kendilerine verilmesini istemeleriydi. Bu durum adli mahkûmun 
kanına dokunduğu için bizden önce onlar isyanı başlattılar. MHP’lilerin 
bulunduğu koğuşun önünde saatler süren şiddetli çatışma oldu. 
Sağmalcılar’a dışarıdan yiyecek girdiği için küçük piknik tüpleri vardı. 
Tüpler yakılıp bizim açtığımız onların kapatmaya çalıştığı koğuş 
kapısından içeri atılıyordu. Faşistler de camları kırıp ufalamışlar, o küçük 
cam parçalarını bize atıyorlardı. Bu çatışmada Müslim atılan bir cam 
parçasıyla gözünden yaralandı. Dışarıdan jandarma sürekli olarak siyasi 
koğuşun duvarını taradı. İsyan bittikten sonra ertesi gün – biz ezaevinin 
acemisi olduğumuz için beklemiyorduk – sürgün geldi. Faşistler de 
sürgün edildiler. Bizim koğuşun bir bölümü Afyon’a (bizden önce 
hapishanede bulunan Haydar Yılmaz ve Muharrem Kaya bu gruptaydı), 
kalanı da Eskişehir’e (ben, İbrahim Yalçın, Müslim, Ali Sönmez, Levent 
ve Nevzat bu gruptaydı) sürüldü. Eskişehir’de üç gün müşahadiye 
koğuşunda kaldık ve buradan Isparta’ya, ülkenin ilk E tipi cezaevine 
sürüldük.  

[23] İzmir’de bir arkadaş elinde bomba patlaması sonucu yaralanır. 
Gazetede okumuştuk.  

[24] Belma’nın abisi Selami.  
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Mektup	-	05		
26 Eylül 1977  

Sevgili Belma,  

Bu ikinci mektubum. İlki herhalde eline geçmiştir. Bildiğin gibi 
Isparta’dayız. Geçen sefer de belirttiğim gibi dosyaları incelemiş bir 
avukatla en kısa sürede görüşmem gerek. Bu konuda bana kısa sürede 
cevap yaz (adresi biliyorsun: Kapalı Cezaevi – Isparta).  

Akrabalar nasıl, herhalde uğruyorlardır. Burası biraz uzak ama bir 
tanesi gelebilirse iyi olur. (Ziyaret günleri, Pazartesi-Çarşamba-Cuma)  

Gazetelerde IMF’nin önerdiği tedbirleri okuyorsun herhalde. Ve 
daha bunlar başlangıç. Dediklerimiz nasıl da çıkıyor. Yine tarihsel bir 
dönem yaşanıyor.  

Birara ameliyat olacağını söylemiştin. İşlerini ayarladıktan sonra ol. 
Sakın birtakım duygulara kapılıp da önceden yaptığın gibi ihmal etme. 
Herşeyden önce sağlığın için gerekli bu.  

Daha elimize geçmedi ama bazı arkadaşlar uğraşıp bizim eşyaları 
getirmişler. Ne kadarının geldiği önemli değil. Şu dünyada yalnız 
olmamak kadar güzel bir şey yok.  

Beni sorarsan iyiyim. Moralim de oldukça iyi, hatta orada olduğum 
zamankinden daha iyi. Yalnız uzun zamandır hareketsiz olmak ister 
istemez insanda biraz hantallık yapıyor. Buraya geleli bir hafta oldu. 
Gayrettepe’de kaldığımız şu rahat yerlerden birindeyim [25].  Belki 
şaşıracaksın nasıl iyi olduğuma; ancak o kendini yeniden kurmak 
sürecinde gerçekten iyi adımlar atıyorum. Ve şuna karar verdim: İnsanın 
kendisini yapamadıklarından çok yaptıklarıyla değerlendirmesi gerek. 
Çünkü dünyada kimse herşeyi yapamaz. Her konuda üstün başarı 
sağlayamaz. Hayat pekçok mücadele alanının birleşmesinden oluşur. 
Birinde üstün başarı göstermek, eğer insan herşeyi orada tüketmişse, 
diğer alanlar için bir şey kalmamışsa, ne işe yarar? Önemli olan her 
alanda gücün oranında iyi olabilmektir (yani süreklilik çok önemlidir). 
Biz, hayatını düşüncelerine kurban eden insanlar için bu çok önemli.  

Bana birisinin nişanlısını, evlenmeyi vs. çok düşündüğünü 
söylemiştin. Bir noktada bu onun yaşının küçüklüğünden kaynaklanıyor. 
O isteklerini yaşamak, tatmin etmek istiyor. Aslında tek bir insanın bile 
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zaman zaman (yani kendini kontrol altına alarak) bunları önlemesi gerek. 
Yalnız bu iki insan olmakta da bütün doğal duyguları çiğneyecek kadar 
ileri gitmemek gerek. Aksi halde insan kendine yabancılaşmaya başlar. 
Sende böyle bir durum vardı ama 2,5 ayda oldukça geçti zannederim. 
İnsan o duyguları her zaman hissetmeli, yeri geldiği zaman doyurmalı.   

Belki diyeceksin ki; senin için kolay tabii. Yapmadığın şey 
kalmamış ki. Öyle değil işin aslı. İnsanın onları yaşadığı halde 
gerektiğinde vazgeçebilmesi de oldukça zordur ama isteyince yapılır.  

Bana yazmayı ihmal etme. Biraz daha vakit var ama doğum günün 
kutlu olsun (ne kadar aceleciyim değil mi). Bütün arkadaşlara ve 
kayınbiradere selamlar. Seni hiç unutmuyorum.  

Not: Bizim ev ne oldu? [26]  

 

DİPNOTLAR  

[25] Isparta’da isyan cezası olarak üç hafta hücrede kaldık. Bu süre 
içinde ziyaretçilerle görüştürülmüyorduk.  

[26] Belma ile birlikte tuttuğumuz ve basılan ev. 
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Mektup	-	06		
26 Eylül 1977  

Sevgili Belma,  

Bugün annem ve babam geldi, ancak görüştürmediler. Ve daha 10 
gün kadar da kimseyle görüşemeyeceğiz. Onun için akrabalara da söyle 
buraya gelecek olan varsa eğer 6-7 Ekim’den önce gelmesin. Bunun 
dışında bazı kişilere danışarak bana bir avukat göndermişler. Konuştuk. 
Yaşlı ve tecrübeli birisi. İddianame’yi almış. Okudu, rezalet. Mahkeme 
tarihi yakında belli olacakmış. Biz farkında değiliz ama sorguya çıkmışız. 
Şimdi doğrudan mahkemeye çıkacağız. Dava İstanbul 5. Ağır Ceza’da.  

Bu avukatın adı Mustafa Kul, Çarşıkapı Divan Ali sok. 9/1-3. 
İstanbul’da senin temasta olduğun avukatları da görmesini söyledim. 
Hukuki açıdan gerekli olursa görürüm ama tarafsızlığımı kaybetmek 
istemem dedi. Demokrat bir adama benziyor ama sen gene de öğrenip 
bana yaz. Bu dava için düzmece sansasyon yapıldığından vs. bahsetti.  

Bunun dışında İstanbul civarında bir cezaevine nakil konusunu 
görüştük. Bu konuda biz dilekçe yazacağız. Buradan mahkemeye gitmek 
veya avukatla temas oldukça zor olacak. Siz de uğraşın bunun için. Bu 
arada bizim ev ne oldu? Bu konuda da ağır davranma Belma.  

Avukat mahkemeden önce iddianamelerin elimize geçmesini 
sağlamaya çalışacak ancak sen gene de mutlaka o tutmayı 
kararlaştırdığımız avukatlardan birisini gönder. Ve lütfen biraz çabuk 
olun. İstanbul’da üç hafta neredeyse boşuboşuna geçti. Topla kendini 
biraz, biliyorum zor ama öyle olması gerek. Belki yanılıyorum ama sende 
biraz ürkeklik doğmuş. Kendini böyle şeylere kaptırma. Yorgunsun, ben 
de gidince bütün akrabalar sana geliyor tabii. Zor oluyor biliyorum ama 
ne yapalım katlanacaksın. Herşeyin altında kalkacağına hiç şüphem yok 
aslında. Yalnız kendini topla. Önceden de söylemiştim, sen hayran 
olunacak bir kızsın.  

Bizler iyiyiz. Özellikle ben, bu şartlarda bir insanın olabileceğinden 
daha iyiyim. İçim aydınlık ve umut dolu. Geleceğe korkunç bir güvenim 
var. İnsanın yetenekleri uzun süre çok zorlanınca iyi olmuyor. İnsanın 
bazı özellikleri körelebiliyor. Ama zor şartlar altında da olsa durgun bir 
ortamda tüm o özellikler (hem de daha olgunlaşmış olarak) ortaya 
çıkıyor. Kendimi yavaş da olsa kuruyorum yeniden. Eskiden daha iyiyim 
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ve çok daha iyi olacağıma da hiç şüphem yok. Ve ne zaman olur 
bilinmez, beraber olduğumuz ilk fırsatta seni, kendini hapsettiğin o 
dünyadan çekip çıkartacağım. Açıklık adına, bütünleşme adına bana 
hiçbir şey söylemedin çünkü. Gerçi ben çok şeyi anladım ama senin 
söylemendi önemli olan.  

Neyse, İstanbul’da havalar soğumuş. Sakın üşütme. Kendine çok iyi 
bak. Bütün arkadaşlara ve kayınbiradere selamlar.  

Seni hiç ama hiç unutmuyorum.  

Eski mektuplarımı da oku arada bir.  

Davanın dosya no’su: 5. Ağır Ceza  977/391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 53	

Mektup	-	07	
4 Ekim 1977 

Sevgili Belma,  

Geçen Cuma annem babam tekrar geldi. Görüşemedik ama eşya 
ihtiyacım tamamlandı. Bu arada avukata da vekaletname verdim. 
İstanbul’dan gelecek avukata kaç kişi vekalet verecek bilmiyorum. Biz 
her ihtimale karşı her tarafa haber göndermiştik. Epeyce avukat gelecek 
anlaşılan. Fakat İstanbul’dan geleni Afyon’a göndereceğim. Oradakilerin 
avukata ihtiyacı vardır mutlaka.  

Bugüne kadar senden mektup gelmedi. Belki yazamadın, belki 
henüz elime geçmedi. Bugün mektuplar dağıldı. Herkese gelmiş bir tek 
bana yok. Senin eski mektuplarını da atmak zorunda kalmıştım. Onun 
için bana mutlaka yaz.  

Elimde olsaydı sana eskiden yazdığım o çok uzun mektupları 
yeniden yazmak isterdim. O günkü psikolojide yer yer gereğinden fazla 
kötümser oldum. İnsan bazı olayların psikolojik etkisinden kurtulup daha 
sağlıklı düşündüğünde ve her şart altında hayatta yetenekleri ölçüsünde 
elinden geleni yaptığı sonucuna ulaştığında o kötümserlik kayboluyor. 
Hatalar, zaaflar var tabii ve onları hiç unutmamak gerek. Ama gevşeklik 
veya ciddiyetsizlikten değil; şartlardan, yeteneklerin sınırlılığından ve 
hayat tecrübesinin esikliğinden kaynaklandı hepsi. Bu dünyada herşeyden 
önce kelimenin gerçek anlamıyla insan olduğumu hissediyorum. Onun 
için kendime, sana ve beraberliğimize büyük saygım var.  

Bugünlerde nedense aklıma hep İstanbul’da yapmayı en sevdiğim 
şey geliyor: Beşiktaş – Üsküdar vapurunda çay içmek. Bir keresinde 
seninle içmiştik hatırladın mı? Burada bayağı temizlik meraklısı oldum. 
Ne yapalım kendimize iyi bakmamız gerekiyor.  

Tahmin edebildiğin gibi ben oldukça iyiyim. 2-3 gün sonra koğuşa 
çıkarız sanırım. Bu Cuma'dan itibaren ziyaretçileri görebilirim. Sizler de 
iyisinizdir.  

Bütün arkadaşlara ve kayınbiradere selamlar.  

Seni hiç unutmuyorum.  

Not: Kendine iyi bak, çok dikkat et.  
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Mektup	-	08	
5 Ekim 1977  

Sevgili Belma,  

Mektubunu bugün aldım. Yaklaşık 8-10 günde ulaşabiliyor 
mektuplarımız. Onun için bana yazdığında ancak bir mektubumu 
alabilmişsin. Yazmamı istiyorsun, sana yağmur gibi mektup yazıyorum 
desem yeridir. Bu (6. veya 7. mektup, sayısını şaşırdım). Mektubunu 
alınca çok sevindiğimi söylememe bile gerek yok. Yalnız sen benim 
mektuplarımı aldığında bir daha atlama üst ranzadan, oldukça sık 
yazacağım çünkü (zaten yazdım da). Sen de bana yazmayı ihmal etme 
sakın. Avukatlarla sürekli temas et. Geçen mektuplarımda avukat ve 
mahkeme konusunu yazmıştım. İlkin’den mektup geldi. Orhan Apaydın 
yüklü bir para karşılığı davayı alıyor ve sonuç umulandan çok iyi 
olacaktır demiş. Burada onu tanıyanlara sordum, o adam palavra atmaz 
diyorlar. Apaydın’ı mutlaka tutmamız gerek. Ben de bu konuda teyzeme 
de yazdım. Nakil konusuna gelince, biz Cevat vasıtasıyla başvuracağız; 
siz de oradan uğraşın. Gerekli bilgiyi avukattan alırsın.  

Senin yazdıklarını okuyamamış olmama gerçekten üzüldüm. Onları 
sakla, daha da yaz. Nasıl olsa görüşürüz mahkemede filan. Sana 
yazacağım. Ama kendini yalnızlığa kaptırma çünkü biz yalnız değiliz. 
Çok sorunun olduğunu biliyorum ve sen hepsiyle başa çıkabilecek 
yetenektesin (bilirsin ben bu lafı herkese söylemem, onun için 
doğruluğuna inan). İhtiyacın olan herşeyi sana elimden geldiğince 
ulaştırırım. O gün sen beni gördüğünde [27], ben de senden tarafa belki 
görürüm seni diye bakmıştım, ama göremedim. Bir an kapıya vurup 
seninle konuşmak geçti aklımdan ama fırsat bulamadım. O gün için 
kısaca şunu söyleyebilirim: Hayatımda bir günde bu kadar çok şey görüp 
öğrendiğimi hatırlamıyorum.  

Dedikodular konusunu anlayamadım. Benim için mi yoksa senin 
için mi yapılıyor. Eğer benim için ise artık bunlara hiç aldırmadığımı iyi 
bil. Buradaki 15’inci günüm. Halen Gayrettepe’de kaldığımız o rahat 
yerlerden birindeyim. Çok düşündüm. Her yerde her zaman elimden 
geleni yaptığım sonucuna vardım. 19 Ağustos’ta ise o kadar yorgun ve 
bitkin vaziyette idim ki daha sonra o kadar olaya bu kadarcık hata 
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yaparak nasıl dayanabildiğime şaşırıyorum. Ve bu kadar zaman 
dinlenmeme rağmen hâlâ yorgun hissediyorum kendimi.  

Senin için dedikodu yapılıyorsa yine aldırma. Hayatta hataları 
görmekle herşeyi ideal yönden alıp ona göre hata tespiti yapmak farklıdır. 
İkincisini genellikle henüz çocukluktan kurtulamamış olanlar yapar. Hele 
biraz büyüsünler daha iyi anlarlar. Şunu hiç unutma: İnsanın içinde 
bulunduğu durumu iyi değerlendirmesi her doğru işin başıdır.  

Geçen mektuplarda da yazdığım gibi psikolojik olarak çok iyiyim. 
İçeriye girdiğimden beri, gerek İstanbul’da gerekse Eskişehir’de bazı 
mahkûmlarla konuştum. Umutsuzluğu, hayattan hiçbir umudu 
kalmamışları, hayatını bozuk para gibi harcamış insanları gördüm. Tüm 
bunlar içimdeki umudu güçlendirmekten başka işe yaramadı.  

Bana para göndermene gerek yoktu. Paramız var. Şu anda gazeteden 
başka okuma olanağımız yok.  

Kayınbiradere gelince; istersen eğer ona mektup yazabilirim. 
Benden büyük ama ondan çok fazla şey görüp geçirdim. Düşüncelerim 
doğrultusunda yaşamak için çok şeyi teptim. Eğer bunu yapmasa idim 
bugün ben de onun durumunda olurdum. İyi bir insan olduğuna şüphem 
yok. Ama zordur bizi anlamak; bunu da gözönünde tutmak gerek.  

“Tek Boyutlu İnsan”ı istemene sevindim ama çok ağır bir kitaptır. 
Ama gene de benim hayatımda özel bir yeri vardır o kitabın. Ama Jack 
london’un “Vahşetin Çağrısı”nı mutlaka oku. Ben orada iken Herzen’in 
“Kabahat Kimde” romanını okuyordum. Ancak yarısına gelebildim ama 
çok hoşuma gitmişti.  

Bütün arkadaşlara ve kayınbiradere selamlar.  

Seni hiç unutmuyorum. İyi ol, çok iyi ol.  

 

DİPNOTLAR  

[27] Bayrampaşa’daki isyan günü. MHP’lilerin koğuşunun önüne 
gitmek için kadınlar koğuşu önünden geçmek gerekiyordu. Belma 
mektubunda kapı aralığından beni gördüğünden söz ediyordu. 
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Mektup	-	09	
7 Ekim 1977  

Sevgili Belma,  

Mektup kağıdım tükendiğinden bu seferlik defter kâğıdına 
yazıyorum. Geçenlerde Levent’in avukatı gelmişti. Cevat Erişli bana bir 
mektup ve bazı dökümanlar yollamış ancak sadece mektubu alabildim. 
Bir de Levent ile konuştuklarında, diğerlerini bilmem ama Engin’e kesin 
146 uygulanır demiş (1. madde tabii). Bu aynı zamanda Cevat’ın da fikri 
anlaşılan. Ne uygulanırsa uygulansın umurumda değil ama bir nokta var: 
Benim avukat geldiğinde onunla konuştum ve daha iddianameyi 
okumadan (ki doğru dürüst halen okumuş değilim) benimle ilgili olarak 
mevcut en açık noktayı söyledim. Adam da bu çok yerinde bir tespit dedi. 
Kaldı ki ben savcılık ifademi de tespit ettiğim o noktaya göre verdim. Bu 
durumda benimle aynı maddeden yargılanan diğerleri arasında büyük bir 
fark kalmıyor. Henüz kesin karar vermedim ama Orhan Apaydın’ın 
dışında başka bir avukat daha tutmaya kendim için gerek görmüyorum.  

İddianame’de en açık nokta şu: Eğer ben gerçekten belirtilen 
konumda bir insan isem buraya gelişimin bir tarihçesi olması gerekir ki 
ortada tutarlı bir tarihçe yok.  

Dün gelen mektubunu defalarca okudum. Canım sıkıldıkça onu 
okuyorum. Sana mümkün olduğunca sık yazmaya çalışacağım. Yalnız 
sen de kendini yalnızlığa filan kaptırma. Ben olmasam bile yalnız 
değilsin, kaldı ki ben de varım.  

Akrabalar [28] nasıl? Ziyaretine geliyorlardır sanırım. Mali 
durumları da düzeldiğine göre biraz rahatlamışlardır. Geçen mektuplarda 
ayın 6-7’sinden sonra gelsinler diye yazmıştım ama şu durumda boşuna 
olacak. Buradan ne zaman çıkacağımız belli değil. Ailemle bile 
görüşemiyorum, bu nedenle benden haber almadan gelmesinler. 
Görüşemeden geri dönerler.  

Burada zamanın hiç değeri yok, su gibi akıp gidiyor. Neredeyse iki 
ay olacak. Dışarıda iken iki ay oldukça uzun bir zamandı ama burada 
neredeyse hiç birşey.  

Mektubunda olan biten herşeye rağmen moral bozukluğuna gerek 
yok diyorsun. Bu yönden iyi olduğuna çok sevindim. İnsan herşeyden 
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önce hayata güvenmeli. Kendisi gibi insanların varlığına, onlar olmasa 
bile mutlaka bir gün yetişeceklerine güvenmeli. Tabii bu güvenin 
somutlaşması da çok önemlidir. Bu konuda hiç de ümitsiz olmadığımı 
önceden yazmıştım sana. Başarılı olmanın birinci şartı kitaplardan 
öğrenilen bilgi değildir. Tecrübe ve içinde bulunduğun durumu iyi 
anlamak ve ona göre ne yapacağına karar vermektir. Bir insan neyi niçin 
yaptığını biliyor ve hedefsiz, rastgele ilerlemiyorsa hata bile yapsa o 
kapatılabilir. Bugün en çok dikkat edilmesi gereken hiçbir şeyin (ister 
başarı olsun, ister başarısızlık) gözlerimizi kör etmesine izin 
vermemektir. İnsan başlangıçta şaşkın ördek gibi de olsa hızlı gidebilir 
ama sonradan acısını çok çeker. Buradan sakın herşeye karşı şüphe 
duyalım, kılı kırk yaralım gibi bir sonuç çıkarma. Bu insanı ürkekliğe 
götürür. Ancak şunu da hiç unutmamak gerek: İnsanın hayatındaki tüm 
dönemler aynı değildir. Öyle dönemler vardır ki bir hata normal bir 
dönemdeki on hataya bedeldir. Biz de öyle bir yerdeyiz işte; ama dediğim 
gibi asla ürkek de olmamak gerek. Ürkeklik güvensizliği getirir. İnsan da 
cesaret ve güvenini kaybetti mi geriye birşey kalmaz zaten. Önemli bir 
nokta da geçmiş hataların değerlendirilmesidir. İnsan hatanın psikolojik 
etkisi altında geçmişteki doğruları bile yanlış olarak görebilir, bu da tabii 
insanı bir yere götürmez. Objektif olmak gerek. Hatayı doğru tespit de 
yetmez, nedenlerini de doğru tespit etmek gerekir.  

Burada 17’nci günüm. Hemen herkesin sıhhati bozuldu ama benim 
henüz iyi. Yalnız sigara tüketimim biraz arttı (beş tane). Birinci’den 
başka sigara da yok. Beni merak etme. İyiyim. Dedim ya gördüğüm, 
rastladığım herşey içimdeki umudu güçlendirmekten başka işe yaramadı.  

Bu mektubu akşam alırsan eğer bir çay yapın. Bir bardak da benim 
için iç, ben 17 gündür içemedim çünkü. Kayınbirader nasıl, biraz düzeldi 
mi? Bizim baldız ne yapıyor, hiç ziyaretine geldi mi?  

Bütün arkadaşlara ve bütün ailene selamlar.  

Seni hiç unutmuyorum. İyi olun hepiniz.  

 

DİPNOTLAR  

[28] Belma’yı ziyaret eden örgüt üyeleri kastediliyor. 
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Mektup	-	10	
10 Ekim 1977  

Sevgili Belma,  

Cuma akşamı gazetede teyzenin oğlu Hakkı’nın avukat arkadaşıyla 
birlikte Ankara yakınlarında trafik kazası geçirdiğini okudum. Bütün 
gazeteler yazmadı, erken haberin olsun diye telgraf çekecektim ama 
imkân bulumadım. Sinirimden bütün gece uyuyamadım. Laubaliliğin bu 
kadarı da olmaz yahu. Kaç defa onu rastgele iş yapmaması, dikkatli araba 
kullanması için uyardım biliyorsun; ancak işe yaramamış. İnsan telaşe 
memuru gibi ne yaptığını bilmeden oradan oraya koşturursa olacağı 
budur. Gerçi kazada ölüm yok ama gazeteden anladığım kadarıyla birkaç 
sıyrık filanla atlatılan hafif bir kaza da değil. Boşu boşuna iş işte. 
İstanbul’a zaten bir türlü alışamamıştı, kalktı Ankara’ya gitti orada da 
başına kaza geldi. Arabayı hangisi kullanıyordu acaba? [29]  

Şimdi İstanbul’daki akrabaların da morali bozulacaktır biraz. Nazar 
mı değdi nedir, herşey böyle üstüste geliyor diyecekler. Zaten böyledir, 
bizim ailenin başına bir şey geldi mi hep üstüste gelir. Teyzen, dayın, 
amcan hepsine söyle, kendilerine biraz çekidüzen versinler, dikkat 
etsinler. Bilirsin bizim aile biraz tezcanlıdır. İyi özellik ama her zaman 
değil. Artık şuna kesin inancım var: Bugünlerde Allah’ın bütün dikkati 
üzerimizde. Yoksa sadece aptallık ve sakarlıktan bu kadar şey olmaz. 
Böyle zamanlarda hırsa kapılıp hayattan herşeyi birden istememek lazım. 
İnsanın sabırla, yavaş da olsa işiyle uğraşması lazım. Bu kötü günler de 
elbet geçer. Herşeyden önce ne olursa olsun sakin olmak gerek.  

Neyse, kanıksamadık ama moralimizi bozmak da gereksiz. İnsanın 
çok akrabası olması da ayrı bir dert. Hepsiyle uğraşmak lazım. O kadar 
uğraşıp aralarında bir düzen kurabilmiştik. Artık herkes derdini doğrudan 
gelip bize açmıyordu, mesela amcanın oğlu amcana söylüyor. Biz ondan 
öğrenip derdini halletmeye çalışıyorduk. Bu düzenin hiç bozulmaması 
lazım. Yoksa eskiden olduğu gibi herkes derdini bir-iki kişiye dökmeye 
kalkarsa işin içinden çıkılmaz. Yalnız bazı akrabalar bu düzenin pek 
farkında değil galiba. Herşeyi düzensiz ve karmakarışık sanıyorlar. 
Onlara doğrusunu anlatmak gerek. Dert dinlemenin bile bir düzeni var bu 
dünyada. Bir ailede büyüklerin otoritesinin hiç kaybolmaması gerekir.  
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Aslında İstanbul’daki akrabalarla aramız daha iyi olabilirdi. Ama 
benim askere giden birkaç kişinin her sorunuyla uğraşmak zorunda 
kalmam, mali sorunlar, fazladan İstanbul dışındakilerin de bazı dertleriyle 
uğraşmak beni çok yordu ve yıprattı. Ama uğraşabilsek bile gene de 
herşey mükemmel olmazdı. Biz ne kadar gayret göstersek gene de insanı 
yetiştirecek olan hayattır. Öğrenmenin en iyi (ve en acılı) yolu da 
öğrenmeye mecbur kalmaktır.  

Sonuç olarak, üzülmemeye çalış. Moralini bozma. Bütün akrabalara 
selamlarımı ilet. Kendilerine gerçekten dikkat ederlerse bir daha böyle 
şeyler olmaz. Ben olan herşeye rağmen gene de iyiyim. Ama hayattan 
tecrübe kazanmayı da unutmamak gerek (aslında ben biraz da teyzenin 
oğluna kızıyorum; ona kızmamak gerek ama bugünlerde herkese 
kızıyorum galiba).  

Bugün de senin doğum günün, kutlayacak hal mi kaldı deme sakın. 
Ne yapalım aldırma gönül aldırma diyeceğiz. İnsan hayatında 
yaptıklarının doğruluğuna inansın yeter ki, gerekirse baştan bile başlar. 
Ama bu kadar kötümserliğe de hiç gerek yok. Yeter ki hayattan 
öğrenelim ama bazı insanlara bunu anlatmak o kadar zor ki. Dedim ya 
herşeye rağmen gene de iyiyim. Sen de iyi ol. Bütün akrabalara selamlar.  

Seni hiç unutmuyorum.  

Not: Mevlut abiye söyle biraz dinlensin. Çok çalıştı ve yoruldu. Bu 
kazalar da hep yorgunluk ve dikkatsizlikten oluyor.  

 

DİPNOTLAR  

[29] Ankara’da bir soygun teşebbüsü sırasında yakalanmadan söz 
ediliyor. Gazetelerde okumuştuk.  
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Mektup	-	11	
13 Ekim 1977  

Sevgili Belma,  

Buraya geldikten 20 gün sonra koğuşa çıktık. Hepimiz aynı yerdeyiz 
şimdi. Pazartesi günü İstanbul Barosu’ndan bir avukat geldi ve 
durumumuzla ilgilendi. Bugün de Cevat Ercişli geldi. Epeyce konuştuk. 
Dosyayı da nihayet alabildik. Büyük ihtimalle ilk mahkemede (25 Ekim) 
görüşemeyeceğiz seninle. Üzgünüm ama ne yapalım (avukat detayını 
anlatır). Ancak tahliye olabilecekler gelecek, neyse onlarla haber filan 
gönderirim. Davaya gelince iş bayağı karışık. Buradakilerden tahminim 
İbo için birşey tutturulamayacak. Sizler de çıkarsınız ancak geriye 
kalanlar (tabir yerindeyse) papazı bulduk. Cevat’a vekalet verdik (ben de 
dahil). Ancak kendisine Orhan Apaydın durumunu da belirttim. Mustafa 
Kul’a benim davamla uğraşmamasını söyleyeceğim. İstersen benimle 
aynı avukatları tutabilirsin. 

 Burada 21 kişiyiz. Sağmalcılar’dan beri oldukça zorlu günler 
geçirmemiz bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı. Biraz daha iyiyiz 
şimdi.  

İlkin konusuna gelince: Öyle düşünmeni normal karşıladım (bu da 
duygularındaki büyük bir ilerlemeyi gösterir). Onunla İstanbul’da iken 
açıkça konuşmuştum: Avukat hepimizin davasını alacak, birşeyler 
yapmak istiyorsan, hepimiz için yap. Özel olarak benim için hiçbir şey 
yapmanı istemiyorum dedim. O da hepimiz için birşeyler yapmak 
istediğini belirtmişti. Benden umudu kalmadı artık. Hem ne zaman 
çıkacağım belli değil hem de kendisiyle ilgili olarak çok açık konuştum. 
Zaten gelen mektubunda mahkeme konusunu da anlatıyordu. Onun için 
ne benim için için onu kullanma ne de onun için umut var.  

Hilal’in kocasıyla ilgili meselede kafam karışık hâlâ, fakat çok 
üzüldüm. Akrabalarımıza da ona da o kadar şey anlattık. Boşa mı gitti 
nedir. Akrabalardan birisi mutlaka ziyaretime gelsin. Burada herkesten ve 
herşeyden uzakta olmak kötü oluyor. Aslında moralim son derece iyi. Bu 
biraz da zor günlerde oldukça iyi davranmaktan geliyor (itibarımız da 
bayağı iyi oldu). Gerçi burası uzak ama gene de akrabalardan birisi 
gelebilirse iyi olacak.  
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Bazı insanlar bana hayret ediyorlar. Herhalde nasıl iyi olduğuma 
şaşıyorlar. Bu adamın hayatı artık bitmiş sayılır diye düşünüyorlar. Ancak 
ben asla bu düşüncelere kaptırmadım kendimi. İçimdeki yaşamak azmi, 
içimdeki umut hiç bitmedi. Yalnızlığa da (kolay olmadı ama) oldukça 
alıştım. Benim hayatım başlangıcından beri yalnızlık içinde geçti, belki 
de ondan. İnsan, ne kadar aleyhine olursa olsun her durumda lehine olan 
unsurları bulup onları kullanabilen, onlardan faydalanabilen kişidir. İnsan 
her şart altında kendini geliştirebilmelidir. O zaman umudunu 
kaybetmemeye hakkı olur insanın. Şuna da inanıyorum ki belki uzak 
belki yakın seninle bir gün yine beraber olacağız. Kendini geliştirme 
konusundaki tespitine katılıyorum; gerçekten de teferruata daha az dikkat 
etmen gerek.  

Bugüne kadar sadece bir tek mektubunu alabildim. Mektupların 
fazla gecikti ama herhalde birikip de gelecek. Gönderdiğin parayı da 
aldım.  

Ben düzenli spor yaptığım ve çok yemek yediğim halde 
şişmanlamam durdu. Anlaşılan ne yaparsam yapayım bu yapım 
değişmeyecek (oturaklı birisi olamayacağız vesselam).  

En kısa sürede tekrar yazacağım. Bütün arkadaşlara ve 
kayınbiradere selamlar. Seni hiç unutmuyorum.  
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Mektup	-	12	
14 Ekim 1977  

Sevgili Belma,  

1 ve 3 Ekim tarihli mektuplarını dün aldım. Benim mektuplarım 
sana 3-4 günde varıyor, seninkiler ise 10-12 günde geliyor. Onun için tam 
anlamıyla biribirinin cevabı olamıyor mektuplar. Böyle idare edeceğiz 
artık. Resimlerinizi aldım. İstanbul’da bende olan resmin de üzerimden 
gittiğinden bayağı iyi oldu. Yalnız (belki bana öyle geldi) hepinizin rengi 
çok beyaz. Biraz güneş görün, D vitamini filan alın.  

Benim iyi olup olmadığın konusunda kafana hiç bir şüphe gelmesin. 
Moralman gayet iyiyim, fiziki olarak da kendimi topladım. Hem de 
içinde bulunduğumuz şartlar hiç de elverişli olmadığı halde. Üç gün 
Eskişehir’de kaldık. Isparta’ya geldikten 20 gün sonra koğuşa çıktık 
(koğuşa çıktığımız tarih senin doğum günündü). Hayat tecrübemiz de 
epeyce arttı sayılır. İstanbul’dan ayrıldıktan sonra nazizmin çeşitli 
uygulamalarıyla karşılaştık. Gayrettepe’de kaldığımız o rahat yeri 
biliyorsun; davranışların da oradakinden çok farklı olmadığını belirteyim.  

İşte bunlara rağmen, her geçen gün düzeldim, daha iyi oldum. 
Zaman bütün zorluğuna rağmen çok çabuk geçti. Bunun nedeni en basit 
bir şeyi yapmanın bile mesele olması (yemek yemek, gazete okumak, 
mektup yazmak, vb.) Ama Belma, hayatta insanın başını her zaman dik 
tutabilmesi, hem de nice başlar eğilirken dik tutabilmesi; işte bu yok mu 
insanı her zaman ayakta tutuyor. Şartlar kötüleşiyor sen daha iyi 
oluyorsun. Sözün kısası ilk mektuplarımda bahsettiğim iyilik hiç de 
görece bir rahatlıktan, durumumun istikrar kazanmasından gelmiyordu. 
İyiydim ve gün geçtikçe daha da iyi oluyordum. Onun için öyle yazdım.  

Akrabaların moralinde düşme olmasını normal karşıladım, kaldı ki 
şimdi bu daha da artmıştır. Ne yapalım, onlara destek olacağız elbet. 
Önceden de yazdığım gibi; öğrenmeye mecbur kalmak en iyi öğrenme 
yoludur ama aynı zamanda da en acılı yoldur. Dediğim gibi acele 
etmemek gerek, tecrübelerden faydalanmak gerek. Bu yapıldı mı herşey 
hallolur.  

Orhan abim [30] ve çevresinin dedikodularına gelince: Bu iş uzadı 
artık, halletmek gerek. Böyle insanlarla akrabalık filan olamaz artık. 
Gerçekten onlar için yapılabilecek herşey yapıldı ve verdiğim emeğe, 
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harcadığımız vakite de acıyorum. Diğer akrabalar daha iyi bilir ama bana 
kalırsa bunlarla görüşmemek lazım artık (tabii herkesin ağzının payı 
verildikten sonra). Bizim hayatımız herkesin komplekslerini tatmin 
edeceği bir yer değildir. Bunlar için artık katı olmak lazım. İnsanın az 
ama güvenilir akrabası olsun daha iyi. Nedir bunlardan çektiğimiz be! Şu 
ortamda sorumluluklarını bileceklerine leş kargasından farkı olmayan 
davranışlara giriyorlar. Bu işe bir yeter demek lazım artık. Ben bunların 
ne mal olduğu konusunda, otele gittiğimizde yaptıkları rezaletler 
konusunda Mevlut abiye de yazmıştım. Ne de olsa akrabadır diye 
yumuşak mı davranıyor. Artık olmaz böyle şey. Bize kelle değil adam 
lazım. Güvenilmez olduktan sonra akraba olmuş kaç para eder. Böyle 
düşünmek zorundayız. Akrabalardan biri de gelsin artık ziyaretime.  

Kişinin kendisini denetlemesi konusunda, önceden de yazdığım gibi 
bunun aşırısı insanı kendine yabancılaştırır. Üstelik enerjisini de boşu 
boşuna harcar insan en doğal isteklerini, duygularını bastırmak için. Tabii 
bunun alternatifi de denetimsizlik değil; ölçülü, normal bir denetim. Ve 
insan o zaman daha rahat ve mutlu oluyor.  

Sana Jack London’un kitabını anlattığım geceyi hatırladım elbet; 
çok güzel bir geceydi. Zaten o 2,5 ayı da bu kadar güzel yapan şey her 
anının dolu olması değil mi. İnsan o kadar işin arasında beraber olmak 
fırsatını bulunca bu beraberliğin değerini daha iyi anlıyor tabii. Seni 
unutmadığımı da içimden öyle geldiği için yazıyorum; yoksa senin aksini 
düşündüğünü sandığım için değil. Zaten resmini görünce bütün 
duygularım büsbütün alevlendi. Nolucak şimdi.  

Avukat 25’inden sonra gelecek. Onunla biraz kitap gönderin (roman 
da olsa olur). Doğum günümü bu kadar kısa geçiştirme daha yaz 
diyorsun. Anana ve babana seni dünyaya getirdikleri için ne kadar 
teşekkür etsem az. Daha ne diyeyim. Aslında mektuplarındaki ifade beni 
şaşırttı biraz. Dışarıdaki kötümserliğinin süreceğini sanıyordum ama öyle 
olmadı. Aferin sana. Benim hayata olan güvenim sana da geçmiş demek. 
Ortada güvenilecek birşey olmasa bile (ki hiç de öyle değil) sadece 
hayata güvenmek bile çok şey verir insana.  

Bütün tanıdıklara selamlar. İstemiyorsun diye bu seferlik birşey 
yazmıyorum mektubun sonuna. Bana ördüğün kazak ne oldu?  

Not: Hep soracağım unutuyorum, İsmet [31] abi nasıl?   
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DİPNOTLAR  

[30] Sürekli sorun çıkaran bir arkadaşın takma adı.  

[31] Belma ile birlikte yakalanan İmam Kılıç. İlk kez mahkemeye 
çıkarıldığımızda yaşanan karambol sonucu tutuklanmamıştı. 
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Mektup	-	13	
 

Sevgili Belma,                                                                        [32]  

5 Ekim tarihli mektubunu iki gün önce aldım. Mektubunda senin 
açık davranman konusundaki görüşlerimi gelecek mektubunda 
eleştireceğini yazdığın için o mektubu da bekledim ancak henüz elime 
geçmedi. Onu beklemeden bu mektubu yazıyorum.  

Öncelikle şunu kesinlikle belirteyim: Benim şu anda gerek senin 
duyguların ve gerekse de sana güvenim konusunda hiçbir şüphem yok. O 
halde onları neden yazdın diyeceksin; bak anlatayım: 19 Ağustos’ta 
ayakta zorlukla duruyordum; gerek bedenen ve gerekse de ruhen 
neredeyse tükenmiştim. Onun ardından geçirdiğim bir hafta, dedikodu ve 
hapishane psikolojisi sonucu “artık benim hayatım bitti” görüşü kafama 
yerleşti. Sana çok şey yazdım ancak sen de içinde bulunduğun şartlar 
nedeniyle olsa gerek fazla birşey yazamadın. Ardından buraya geldik. 
Burada her türlü dış etkiden uzakta, kimseyi görmeden ve konuşmadan 
15 gün geçmiş hayatımı düşündüm. Şu sonuca vardım: Hayat bitmedi, 
kaldı ki bitmiş bile olsa başarılısın. Yetişme tarzın ve içinde bulunduğun 
şartlar dikkate alındığında büyük hatalarım yok. Zaten yaptığım hataları 
içinde yaşadığım şartlardan ayrı olarak değerlendirme özelliğini nereden 
kazandım bilmem. Hayatımda en çok şaştığım şeylerden birisi nedir, bilir 
misin? “Ne Yapmalı?” kitabını yazarının 32 yaşında yazdığı. O kadar 
tecrübeden sonra bana kalırsa bunu yazmak marifet değil. Sağlam bilgi, 
kuvvetli bir gözlemcilik ve gözlemleri sistematik hale getirebilmek 
yeterli. Sözün kısası geçmişte yaptığım herşeyi içinde olduğum şartlar, 
tecrübe vs. açısından incelediğimde kendime olan saygım oldukça 
yükseldi. Diyorum ya herşey burada bitse bile gene de başarılı görüyorum 
kendimi. 27 yıl boşuna geçmedi. Bunu kaç kişi fark eder veya takdir eder 
orası daha az önemli. Önemli olan insanın kendisinin buna inanması.  

Beraberliğimiz konusundaki düşüncelerime gelince: Dışarıda iken 
davranışlarınla ilgili olarak detaylı düşünemedim. Aynı şey orada iken de 
geçerliydi, ancak kendimi toplayabildim. Burada da bu konu üzerinde çok 
düşündüm (sana o mektubu yazdığımda bu konuda düşünmeye henüz 
yeni başlamıştım). Haklısın, davranışlarından çok şeyi anladım. Bu 
konuda hiçbir şüphem yok. Seni dünyandan çıkartma çabası kesinlikle 
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sana güvenebilme çabası değil. Böyle bir sorunum yok benim ve 
olmayacak da. Bu çaba olsa olsa anlatım tarzlarının farklılığına 
alışamamaktan gelmiştir. Ben çok yakın olduğum kişilere herşeyi açıkça 
ve detaylı anlatırım. Senin usulün farklı. Neyse, önemli olan aynı sonuca 
ulaşabilmek. Senin sevgin konusunda hiçbir şüphem yok, inanıp 
inanmamak diye bir sorunum yok. Sen herşeyin yanında sevdiğine çok 
bağlı bir insansın. Herşeyin yanında sana da güveniyorum ve 
dayanıyorum. Zaten seni düşündüğümde beğendiğim özelliklerini (ki hiç 
de az değil) alıp onları kendimde de yerleştirmeye çalışıyorum. Bazıları 
bende de var bazıları yok. Mektuplarından aynı şeyi senin de yaptığını 
anlıyorum. Bu gidişle iki ayrı insan kalmayacak, memleketin nüfusu bir 
kişi azalacak. Nolucak şimdi. Yeri gelmişken de belirteyim: Bu erken 
yaşlanan yüz gibi ifadeler kullanma. Sen böyle dersen ben ne yapayım. 
Aslında yaşlı değiliz sadece yaşımıza göre çok şey görüp geçirdik. Bu 
bazan yaşlandığımız duygusunu doğuruyor bizde. Zaman zaman 
durgunlaşmakla birlikte benim de neşem yerinde. Örneğin gazetede bir 
haber okuyorum: İnsan zekâsı 60’ında en olgun seviyesini yaşar. Desene 
diyorum buradan çok zeki çıkacağım. Ne espri değil mi, üşütüyor insanı.  

M. Ali’nin eniştesi geldi, konuştuk. Bizim akrabalara kızdım biraz; 
şu rastgele hareket etmek huyundan hâlâ vazgeçmediler.  

Burada soğuklar başladı. Hareket edince sağ dizim felaket ağrıyor. 
Romatizma galiba. Yaşlandık mı nedir. Yok canım ne münasebet; bu 
halimle nice gence hâlâ taş çıkarırım.  

Senin ifadenle “sen de herşeyin yanında güven bana, dayan bana, 
gör bak tutunca elele bu sevgi nerelere götürüyor bizi...”  

Seni çok seviyorum ve aynı şeyi ben de söylüyorum.  

 

DİPNOTLAR  

[32] Bütün mektuplara tarih atmama karşın bazılarında tarih sanırım 
Belma fotokopi yaparken çıkmamış. Belma mektupları sıralı olarak bana 
gönderdiği için bazılarında tarihin çıkmamış olması sorun olmadı. 
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Mektup	-	14		
 

Sevgili Belma,  

Senden şu ana kadar yeni bir mektup alamadım. Ne oldu böyle, 
mektupların arkası kesildi. Ben yazmaya devam ediyorum.  

Afyon’dan mektup geldi. Anlaşılan Cevat Ercişli oraya gitmemiş. 
Mahkeme hakkında bilgi istiyorlardı, yazdım. Teyzemden de mektup 
geldi. Mahkeme için, avukat için o kadar şey yazdım, hiçbir cevap yok. 
Sadece öğütler var. Ben de zaten kendi işimi kendim hallediyorum 
cinsinden bir cevap yazdım. Üzülecekler gerçi ama bizimkilerin bu vakte 
kadar ne yaptıklarını gerçekten anlamadım.  

10 Ekim’de yazdığım mektubunda bahsettiğin bir konuda etraflıca 
yazmak istiyorum: Geneli görmedeki eksikliğinin detayın yükünden 
geldiğini söylemiştin. Bu doğru ve işin ana yönü. Ancak bunu tespit 
yetmiyor. Sorunun çözümü için işin temeline inmek, nedenini bulmak 
gerek. İnsanın hayatına bu denli damgasını vuran bir eksikliğin kökleri de 
mutlaka yetişme tarzında ve çocuklukta yatar. O dönemde görülen, 
öğrenilen, etkilenilen şeylerde yatar. Bu konuda kendim için çok 
düşündüm. Ani karar almakta, değişen durumlara ve ortama ayak 
uydurmakta eksikliklerim var. Eskiden çok fazla olan bu eksiklik oldukça 
azaldı ama bu kadarcık tespit bunun çözümüne yetmiyor. Neden 
araştırılınca ortaya daha karışık şeyler çıkıyor. Şöyle: 11 yaşında hayattan 
tüm umudunu kesmiş bir insandan 18 yaşında kendini kabul ettirmiş bir 
insan yaratmak kolay olmadı. Bu dönem benim hayatımı derinden etkiler 
ve iyinin yanında kötü özellikler de kazandırır. Uzun yıllar ana dikkat 
noktası kendisi olan bir insan, kendi benliğini kazanmak için mücadele 
eden bir insan daha sonra kendi kurtuluşunun toplumun kurtuluşuna bağlı 
olduğunu anlasa bile, ana dikkat noktasının kendinden uzaklaşması 
zamanla olur. Böyle bir insan için insiyatifsizlik kendini doğrudan 
ilgilendirmeyen şeye karışmamak şeklinde ortaya çıkar. Ve zaman içinde 
olayların ve kendisinin zorlamasıyla bundan kurtulabilir. Ben bundan 
geniş ölçüde kurtuldum ama henüz tam sayılmaz. Ancak bugün bendeki 
eksikliğin ana noktası bu değil. Ani karar vermek, değişen durumlara 
uymak konusunda hayatıma bakıyorum: Bu eksikliklerin hemen tamamen 
yalnız kaldığım, üzerime çok ağır yüklerin bindiği dönemlerde ortaya 
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çıkması gerek. Ancak bunun tam tersi; bu dönemler hayatımın en başarılı 
dönemleri (1976 başı ve 1977 başı). Tek başıma da olsam ağır bir yükü 
kaldırmak, ani karar vermek, olayları seyretmek değil de onlara hakim 
olmak sorun olmadı. Bu durumda bendeki eksikliğin nedenini daha 
derinde aramak gerekiyor: Tüm hayatımın büyük yalnızlık içinde geçmiş 
olması, hayatımdaki hemen herşeyi zorlu bir mücadele ile kendimin 
kazanmış olması bana ilginç bir özellik kazandırmış: Şartlar ne kadar ağır 
olursa olsun, tek bile kalsam çok şeyi sürüklerim. Ancak başkasıyla 
birlikte iş görmeye tam alışamamışım, başarı oranım hemen düşüyor. 
Zaten bu nedenle de bir hata ortaya çıktı mı bunu asla beraber olduğum 
kişilerde değil, daima kendimde ararım. İşte benim esas kazanmam 
gereken özellik de bu: Hayat tek başına yaşanmaz; diğer insanlarla 
birlikte yaşanır ve orada da aynı verimi korumak gerek. Gördün mü bak, 
işin temeline inince neler çıkıyor. Bu konuya gelecek mektupta devam 
ederim.  

Sendeki eksiklik konusunda da düşündüm ancak hayatını detaylı 
olarak bilmediğim için içinden çıkamadım. Şu anda sana bu konuda 
yardımcı olamayacağım. Ancak belirttiğim gibi eksikliği tespit yetmez, 
mutlaka nedenini de bulmak gerek. Bu arada birşeyi daha belirteyim: 
Senin duyguların konusunda geçmişte şüpheci olmam sana güvenebilme 
çabası değildi. Sana mutlak güvendiğim halde bu şüphenin varlığı aslında 
benim bir beraberliğe (bunu kendim istesem bile) geçmişin etkisiyle zor 
alışmamdan gelir. Ancak geçen mektupta da yazdım ya bu konu tamamen 
kapandı artık. Herşeyin yanında sana da güveniyorum ve dayanıyorum.  
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Mektup	-	15	
17 Ekim 1977  

Sevgili Belma,  

Henüz senden yeni bir mektup almadım ama gördüğün gibi yazmayı 
ihmal etmiyorum. Senin mektupların bana geç ulaşıyor ama sen de 
yazmayı ihmal etme. Şu anda dışarıda yağmur yağıyor. En sevdiğim 
mevsim sonbahar geldi. Bazan daha burada kaç sonbahar göreceksin 
diyorum ama benim gayretime gerek kalmadan hemen kafamdan siliniyor 
bu düşünce. Hayata ve yarına o kadar büyük güvenim var ki, istesem bile 
kapılamıyorum umutsuzluğa.  

Burada şu anda bir-iki romandan başka okunacak şey de yok. 
Kendimi spora ve düşünmeye verdim desem yeridir. Yalnız bu ortam bazı 
pislikleri (kendimde değil) ortaya çıkarıyor ve bunları görmek de hiç 
hoşuma gitmiyor. İnsan gerçekten zor günde belli oluyor. İstanbul’dan 
ayrıldığımızdan beri öylesine şeyler gördüm ki, insan yetiştirme 
usulümüze (hataları da unutmayarak) güvenim çok arttı.  

Avukatlar mahkemeden sonra gelecekler. Onlarla Türkiye üzerine 
bazı kitaplar gönderin (özellikle, Ali Gevgilili: Türkiye’de 1971 Rejimi; 
Emre Kongar: Türkiye’nin Toplumsal Yapısı; Yerasimos: Azgelişmişlik 
Sürecinde Türkiye). Hepsi olmasa bile en azından birincisini göndermeye 
çalışın.  

Dediğim gibi burada spor yapmaktan ve düşünmekten başka işim 
yok. Önceden geçilmemiş yollardan geçtik ve geçiyoruz. Teori her zaman 
önemlidir ancak belli bir birikimin sağlandığı noktadan sonra (ki o 
noktayı geçtik) pratiğin teorisinin yapılması önem kazanır. Buna 
başlamıştık biliyorsun ve sürdürmek gerek.  

Mektuplarında kendi geçmişini gözlediğini ve geneli görmedeki 
eksikliğinin nedeninin detayın yükü olduğu tespitinin doğruğuna 
inandığını yazıyorsun. Aslında aynı hatayı ben de yaptım bazan. İnsan 
yüzlerce şeye koşamaz, onların arasından en temel olanı seçip onunla 
uğraşmalıdır. Ancak bunu da bulmak her zaman kolay değil. İnsan 
olayların içinde olduğunda bazan ne yana koşacağını şaşırabiliyor. 
Herşeye dışardan baktığında ise aradığını daha kolay görüyor. Tıpkı 
yüzlerce insanın arasında iken birini aramak ile, bir tepeye çıkıp oradan 
bakmak arasındaki fark gibi. Aklıma eski mektuplarından birindeki bir 
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cümle geldi (ilk mektubundu): “Bugün ne söylüyorsam karanlıkta bir 
fısıltı gibi sen öğrettin bana”. Kendine haksızlık ediyorsun aslında, çok 
şeyi birlikte öğrendik. Ama bir noktada çok memnunum: Bana kendinde 
henüz isim koyamadığın bazı gelişmeler olduğunu yazıyor ama mutlaka 
olumlu gelişme diyorsun. Benim iyimserliğim ve yarına olan güvenim 
sana da geçmiş. Bunu görmenin beni ne kadar sevindirdiğini bilemezsin.  

Aklıma gelmişken belirteyim: Bizim evin küçük odasında bavullar 
vardı. Akrabalar veya başkası sorarsa karıştırma: Sen iki uzun bavulu 
görmedin, çubuklardan filan da haberin yoktu zaten [33]. Ayın 25’inde 
seni görecekler belki sorarlar. Durup dururken mesele çıkarmayalım bu 
insanlarla.  

Burada ezbere bildiğim bir romanı (Ve Çeliğe Su Verildi) yeniden 
okudum. Ondan sana birkaç satır yazayım bak: “Sebat ve sonsuz bir 
tahammül gücü, bugün de benim gözümde insanoğlunun en temel 
erdemidir.” “Kendine karşı bu derece sert olma. Mücadele bir görevdir 
ama haklarımız da vardır: Aynı zamanda bir mutluluktur hayat...”  

Beraberliğimiz aslında birbirimizde kendimizi yaratma sürecidir 
denilebilir. Süreç içinde sen bana ben de sana benziyorum. Zaman içinde 
iki ayrı insan kalmayacak. En güzel beraberlik de böylesidir zaten. 
İnsanın karşısındakine verecek, söyleyecek, öğretecek birşeyinin olması; 
bu yıkılmaz beraberliğin temelidir.  

Bütün arkadaşlara ve tanıdıklara selamlar. Seni çok seviyorum.  

 

DİPNOTLAR  

[33] Evde yakalanan iki kalaşnikof tüfek ve dinamit lokumlarından 
söz ediliyor.  

 

 

 

 

 

 

 



	 71	

Mektup	-	16	
 

Sevgili Belma,  

Telgrafını aldım, ancak mektubun henüz gelmedi. Geçen Cuma 
ailem geldi, konuştuk. Avukat meselesini onlara anlattım, ayrıca bugün 
de telgfraf çektim. Pedere bu yıl ders vermemişler, kardeşime de baskı 
var. Oldukça canım sıkıldı. Benim aile ilişkilerimi biliyorsun, sadece 
benim için üzülseler mesele olmaz. Ancak sorumluluğu benim olan şeyler 
için hiç kimsenin sıkıntıya girmesini istemem.  

Mahkeme konusuna gelince; anladığım kadarıyla durum pek lehime 
gelişmeyecek. Sık sık iyi ol diye yazıyorsun bana; belki de gelişen olaylar 
içinde kötü olacağımı, umutsuzluğa kapılacağımı düşünüyorsun (hemen 
kızma, yanılmış olabilirim). Şuna emin ol: Ne olursa olsun, zaman ne 
gösterirse göstersin, herşey ne kadar üstüste gelirse gelsin, geçici 
gerilimler dışında birşey olmaz bana. Ne zaman kötü, umutsuz duruma 
düşsem, bildiği sevdiği güvendiği birşey olmadığı halde mücadele eden 
11 yaşındaki bacak kadar çocuk aklıma gelir. Artık çok geride kalan o 
günleri düşünüp güç alırım. Onun için beni merak etme. İyiyim ve iyi 
olacağım. Sizler de iyi olun, öyle olduğunuza da şüphem yok zaten.  

Buraya dışarıdan yiyecek girmiyor. İçeride verilen ve kantinden 
aldıklarımızla idare etmeye çalışıyoruz. Buna rağmen esaslı bir sporu hiç 
ihmal etmiyoruz. Şartlar ne olursa olsun insanın kendisini koyvermemesi 
gerek. Tam bir kara iklimi var. Gündüz sıcak, gece oldukça soğuk. Bazan 
güneşleniyorum gündüzleri, aklıma beraber denize girdiğimiz gün 
geliyor. Ne 2,5 ay değil mi.  

Geçen cuma abim Hamdi [34] de geldi, ancak fazla konuşamadık. 
İyilermiş. Benim de iyi olup olmadığımı merak ediyordu. İyiyim dedim, 
siz iyi olun beni düşünmeyin. Önceden de yazmıştım ya sana; hayatım 
artık bitmiş olsa bile önemli değil. Ben hayatımı nasıl bitireceğime, 
nereye harcayacağıma yıllar önce karar verdim. Gerçi bu durumun 
insanın hiç beklemediği anda karşısına çıkması başlangıçta biraz sarsıyor 
ama sonra alışılıyor. Bu alışma bir çaresizliğin veya kaderciliğin sonucu 
değil. Durumu olağan karşılamak gerek ve ne ilkiz ne de sonuncu 
olacağız.  
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Kendimi yeniden kurmak konusunda yavaş ancak somut adımlar 
atmaya devam ediyorum. Basit problemlerle, nitelik olarak oldukça geri 
kişilerle uğraşmaya hasret kaldım desem yeridir. İnsan onları çözmeye 
çalışırken yepyeni özellikler kazanamaz ama eksikliklerini 
tamamlayabilir; sadece geneli değil her özel parçayı da görmek fırsatını 
bulur. Seninle bu konudaki gelişimimiz biraz ters olmuş. Sen detayın 
yükü altında geneli fazla göremiyorsun; ancak her detay geneli bir ölçüde 
içinde taşır. Detayı öğrenmek genelden hareket edilirse daha kolaydır; 
şimdi sen iki yoldan birine karar vereceksin: Hem geneli bir bütün olarak 
kavrayacaksın, hem de bildiğin her detayın içindeki geneli arayacaksın; 
çok sayıda detaydan çıkan genelin parçalarını birleştireceksin. Birinci 
durum geneli bir bütün olarak gösterir. İkinci durum ise her detayda 
genelin aldığı şekli yani hayatın zenginliğini gösterir. Her iki durumda da 
ortaya çıkan tabloyu birleştirip tek bir görünüme ulaşmak gerek. Her 
ikimiz de eksik olduğumuz yerlerden, sen bir uçtan ben diğerinden 
başlayacağız. Bu konuda sen de yaz.  

Sıhhatim şu anda oldukça iyi. Sen de kendine iyi bak. Üşütmemeye 
çalış. Seni seviyorum.  

 

DİPNOTLAR  

[34] Abim olmadığı gibi ziyarete gelen bu kişinin kim olduğunu da 
unutmuşum.  
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Mektup	-	17	
 

Sevgili Belma,  

Henüz mektubun gelmedi ama içimden sana yazmak geldi. Önce 
buradaki hayatı biraz anlatayım. Sabah 7.30’da kalkıp spor yapıyoruz. 9’a 
doğru kahvaltı geliyor (genellikle çorba). Bilirsin sabah yemek yemekten 
şikâyetçi olmam. 12.30’a doğru öğle yemeği. 17’de akşam yemeği. 
17.30’da sayım var ve orada olduğu gibi aşağı kapı açık kalmıyor. 
17.30’dan sabah 7’ye kadar yatakhanedeyiz. Henüz kitap yok, sadece 
gazete var. Şartlar benim gibi sakin ve düşünmeyi seven birisi için iyi 
ama çok arkadaş doğal olarak boşluktan sıkılıyor. Herkese amiral battı 
öğrettim, bir ara bütün gece oynanıyordu; anla artık durumu. Çayı da 
idare satıyor. Yemek yemenin dışında zaman zaman voleybol oynuyoruz. 
Zaten benim zamanım düşünmek ve spor ile geçiyor. Bu kadar düşünecek 
ne var diyeceksin, anlatayım.  

Önce gazeteleri dikkatle okuyup günlük olaylar üzerinde 
düşünüyorum. Anlaşılan, IMF ya kredi vermeyecek ya da çok daha ciddi 
ve ağır ekonomik tedbirler isteyecek. Önümüzdeki günlerde toplumsal 
potansiyelin çok yükseleceği aşikâr.  

Günlük olaylardan sonra geçmiş hayatımı düşünüyorum. Geçmişe 
ait düşünülecek şeylerin hâlâ bitmedi mi diyebilirsin. Aslında benim 
yaptığım düşünmekten farklı bir şey. Dışarıdaki durumumu biliyorsun. 
Çok zorlanmaktan bazı özelliklerim bozulmuş ve adeta kendimi 
tanıyamaz hale gelmiştim. Kendime yabancılaşmıştım ve açıkçası 
durumum korkutuyordu beni. Sana da söylemiştim, makineden farkım 
kalmadı diye. Bazı eksiklerimi tamamlasam bile işin özü değişmeyecekti. 
Daha hızlı, daha etkili bir makine olacaktım sadece. Şimdi ise üzerimdeki 
yük kalkınca bozulan özelliklerim düzeldi; ortaya çıkan dengesizlik 
düzeldi. Kendime yeniden kavuşmanın sevinci içindeyim desem yeridir. 
Gerçekten çok zorlanmışım Belma. En genelden en özele kadar bir sürü 
şeyle uğraşmanın yanı sıra bir de ailevi meselelerin çıkması beni odukça 
yıprattı. Uzun bir süre dayanabildiysem eğer bunda seninle olan 
beraberliğimin de önemli payı vardır. Bu beraberlik büyük güç verdi 
bana. Sen olmasaydın dayanmam daha zor olurdu. Son aylardaki 
psikolojimi biliyorsun, ciddi olarak gereğinden fazla yaşadığımı 
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düşünüyordum. Hayat artık taşınmaz bir yük haline gelmişti benim için. 
Neyse, diyorum ya, burada kendime yeniden kavuşmanın adeta kendimle 
yeniden tanışmamın sevincini yaşıyorum. Bugünlerde beraber olmayı çok 
isterdim. Birbirimizi daha iyi tanırdık. Aynı şeyi birbirimize yazarak ve 
düşünerek de yapabiliriz.  

“Vahşetin Çağrısı”nı okudun mu? Çok güzel değil mi? Ekonomi 
üzerine okumak istersen mutlaka P. Baran’ın “Büyümenin Ekonomi 
Politiği”ni oku. Hayatımda okuduğum en güzel ekonomi kitabıdır bu. 
Okuduktan sonra o kadar övmüştüm ki, bizim Süreyya da [35] 
dayanamayıp okumuş ve o da aynı şeyi söylemişti.  

Burada vakit çok çabuk geçiyor, kim demiş içerde vakit geçmez 
diye. Ama verimsiz geçen bir vakit bu. Neyse bu dönemde insanın 
herşeyi detaylıca düşünüp hayatındaki tüm boşlukları doldurması gerek. 
Dışarıda iken bunları yapmak olanaksız. Aslında çok acı şeyler gördüm 
hayatımda. Sen de gördün ve hatta yaşadın. Bizim yolumuzun da garip 
bir çelişkisi var. En güzel idealler, en güzel duygular, en yüce amaçlar 
için yola çıkıyoruz. Ama zaman içinde en büyük adilikleri, en büyük 
pislikleri, en derin acıları görüyoruz. Bazan o yüce duygular, yüce 
amaçlar bunların arasında kayboluyor; bazan umutsuzluğa bile 
kapılabiliyor insan. Gazetelerde okumuşsundur belki, Allende’nin kızı 
ülkesinde olanların kendisine verdiği acıya dayanamayarak intihar etmiş. 
Anlaşılan, gördükleri ve duyduklarının verdiği acıyı inançlarının 
yüceliğiyle dengeleyememiş. Biz öyle olmayacağız tabii. O yüce 
duygularımızı hiç unutmayacağız ve en büyük adiliklere ve acılara da 
katlanacağız. Nasıl olacak bu! Bunun için insanda özel bir inanç, özel bir 
dayanma gücü, özel bir mücadele gücü olması gerek. Sözün kısası, özel 
bir insan olmak gerek. Öyleyiz de zaten, profesyoneliz. Geniş anlamıyla 
bu kelime anlattığım herşeyi içerir. Tekrar yazacağım sana. Hoşça kal. 
Seni çok seviyorum.  

 

DİPNOTLAR  

[35] Yüksel Eriş’in takma adıydı. Mektuplarda bazan öğretmen 
olarak da geçer, müzik öğretmeniydi.  
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Mektup	-	18	
 

Sevgili Belma,  

Mektubunu henüz almadım. Bugün mahkeme var, arkadaşlar gittiler. 
Herhalde tahliye olurlar. Sayımız azalıyor gittikçe. 25 kişi geldik, 17’ye 
indik. Olay sırasında seninle konuşan arkadaş da bugün yarın çıkar. 
Aslında cezası aybaşında doldu ama dosyası kaybolduğundan hâlâ 
çıkamadı. Buradan çıkıncaya kadar daha kimleri tahliye edeceğiz 
bakalım. Çoğununki ufak tefek şeyler ve doğal olarak bu kadarcık şeyden 
dolayı yatmaktan da sıkılmıyorlar. Devrimcilik adına yapılan nelere şahit 
oluyoruz bir bilsen.  

Geçen mektubumda da yazmıştım. En yüce amaçlar için, en yüce 
duygularla yola çıktık. Yolda ise her türlü adiliği, maddi ve manevi acıyı 
gördük. O amaçların boş, o duyguların boş olduğunu öğretmeye çalıştılar. 
Bazan düşünüyorum, insan yüreği bu kadar şeyi nasıl kaldırıyor diye. 
Gördüklerimiz karşısında sadece nefretle dolsak, artık olan biten şeyler 
bizi o denli etkilemez. Aslında işin kolayına kaçmaktır bu. Dışarıda iken 
bu noktaya çok yaklaştığım için kendimden korkmaya başlamıştım. Yeni 
bir dünya yaratırken kendini de yeniden yaratmak zorunda olan insan bir 
an başlangıçtaki o yüce duygularından uzaklaşabilir. Ortada sadece 
ulaşılmak için çalışılan amaç kalır. İnsan kendine yabancılaşır, 
makineleşir. Sadece şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapar; birşey 
hissetmez çünkü hırs ve nefretten başka şey kalmamıştır. İlerlemek de 
daha kolay olur bu insan için, ama nelerin pahasına. Gerçekte ise önemli 
olan o yüce duyguları kaybetmeden ve onları kaybetmediğinden dolayı da 
her acıyı içinde hissederek yaşamaktır, ilerlemektir. Büyük bir dayanma 
gücü gerek bunu yapabilmek için ve hiç de kolay değil bunu yapmak. 
Clausewitz’i okuduysan bilirsin, savaşın kritik anlarında kumandanların 
ruh durumlarını anlatır uzun uzun. Başarısızlıklar, ağır kayıplar üstüste 
gelir. Çevresindekilerinin umutsuzluğu duygusallığı da bunlara eklence 
kumandanın üstüne ağır bir yük biner. O yolunun doğruluğuna 
inanmaktadır ve bunu iradesiyle çevresine kabul ettirmek zorundadır. 
Bunun için ise, iradenin çok zorlanması gerekir. Kaybettiği arkadaşları 
için üzülemez bile bu adam, normal bir duygusallık bile yasaktır ona. 
Hesap adamı olmak zorundadır. Bu kaybın yeri nasıl doldurulur, bu kayıp 
durumu nasıl etkiler, vb. Clausewitz bunu çok güzel anlatır. Ve eğer hata 
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yapmazsa ve şartlar da elverişliyse başarı da kazanılır ama kumandan 
zorunlu olarak insan olmaktan oldukça uzaklaşmış, makineleşmiştir. 
Zorunlu diyorum, çünkü en kritik anda çok sevdiği birinin kaybına 
üzülecek olsa onu bekleyen bir işi ihmal edebilir.  

Evet bazan gerçekten zorunlu oluyor bu makineleşme, çünkü son 
tahlilde başarı herşeyi örter. Ama ben profesyonellikten hırs ve nefretten 
ibaret bir hesap adamı olmayı anlamam. Bu tür insan, aslında insan değil 
makinedir. Zorunlu ise eğer makineleşirsin ama her fırsatta o yüce 
duyguları hatırlamaya çalışırsın, seni engellememek şartıyla gördüğün 
acıları hissedersin. Düşünüyorum da, benim için ne kadar değerli 
olduğunu senin de bildiğin öğretmen için üzülme fırsatını bulamadım. 
Ancak birkaç ay sonra, o da kısa bir süre için, bu fırsatı buldum. 
Hatırlıyor musun bir keresinde Taksim parkında otururken ondan 
konuştuğumuzda ağlamıştın. Benim o hakkım da yoktu. Neyse, şimdi 
üzülebiliyorum artık bol bol.  

Biraz kitap geldi buraya, hepsi de Türkiye ile ilgili. Birisi hariç 
hepsini okumuşum. Aslında dayanılmaz bir şekilde yıllardır okumadığım 
felsefeyi okumak istiyorum. Sana ezberlediğim bir romandan birkaç satır 
yazayım; “Sebat ve sonsuz bir tahammül gücü, bugün de benim gözümde 
insanoğlunun en temel erdemleridir. Katlanmasını bilme... Sokaklara 
çıkıp bağırmaksızın katlanmak ıstıraba... Kişisel trajedileri tanımayan, 
inkâr eden bir devrimci olmak doğru tabii. Ama sadece bu yönüyle değil. 
Mücadele bir görevdir ama haklarımız da vardır: Aynı zamanda bir 
mutluluktur hayat...”.  

İyi ki de seninle beraber olduk biliyor musun. İçinde yaşadığım 
hayatta da mutluluğun bulunabileceğine aksi halde kesinlikle 
inanmazdım. Belki de profesyonellik benim kabul ettiğim gibi değildir, 
gerçekten makineleşmeyi gerektirir. O zaman ben duygusal bir 
profesyonelim demektir, başka türlüsünü yapamam çünkü.  

Öğrendiğime göre bizim olayı Almanya’daki gazeteler bile yazmış. 
Ne iş be!..  

Bugünkü Hürriyet’i saklayacağım [36]. Hoşça kal canım.  
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DİPNOTLAR  

[36] Hürriyet gazetesi uzun süredir kafayı bize takmıştı. Bombacı 
Leyla isminin mucidi de bu gazetedir. O gün gazetede Belma’nın büyük 
bir resmi yayınlanmıştı.  
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Mektup	-	19		
 

Sevgili Belma,  

Senden 10 gündür mektup alamadım. Buraya geldiğimden beri posta 
ile gelen sadece dört mektubunu aldım. Sen de mektupların 
gitmediğinden şikâyet etmişsin. Mümkün tabii.  

Arkadaşlar öğleyin mahkemeden geldiler ve hemen tahliye oldular. 
Davanın bu kadar hızlı gelişimini neye yormak gerek bilmiyorum. Bir 
hafta sonra yeniden duruşma var. Gelebilecek miyiz bilmiyorum; avukat 
vasıtasıyla öğrenebilirsin.  

Bugün sinirlerim oldukça bozuk. Nedeni de senin önerilerin. 
Hayatımızda birçok şeye yeniden başlamak gerek. Ne oluyoruz yahu! 
Hatalarımız belli, onların düzeltilmesi dışında daha ne isteniyor. 
Yapamadıklarımız oldu, hatalar oldu hayatımızda; ama yapılanlar da var. 
Her ikisini de abartmamak gerek, herşeyden önce gerçekçi olmak gerek, 
ama sen yapılanları küçümsüyorsun gibi geliyor bana. Hata vardır baştan 
başlamak gerekir, hata vardır düzeltilir, boşluk doldurulur devam edilir. 
Her hatayı aynı kategoriye sokup her defasında çok şeye baştan başlamak 
insanı hayatta hiçbir yere vardırmaz. Ben çok şeye baştan başlanılacak bir 
durum görmüyorum (ama aynı zamanda değişen birşey yok düşüncesine 
de karşıyım). Hem sonra, bu kadar çabadan sonra, “bugün hayatımızda 
çok şeye yeniden başlamak gerekir” diyorsak, nasıl oluyor da aynı 
zamanda geçmişimize de saygı duyabiliyoruz? Bu durumda geçmişte 
birşeyler yapabildik sayılmaz ki. İyice düşün bu konu üzerinde. Gene 
detayın yükünden geneli göremiyorsun gibi geliyor bana. Gerçi küçük 
şeylerden çok şey kaybettik biz. Küçük kusurlara çok dikkat etmek gerek 
ama bunun yöntemi onları abartmak olamaz. Onları olduğu gibi görmek 
ve dikkat gerek sadece. Ayrıca keşke beni hemen bırakmasalar filan 
demişsin. Öyle birşeyin olacağını zannetmiyorum ama bu senin istemini 
engellememeli. İnsan şartlar ne kadar zor olursa olsun mutlaka yapacak, 
faydalı olacak birşeyler bulur. Belki güvenecek, yeterli olabilecek 
insanları bulamamaktan korkuyorsun. Haklısın ama bunun çaresi onların 
yetişmesi olabilir ancak. İstenilen her alanda güvenilir ve yeterli insanlar 
bulunabilseydi, çok kolay olurdu tarihi yapmak. Bir daha bu tür şeyler 
duymak istemiyorum senden.  
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Konuyu daha iyi aydınlatmak için sana yakından tanıdığın birisinin 
kısaca hayatını anlatayım. Bu insan hayatta eşine ender rastlanan bir hızla 
yükselmiştir. Tarih ona büyük bir rol yüklemiştir. İsterse oynamayabilirdi 
bu rolü ama bunu yapmak herşeyden önce inançlarına ters düşerdi. Bu 
büyük rolü oynayabilecek bir insan olmadığını başından beri biliyordu. 
Yetenekli olmak da yetmez bu rol için; çok özel bir kişilik gerekir. Sonuç 
olarak oynamadı, üstlendiği rolü. Az şey de başarmadı, bazan en zor ve 
en güç dönemlerde yalnız başına çok şeyi sürükledi. Bunun sonucu çok 
kişinin baş hedefi haline de geldi ve çok yıpratıldı. Dışarıdan gelen 
yıpratma bir yana, daha önemlisi oynadığı role uymadığını bildiğinden 
yapılan her hatada kendini çok suçladı. Herşeyin hesabını kendinden 
sordu. Etrafındaki çok kişi de işlerine öyle geldiği için aynı yolu seçtiler. 
Yetenekleri sonuna kadar zorlandığı ve adeta tükenmenin eşiğine geldiği 
halde devam etti. Kimse anlamadı durumunu. Sevdiği kadın anladı ama 
onun da işleri ve yeterince dertleri olduğundan elinden birşey gelmedi. 
Sonunda herkesten ve herşeyden uzakta kaldı bu adam. Uzun uzun 
düşünmek fırsatını buldu. Her dönem tarihin ona yüklediği role uygun 
davranamadığını biliyordu. Ama geçmişe baktığında hayatının en güzel 
yıllarını vererek yarattığı birşeyi de görüyordu. O olmasa idi, belki öteki 
de olmazdı veya şimdikinden çok daha cılız olurdu. Bunu kaç kişi biliyor 
artık önemli değil. Kendisi gayet iyi biliyor ve önemli olan da bu. Bir ara 
hakkında çıkan dedikoduların etkisinde kalıp “çekildim” demişti. Bugün 
bu tavrını duygusal ve yanlış olarak görüyor. Aslında yaptığı hiç de basit 
bir hareket değildi. O aslında tarihin ona yüklediği rolden ayrılmak 
istiyordu. Bugün artık aksini yapmaya kararlı, o rolü daha büyük bir güç 
ve enerji ile omuzlayacak. Bu bir kariyer veya ünvan meselesi değil. 
Zaten öyle şeylerle hiç ilgisi olmadı. Bu adam o rolde yeterince başarılı 
olamadı ama onun altında da ezilmedi. Bırakmak, ezilmeyi kabullenmek 
olur zira. Şimdi bekliyor. Kendisi ile yeniden tanışmanın, kendine 
yeniden kavuşmanın sevinci içinde bekliyor. Zaman ona, o rolü oynarken 
yaptığı hataları ve yetersizlikleri kapatacak bir fırsat verecektir. Ama 
yakın, ama uzak, ama öyle, ama böyle. O fırsat eline geçecek bir gün. 
Nedense olan biten herşeye rağmen hayata olan güvenini hiç yitirmiyor. 
Hayatın ona bu kadar zalim davranacağını düşünmüyor. O zaman nasıl 
gelir, zaman nasıl geçer orası bilinmez tabii. Zor olacak muhakkak ama 
kesin başaracak. Buna sonsuz bir inancı var. Bu süre içinde yıpratılmaya 
da devam edilecek. Önemli değil; o herşeyin hesabını verebilir ama 
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çevresindekiler de aynı şeyi yapabilecekler mi acaba? Neyse, sonuç 
olarak, sevecek özleyecek dayanacak ve bekleyecek.  

Buradan başka bir konuya geçeyim. Zeynep için sıhhati iyi ama 
psikolojisi iyi değil demişsin. “Mümkündür, olabilir” (benim meşhur 
lafım). Çok genç yaşta çok şey gördü. Çok şeye katlanmak zorunda kaldı. 
Hele kurulmasına önemli katkılarının bulunduğu şeylerin basit 
dikkatsizlikler nedeniyle yıkılması onu doğal olarak sarsar. İnsan kendini 
yaptığı işle, ortaya koyduğu şeylerle tanımlar çünkü. Ama onların önemli 
bile olsa geçici bir darbe yemesi insanı asla umutsuzluğa sürüklememeli. 
Biz neden hayatımızı böyle harcamaya karar verdik? Gerekçelerimiz 
sudan şeylerse eğer her olay onları şiddetle sarsar ve hatta yıkar. Ama 
tutarlı ve sağlam inançlardan yola çıkmışsak böyle birşey olamaz. 
Düşünmesi gerek; neden seçtim böyle bir hayatı, dayandığım temel 
yeterince güçlü mü, yeterince güçlü değil ise nasıl güçlendirebilirim? 
Hataları var, buna hiç şüphe yok, ama zaman ona da o hataları kapatması 
için yeterli fırsatı tanıyacaktır. Bu dönemde kendini yeterince 
sağlamlaştırmaz ve o fırsattan faydalanamaz ise, işte o zaman hiç 
affetmem onu. Bunu böylece bilsin.  

Çocuk kız nasıl, biraz büyüdü mü? Biraz olgunlaştığı taktirde 
sağlam bir kişiliğe sahip olduğundan oldukça iyi olur. Davranışlarına 
daha iyi hakim olması da bu olgunlaşmaya bağlı. Onunla bu konuda 
ilgilenmeyi unutma, ama aklından çıkarma, ona zorla birşey 
yaptıramazsın, bunun yanında akla yakın herşeyi dinleyen ve uyan bir 
kişidir. Aslında burada da bizimkilerden büyümesi gereken ne çocuklar 
var bilsen.  

Bu arada bir haber duydum. İsim benzerliğinden Güler’in kaynı 
tutuklandı sandım. Hem çok şaşırdım hem de bayağı üzüldüm. Sonra 
onun olmadığını öğrendim. Ben o adamı eskiden tanırdım. İki yıldan 
fazla zamandır da görmedim ve iyi bir insan olmadığını da gayet iyi 
biliyorum. Bizim baldız onu iyi tanır.  

Mahkemeye gelebilirsem, görüşürüz. Senin yazdıklarını okumak 
isterim. Senden de herşeyden önce iyi düşünmeni ve biraz daha umutlu 
ve atak olmanı istiyorum. Rastgele hareket etmeye herzaman karşıyım. 
Ama bu karşı olma, önümüzden akıp giden hayatı seyretmek anlamına 
gelmez. Kesinlikle, “Çok şeye yeniden başlamak!..” durumunda değiliz. 
Şu anda sizlere yakın olmayı o kadar isterdim ki. Neyse, hazırla kendini. 
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Hayat sana o fırsatı benden çok daha önce tanıyacak. Çok sağlamcısın, en 
ufak belirsizlik seni ürkütebiliyor. Unutma ki, gerektiği anda (öyle bir 
andayız) açık bir kavrayış ve cesaret çok şeyi halleder.  

Bana mektup yaz. Bütün arkadaşlara selamlar. Hepiniz iyi olun.  
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Mektup	-	20	
 

 Sevgili Belma,  

Mektubun halen gelmedi sadece ailemden bir telgraf geldi. Avukat 
meselesiyle onlara gönderdiğim haberler doğrultusunda uğraştıklarını 
haber veriyorlardı. Bugün senden mektup alamayalı tam 15 gün oldu. 
Biliyorum mektupların bana geç ulaşıyor ama seyrek de olsa detaylı 
yazabilirsin ve elime çabuk ulaşmasını sağlayabilirsin.  

Önceden de yazdığım gibi burada iyiyim, daha doğrusu elimden 
gelen tüm gayreti gösterip iyi olmaya çalışıyorum. Şu andaki durumun 
gösterdiği kadarıyla, ikinci mahkemeye de gelemeyeceğiz, aslında 
gelmeyi çok isterdim. Önceden bahsettiğim kitapların dışında başka 
kitabımız da yok. Düşünerek ve az da olsa okuyarak geçiyor günlerim. 
Özellikle hemen her konu üzerinde düşünebilmek çok önemli yoksa 
insanın düşünme ve karar verme yeteneği geriliyor. Her zaman olduğu 
gibi düşündüğüm konulardan bahsedeyim sana. Belirli konularda 
değişmeye karar vermiştik, biliyorsun. Ancak bunu sağlamak pek kolay 
değil. İnsanın değişmesi sadece karar vermekle olmuyor. Her olayda 
değiştirmeyi düşündüğü yönlerinin gerçekten değişmiş olup olmadığına 
karar vermesi gerek. Sadece karar verip değişimi kendi haline bırakmak 
insanı bir yere götürmez. Daha önce karşılaşabilseydik birbirimize 
oldukça fazla şey verebilirdik. Aynı noktadaki iki insanız. Hayat 
hakkındaki temel tespitlerimiz de aynı. Ancak bu aynı noktaya değişik 
yollardan geldik ve doğal olarak değişik etkiler altında kaldık. Sen 18-19 
yaşına kadar normal bir gelişim izledin. Kendine örnek ve önder olarak 
alabileceğin bir kişi vardı (abin). Ondan birtakım şeyleri aldın veya onun 
etkisiyle zaten senin yapında olan şeyler hızla yerine oturdu. İnsanlarla 
kolay diyalog kurmak, kendine güven, girişkenlik, vb. Daha sonra onun 
çizgisinden ayrıldın ve kazandığın kendine yeterli yapınla kendi yolunda 
ilerledin. Ben ise gözümü dünyaya açtım ve kendimi yalnız buldum 
desem yeridir. 8 yaşından itibaren başlayan bu durum aralıksız devam 
etti. Hayatımda örnek olarak seçtiğim veya bana önderlik edip birşeyler 
öğreterek yol gösteren hiç kimse olmadı. Senin hayatında doğal olarak 
gelişen kendine güven ve kendini kabul ettirmek gibi konularda ben 11 
yıl süren büyük bir mücadele vermek zorunda kaldım. Şüphesiz çeşitli 
insanlar gelişimimi etkilemiştir ancak hayatımdaki hemen herşeyi kendi 
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başıma kazanmak zorunda kaldım. Gördüğün gibi, gelişme yollarımız bir 
noktaya kadar oldukça farklı. Sen bana insanlarla daha yakın diyalog 
kurmak ve kendine güvenin pekişmesi konusunda destek olabilirdin. Ben 
de sana şartlar ne kadar kötü olursa olsun çok şeyi gerekirse yalnız başına 
sürüklemeyi öğretebilirdim. Neyse, günün birinde birbirimize birşeyler 
vermeye kaldığımız yerden devam edeceğiz elbet.  

Isparta’da havalar oldukça iyi, gündüzleri yaz sıcağı var. İnsan 
güneşte oturdu mu yanıyor bile. Aklıma gelmişken belirteyim. Yazın 
birlikte denize girip dinlenmiştik. Bizim akrabalar da mevsimi geçmesine 
rağmen çok övdüğümüz için gitmek istiyorlarmış, nasıl gidebileceklerini 
artık sen onlara anlatırsın [37]. Bildiğim kadarıyla pek fena sayılmaz 
durumları. Her ailenin başına hayatta çeşitli felaketler gelir. Önemli olan, 
aile bir ağaçsa eğer, bu ağacın gövdesinden değil, dallarından darbe 
yemesidir. Başlangıçtaki felaketler gövdeyi etkilese bile artık geçti bu 
durum, sadece dallar kopuyor. Bunu da normal karşılamak gerek. Rüzgâr 
şiddetle estiği zaman hangi ağacın dalları kopmaz ki. Gün gelir o dallar 
yeniden sürer yine. Onun için (senin huyunu da bildiğimden) tekrar tekrar 
belirtiyorum, Kötümserliğe, moral bozukluğuna yer yok. Tersine, senin 
örnek olman, moral vermen gerekli.  

Burada, eski kendi kabuğunda yaşayan ve etrafla fazla ilgilenmeyen 
halimi bir ölçüde kırdım. Tabii bunun için de epeyce gayret göstermem 
gerekti. Sonuç oldukça şaşırttı beni. Kişi olarak özellikle buradaki 
davranışlarım sonucu büyük saygı var. Neyse, üstelik bu durum daha da 
gelişeceğe benzer. Şimdilik bu kadar yazacaklarım. Bakarsın mahkemeye 
geliriz. Hepiniz iyi olun. Ömer’in Nahide’ye selamı var. Hoşçakal. Seni 
çok seviyorum.  

Not: Geçmişte okuduğum ve çok hoşuma giden bir kitabı daha 
söyleyeyim sana; Kemal Tahir’in “Kurt Kanunu”. Orada özellikle 
İttihatçıların küçük efendisi olarak anılan karakteri oldukça 
benimsemiştim.  

 

DİPNOTLAR  

[37] Deniz kıyısında atış talimi yaptığımız yer. Dalgaların 
gürültüsünden hiçbir şey duyulmuyordu.  
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Mektup	-	21	
 

Sevgili Belma,                                                        28 Ekim 1977  

Mektubun hâlâ gelmedi. Ben gene yazmaya devam ediyorum ama 
bu gidişle benimkiler de seyrekleşecek galiba. Çok yazdım, söyleyecek 
şey kalmadı neredeyse.  

Geçen mektuptaki konuya devam edeyim. İnsanların veya 
toplumların hayatında çeşitli dönemlerde çeşitli hatalar ortaya çıkar. Bu 
hatalar incelenirken yapılması gereken, karmakarışık pekçok olayın 
içinden diğerlerini belirleyen ana noktayı bulmaktır. Herşey hiçbir zaman 
mükemmel olamaz. Hayat kimisi doğru kimisi ters giden pek çok süreci 
barındırır. Hatanın yapıldığı şartlar gözönüne alınmaz ve herşeye ideal 
görüş açısından bakılırsa, hatanın ardından eleştiri hastalığı gelir. 
Doğrular eleştirilir, yapılması normal yanlışlara korkunç şeylermiş gibi 
bakılır. Hiçbir şeyin eleştiri dışında tutulmaması gerektiği açık. Ancak 
bu, eleştiri hastalığı doğuracak ölçüye varmamalıdır. Genellikle hatanın 
ortaya çıktığı süreçte üzerine düşenleri yapamamış veya artniyetli 
kişilerde bu durum ortaya çıkar. Amaçları yaratılan herşeyi yıpratmak 
yıkmak ve böylece kendilerini temize çıkarmaktır.  

İnsan hatalarını gözden geçirip yeniden devam etmeye hazırlanırken 
öncelikle etrafının ve kendisinin mevcut durumunu iyi tespit etmelidir. 
Bu doğru bir başlangıcın ana noktasıdır. Bunun ardından bu tespitin 
hayata uygulanması gelir. Burada da diğerlerinin gelişimini etkileyecek 
ana noktaları bulmak gerekir. Unutmamak gerekir, en büyükten en 
küçüğe kadar herşey hiçbir zaman mükemmel olamaz. Mükemmel 
olmaya yakın olan büyük, genellikle geri kalanı da sürekler. Bunu 
özellikle senin çok iyi öğrenmen gerek. Bizim hayatımızda mükemmel 
bütün, en küçük parçası bile mükemmel olan bir şey değildir. Parçayı 
incelerken bütünden ayrıntıya gitmek gerekir. İnsan küçük parçalardan 
yola çıkarsa yolunu kaybeder. Bütünden anladığımız sadece yanyana 
gelmiş değil, belirli bir şekilde yanyana gelmiş parçalar olmalıdır. 
Unutmayalım ki, biz herşeye koşmak sonucu kendinden başkasına 
güvenemez duruma geldik (bu durum sende çok daha belirgin). 
Değişirken, yeniden kendini kurarken, insanın her olayda kendini 
denemesi gerek. Yoksa değiştiğini nasıl anlar insan?  
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Haftaya mahkemeye gelemezsek, tahliye olan tanıdığım bir arkadaşa 
söyle, en kısa sürede biri ziyarete gelsin. Bir de Ankara’dakilerin avukat 
meselesiyle olanağınız varsa ilgilenin.  

Buradaki hayatımı anlatayım biraz da: 7.30’da kalkıyorum. 8.00-
8.45 arasında spor yapıyoruz. Ağır sayılmaz ama, hafif de değil. 9’da 
kahvaltı (çorba). 9.30-10.30 arası voleybol oynuyorum. Sonra 12.30’a 
kadar kitap okuyorum. Öğle yemeği ardından İngilizce dil dersi (isteyene 
İngilizce öğretiyorum). Sonra dışarıdakileri düşünme faslı. Tekrar bir saat 
kadar voleybol oynuyorum (bayağı sporcu olduk canım). 16.30’da akşam 
yemeği. 17’den sonra yatakhanedeyiz. Bir sürü şamata içinde mektup 
yazıyorum, kitap okumaya ve düşünmeye çalışıyorum. Artık teorik 
tartışma gibi şeylere de başlayacağım, yoksa kendiliğinden hiç 
başlayacağı yok. Bazan bu gevşeklik beni de etkiliyor, içime 
kapanıyorum. Ancak artık kendi iç sorunlarımı hallettiğim için böyle 
şeyler olmuyor.  

Sana yazdığım herşeyin üzerinde iyi düşün. Daha umutlu ve atak ol. 
İnsan hayatta hata yapınca elbette ki geri çekilmelidir. Ama bunu 
yaparken, iyice düşünüp gereken çıkışları da yapabilmelidir. Doğrusu da 
budur. Garip birşey bu hayat. Enerjik sağlam ve buna benzer özelliklere 
sahip çok insan var. Bunların çoğu da bilgili sayılır. Ama kitabi bilginin 
dışında içinde bulunduğu durumu iyi tahlil eden ve gereken yerlere 
yönelebilen, başarısızlık olsa bile sağlam kaynaklardan doğan 
düşüncesine inancı sarsılmayan, en zor anlarda bile durumu olduğu gibi 
görebilen ve herşeyi sürükleyebilen insanlar çok az. Özellikle sürükleme 
yeteneği çok önemlidir.  

Şimdilik bu kadar yazacaklarım. Dediğim gibi iyi düşün. Değişmek, 
ancak hayatın içinde, olayları değerlendirme biçimiyle belli olur.  

Dün gece seni düşündüm. Çok özlemişim. Nolucak şimdi. Mektup 
da gelmiyor. Yalnız başıma kaldım. Merak etme iyiyim. Seni çok 
seviyorum.  
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Mektup	-	22	
29 Eylül1977  

Sevgili Belma,  

Bu dördüncü mektubum. Öncekiler eline geçmiştir herhalde. Şu ana 
kadar bir cevap alamadım ama eline geç ulaşıyor düşüncesiyle yazmaya 
devam ediyorum. Geçen mektupta bahsettiğim naklimizle ilgili dilekçeyi 
gönderemedik. Avukat gelince onun vasıtasıyla başvuracağız. Dava 
(tekrar yazayım) 5. Ağır Cezada. Dosya no: 977/391. Bir de benim 
avukat Mustafa Kul için bilgi yollarsan iyi olur (henüz vekalet 
vermedim).  

Akrabalar nasıl? Herhalde ziyarete geliyorlardır. 6-7 Ekimden sonra 
hiç olmazsa birisi bana geelebilirse iyi olur. Trafik kazasından sonra belki 
biraz moralleri bozulmuştur. Artık iyice akıllarını başlarına toplasınlar. 
Sen de bu konuda yardımcı olmalısın onlara. Senin de bir an önce kendini 
toplaman gerek. Avukatlar, akrabalar… bir sürü işin var sözün kısası.  

Beni sorarsan son derece iyiyim. Burada (başka hiçbir iş olmayınca 
ve kimseyi de göremeyince) uzun uzun düşünmek fırsatı buldum. İnsan 
böyle zamanlarda geçmiş hayatını düşünüyor. Fakat ne hayat. 27 yıla o 
kadar çok şey sığmış ki düşün düşün bitmiyor. Boşa geçen bir tek gün 
bile yok. Bazen kendimi 40 yıl filan yaşamış hissediyorum. O kadar şey 
görüp geçirdim ki bir zamanlar üzerimde bayağı ağırlık yapıyordu. Şimdi 
hepsi düzeldi. İnsan kendi geçmişiyle olan hesaplaşmasını yapıp ve işten 
de içi huzur dolu olarak çıktı mı bayağı iyi oluyor. Dediğim gibi son 
derece iyiyim ve herhalde yakında o kadar iyi olacağım ki hayatımda hiç 
bu kadar olmadım desem yeridir.  

Sizler (ve özellikle sen) iyi misiniz? Böyle bir dönemi sadece 
seyretmek kötü ama ne yapalım. Yalnız bir şey var: Tecrübeli seyirciler 
bazen aktörlerden daha iyi öğrenirler. Bu da bizim tesellimiz olsun ne 
yapalım.  

Kitap bulabiliyor musunuz? Bir ara fırsatını bulursan Jack 
London’un “Vahşetin Çağrısı”nı oku. Bilirsin bu kitabı çok severim, 
senin de çok seveceğini sanırım.  

Burada saçlarım biraz dökülüyor. Belki kel filan kalırım. Nolucak 
şimdi? Akşam olunca da hep yaptığımız yürüyüşleri hatırlıyorum.  
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Bizim ev ile ilgilenmeyi sakın ihmal etme.  

Bütün arkadaşlara ve kayınbiradere selamlar.  

Seni hiç unutmuyorum. 
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Mektup	-	23	
30 Eylül 1977  

Sevgili Belma,    

Telgrafını bugün aldım. Bahsettiğin avukatı hepimizin tutması doğru 
olur mu bilmiyorum. Biliyorsun İstanbul’da iken bu adama vekalet 
vermekte tereddüt etmiştik. Diğer avukatlar ne oldu? Davayı mı 
almıyorlar, yoksa buraya gelmeye mi üşeniyorlar? Henüz kesin karar 
vermedim ama avukatlar arasında değişik birkaç tip olursa daha iyi olur 
düşüncesindeyim. Bu bakımdan sizlerden aksine bir cevap gelmezse bana 
gönderilen avukatı (Mustafa Kul) tutacağım. Bu konuda bana acele cevap 
yaz.  

Herhalde telgraftan önce en az bir mektubumu aldın. Bu beşinci 
mektup. Bizler iyiyiz. Ben de fırsat bulmuşken dinleniyorum. Özellikle 
son iki yılın yorgunluğu çıkıyor. Fakat amma da yorulmuşum. Onun 
dışında özellikle kilo almam iyi oldu. Kendimi biraz topladım. 
Sağmalcılar’a geldiğimde 57-58 kilo idim. Şimdi herhalde 65’i geçtim 
(artık 60 kiloluk adam değilim senin deyiminle). 10 gündür kimseyi 
göremediğim halde hiç sıkılmadığıma göre demek sinirlerim de oldukça 
düzelmiş. Tahmin ettiğin gibi bu durumda herkesin sigara tüketimi arttı. 
Bizim İbo dışarıda 4-5 tane içermiş, burada paketi bitiriyor. Ben ise 
tersine; burada ancak 3-4 tane içiyorum (herkes de şaşıyor bu işe). 
Kendimi o kadar sakin ve rahat hissediyorum ki ben bile şaşıyorum bu 
işe.  

Akrabalar nasıl, iyiler mi? Önceden de yazdığım gibi bir ara birisi 
gelebilirse iyi olur. Sizler de iyisiniz sanırım. Kendinize iyi bakın. Sen de 
kendini topla. Biliyorsun seninle akrabalarımız hakkında önceden çok şey 
konuşmuştuk. Onların hepsini hatırla. Her zaman olduğu gibi şimdi de 
çeşitli sorunları, yardıma ihtiyaçları olacaktır. Biraz yorulacaksın sözün 
kısası.  

Bütün arkadaşlara ve kayınbiradere selamlar.  

Seni hiç unutmuyorum. Bana mektup yaz.  
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EK	-	1	
 

Aşağıda okuyacağınız mektup Belma’ya Mektuplar külliyatı içinde 
yer almayan ve yayınlamayı da düşünmediğim bir mektuptu. Nedeni ise, 
içindeki döneme ait uzun analizlerdi. Okurlardan bu yönde talep geldiği 
için yayınlıyorum, ama kitaplaşma yolunda olan mektuplar arasında yine 
yer almayacaklar, sadece burada okuyabileceksiniz.  

Mektuptaki bazı belirlemelerin çözümlenmesi gerekiyor, yoksa 
anlatılandan bir şey anlamak neredeyse mümkün değildir.  

Önce cezaevinden başlayayım… Belma ile aynı hapishanede yatan 
kadınlardan birisi olan Gülen bana bir pano göndermiş, Isparta cezaevi 
yönetimi de bana vermemişti. Bir ara İbrahim (Yalçın) ve M. Ali 
(Kırdök) ile aynı koğuşta kalmışız, sonra yine ayrılmışız. Zaten bu iş kaç 
kere oldu sayısını hatırlamıyorum. Kırdök, TİKKO davasından 
yatıyordu.  

Mektupta örgütle ilgili belirlemeler holdingler temelinde anlatılıyor. 
Sabancı Holding güney bölgesi demek. Biz içerdeyken bu bölgede ortaya 
çıkan silahlı mücadele ile ilgili komik görüşler bize ulaşmıştı, onlardan 
söz ediliyor.  

İktisadi tecritten kastedilen siyasi tecrittir.  

Şirketin (örgütün) birinci kuşağı üç kişiydi, ikisi ölmüş ve sadece 
ben kalmıştım.  

Dönüşte bizim konvoy diye sözü edilen, bizi İstanbul’daki 
mahkemeye götürüp getiren büyük askeri konvoydur. İlk gidişte 
başımızda bir albay vardı, ikincisinde yüzbaşı. Kaç asker vardı 
bilmiyorum ama elliden az değildi, ek olarak Isparta-İstanbul yolundaki 
bütün kavşaklar askeri araçlarla tutulmuştu. Gidip gelirken sadece 
garnizonlarda durduk.  

Kalan bölümü okur kendisi yorumlayabilir.  
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Mektup	-	24                                                                      	
9 Mart 1978  

Sevgili Belma,  

Senden henüz cevap alamadım. Geçen gün iki mektup birden geldi; 
Ankara ve Afyon’dan. Önce Afyon’un mektubundan bahsedeyim sana: 
Onlar da gelen avukata bizim gibi davranmışlar. Herif yalancının teki 
yani. Bu mesele de iyice yılan hikâyesine döndü artık. Ne 
düşündüğümüzü, nelerin açıklanması gerektiğini uzun uzun yazdık ve 
söyledik ama karşılığında somut hiçbir şey göremedik. Böyle devam 
ederse sonunda bu iş inceldiği yerden kopacak. Abine kızmıyorum çünkü 
o doğal olarak senin için uğraşıyor. Diğer konulardaki gayreti kısa bir 
süre etkilenmesinden ve senin isteğinden dolayı geliyor. Ne olursa olsun 
ama şu belirsizlikten kurtulalım artık. Herhangi bir gelişme olursa 
Afyon’a da yaz. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Geçen mektupta da 
yazdığım gibi tanıdık avukat Nisan başlarında gelirse iyi olur. 
Uğraşmıyorsa eğer ısrar etmeyin; biz başımızın çaresine bakarız artık.  

Kitapları aldık. Paris Düşerken ve Fırtına, ama Gülen’in panosu 
gelmedi. Kızdım ama ne yapalım. Herifler gölgemizden bile 
korkuyorlarsa biz ne yapalım. İbo ve M. Ali de iki gün kaldıktan sonra 
yeniden eski koğuşlarına döndüler. Felaket tırsıyorlar beraber 
olmamızdan. Gülen’e söyleme de üzülmesin bari. Geçenlerde savcı 
akşam üzeri koğuşa geldi ve gelir gelmez de kafayı bana taktı. Ahlâk, 
maneviyat vb. Diğer mahkûmların tepkisini çekmek pahasına da olsa 
cevap verdim. Fazla konuşamadı, çekti gitti. Tepki ne kelime sempati 
daha da artmış.  

Ankara’daki bir mektup yazmış ki, destan mübarek. Tam beş sayfa, 
anlatmış da anlatmış. Bu konulara gireceğim birazdan; çoğu ‘iktisadi’ 
konular. Zaten bu konuları tartışıyoruz hep. Süreçte iktisat teorisinin 
hayata uygulanması konusunda ilginç ve biraz da ilkel teoriler ortaya 
çıkıyor. Kafa yorup, geçmiş iktisadi tecrübeler de iyi 
değerlendirilmeyince iyi olan bazı gelişimler (Sabancı Holding’in 
gelişimi gibi) model olarak alınmaya başlıyor. Halbuki Sabancı Holding 
önemli ölçüde kendiliğinden bir gelişmeye sahiptir. Dünyada o kadar iyi 
şey var ki, iyi olan her şeyi onaylamak sorunun özünü görmemek olur. 
Yoksa her şeyde iyi bir yan vardır değil mi? Bildiğim kadarıyla temel 
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iktisadi teorinin uygulanma anlayışı şöyle: Önce mahalli birimler halinde 
ekonomik faaliyette bulunmak ve iktisadi uzmanları yetiştirmek. Bu ilk 
iki evre oluyor. Üçüncü evre bu iktisadi uzmanları karşıt şirketi psikolojik 
olarak yıpratma faaliyetine sokmak. Son evre iktisadi tecrit faaliyetinin 
başlaması. Fesuphanallah! Üç ve dördüncü evreler birbirinden ayrılırsa 
bu iktisadi teorinin sonu nereye varır? Gerçi dört üçün içinde yer alır 
deniyor ama bu laftan ibaret. Son iki evre aslında tektir, birbirinden 
ayrılamaz. Tam anlamıyla Sabancı Holding’in gelişim kopyası. Temel 
yanılgı şuradan geliyor: Eski bir alışkanlık olarak iktisadi tecrit faaliyeti 
büyük iktisadi atılımlar için geçerli oluyor, geri kalan kısım ise ufak 
şeyler oluyor. Bildiğim kadarıyla bu konu ilk kuşağın bir temsilcisince 
“Yakın Şirket Tarihimizin İncelenmesi”nde etraflıca açıklanmıştır. 
Ankara sanayi odası iyi bir cevap vermiş: Öz olarak demiş; samimiyet, 
iyi niyet ve bilgisizlikten doğan çocukluk. Felaket kızmışlar ama hak 
etmişler. Böyle bir şirket yapısı (Debray’ın sözleriyle): Böyle bir şirket 
iktisadi faaliyet için çok militer, militer faaliyet için çok iktisadi bir yapı 
olur. Bu iktisadi düşüncelerin tehlikeli bir noktaya ulaşacağını 
sanmıyorum. Tecrübesizlik ve de geçmiş iktisadi tarihi iyi 
anlayamamaktan gelen bir hata olsa gerek. Bir de bunun kadar önemli 
olmasa da yine iktisadi tarihin yanlış değerlendirilmesinden gelen hata 
var: Şirketin birinci kuşağıyla ilgili olarak şikâyetler ve özellikle de 
ilgisizlikten şikâyet. İyi mi!  

Bildiğim kadarıyla şirketin birinci kuşağının tümü büyük iktisat 
uzmanları değildir. Ancak tarih böyle gerektirdiğinden bu rolü 
üstlenmişlerdir. Ve bu süreç içinde ilk kuşağın tüm hata ve yetersizlikleri; 
öğrenme sürecinin gereklerinden ve enerji ve yeteneğin zorunlu 
sınırlılığından doğmuştur. Elden gelen hiçbir şey arda konulmamıştır ve 
dolayısıyla birinci kuşağın veremeyeceği hesap yoktur. İlgisizlik 
konusuna gelince; bu konuda haklıdırlar ancak sorun tüm şartlarından 
ayrılıp da tek başına ele alınırsa bu böyledir. Önceki mektuplardan 
birinde yazmıştım sanıyorum; büyük şeyler her zaman bazı şeylerin ikinci 
plana itilmesi pahasına gerçekleşir. Arkadan gelenlerin durumu 
geliştirmesi de genellikle hep bu ikinci plana itilenlerin öne 
çıkarılmasıyla olur. Bu nedenle geçici bir süre hiçbir şey veya az şey 
yapılmış görünür çünkü hep tali plana itilenlerle uğraşmak zorunluluğu 
vardır. O tali (ama bir zamanlar) unsurlar geliştikçe, onların hangi temel 
üzerinde geliştiği anlaşıldıkça durum bir bütün olarak kavranabilir. Bizler 
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de 71’i tüm boyutlarıyla böyle kavrayabildik. Bazı konular detayda 
kalacaktı. Tekrar düşünelim: Basına yansıdığı kadarıyla adı geçen şirket 
iktisadi yatırım alanında genel bir atılım kararına varır. O zamanlar 
oldukça tantana koparan bu kararın tarihsel bir öneme sahip olduğu kısa 
sürede anlaşılır ve adı geçen şirketin şöhreti büyük boyutlara ulaşır. 
Yalnız bu durum da yine basına yansıdığı kadarıyla önemli sorunları 
beraberinde getirdi. Şirket yönetim kurulu zorunlu olarak önemli ölçüde 
yenilendi. Eski üyelerden bazıları zorunlu olarak ayrıldı. Yeni üyeler 
doğal olarak biraz daha yetersiz ve acemi ve bu durum ilk kuşağın son 
temsilcisinin yükünü olağanüstü artırır. Şirketin önüne pek çok sorun 
yığılır. Bunların topuna birden aynı oranda girişmek olanaksızdır. İçinde 
yaşanan iktisadi ortamın tahlili sonucu alınan yatırım kararları tüm 
sorunun temelidir ve birinci derecede uğraşılması gereken sorun 
görünümündedir. İktisadi ortam çok elverişlidir ve alınan iktisadi kararlar 
uygulanacaktır. Çabanın çoğu bu alanda yığılır; geriye kalan kesim 
nispeten ama zorunlu olarak ihmal edilir. Tüm kaynaklar ve enerji belirli 
bir noktaya teksif olur. Belki bu alanda çok şey başarılamadı ama 
harcanan gayretin yapıyı derinden etkilediğine hiç şüphe yok. Şüphesiz 
bunlar zamanla daha iyi anlaşılacaktır.  

Tabii bu durum sadece iktisadi değil hemen her konuda spekülasyon 
körüklüyor. Gerçekten kötü bir durum.  

Eh, sizler nasılsınız? Gülen nasıl? Bir de bana mektup yazan bir 
başkası daha vardı. Cevap yazdım, herhalde çoktan almıştır. Tekrar 
yazmaya niyeti yok anlaşılan. Şu anda Çarşamba gecesi. Biraz 
heyecanlıyım; birazdan Napolyon’u seyredeceğim. Televizyon 
alındığından beri her Çarşamba maç vardı. İlk kez seyredeceğim ve daha 
da önemlisi benimle birlikte çok sevdiğim birisinin de seyredeceğini 
biliyorum. Aynı anda aynı şeyi yapmak berabermişiz gibi bir duygu 
veriyor insana. Baksana niye bu kadar çok seviyorum ben seni. Nolucak 
şimdi.  

Nasıl, kitap okuyabiliyor musun? Önceden de yazmıştım ya, ayda üç 
tane kitap veya dergi okuyacağım diye. Şimdilik 19’a ulaştık. Hesap 
tamam yani. Sırada yedi kitap bekliyor. Yarın Paris Düşerken’e 
başlıyorum.  

Televizyonda bir türkü var: Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun. 
İstanbul’u da seyrederken çok içten dinledim. Sadece bu şehre olan 
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bağlılığımdan değil; dahası orada bir yarim var benim. Bu şehri 
düşündükçe, orada bulduklarımı düşündükçe tuhaf oluyorum. Bak ne 
anlatacağım sana. Dönüşte bizim konvoy İstanbul’un kazalarından 
birinde epeyce durdu. Yiyecek filan aldılar ve biraz da gevezeliğe 
daldılar. Kendimi birinin çok yakınında hissettim. Garip ve tuhaf bir 
duyguydu bu. Baksana, ben çıkınca başka bir yere gidemem sanıyorum. 
Pek uyamam başka yere gibime geliyor. Neyse bakalım. İster istemez son 
mektubundaki şiir geldi aklıma: Asıl biz biliriz kederi / Asıl bizim 
aramızda güzeldir hasret. Gerçekten de güzel bir beraberlik. Hasreti bile 
güzel.  

Geçenlerde buraya eğitim enstitüsünde olay çıkarmaktan birkaç kişi 
geldi. Buradan da adam çıkıyor yani arada bir de olsa. Birinin dediğine 
göre; burada bütün ülkede ne oluyorsa Acelecilerden biliniyormuş. İyi 
mi. Bir sevindim ki, bu Allahın dağında bile, düşünsene…  

Napolyon’u seyrettim. (Louise bölümü). Pek sevmedim ama hepten 
de beğenmedim diyemem. Büyük şeyler bazı duyguları nasıl tahrip 
ediyor değil mi? (Bu konuda Napolyon hayranlık veren bir örnek sayılır. 
Çünkü her şeye rağmen gene de sevdiklerini unutmuyor.) Ama gene de 
duygular biraz tahrip olmuş. Biliyor musun bu konuda da özel bir yerimiz 
var. Tahrip olmadı tersine gelişti duygularımız. Nedir bu tahrip 
olmamak? Bu her şeyin ortasında, içinde kısa bir an için bile olsa bir 
kadın ve erkekten fazla bir şey olmayı bilebilmek demektir. Gerçek bir 
sevginin, bağlılığın önemli bir ölçütüdür bu. Örneğin Louisa onu 
gerçekten sevmez; onu değil onun elindeki gücü sever. Görünüşte nasıl 
olursa olsun gerçek bir sevgi değildir bu. Çünkü yeri seversin, gücü 
seversin; insanı değil. Ve bu sevgi de yer ve güç ile sınırlıdır o zaman. 
Hatırlar mısın sık sık ‘dümen’den bahseden vatandaş da sana buna benzer 
bir şey söylemişti; onu değil de gücünü sevmiş olabilirsin gibilerden. 
Tabii nereden bilecek anlayacak. İlk beraberlikten kopmamın en büyük 
nedenlerinden birisi budur. Bunu sezdim ve hatta yaşadım. Neyse, filmin 
öncesini seyretmediğim için Josephin’i anlayamadım. Ama Louise için 
geçerli olan daha az ölçüde olmakla birlikte onun için de geçerli gibi 
geldi bana. Ve bir ara bir kadın geldi ekrana; çok kısa konuştular. Büyük 
bir yakınlık duydum bu kadına. Neden bilmiyorum görür görmez sözleri 
ve davranışı seni aklıma getirdi. Konuşmalarının sonunda anladım ki 
senin mektubunda yazdığın Polonyalı. Kısacık bir konuşmada bile 
aralarındaki duygunun sağlamlığı, yüceliği anlaşılıyor. Seyretmedim ama 
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büyük bir destek olduğunu tahmin ederim. Bu manevi destek çok önemli; 
ben de bunu çok aradım hayatımda ama çok yalnız kaldım. Büyük 
olayların ortasında büyük yalnızlık kadar insanı yıpratan şey yoktur. Ben 
her konuda kendime güvenemem ama manevi yönden sağlam olunca 
zaman içinde dünyada beceremeyeceğim iş olmadığına kesin inanırım. 
Ama yeteneklere güven yetmiyor her zaman. Sevgili eşim, benim için 
neyi ifade ettiğini biliyorsun değil mi. Seni çok seviyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 95	

EK	-	2	
 

Aşağıdaki mektup Konya hapishanesinden yazılmıştır. İçinde yer 
alan o dönemin teorik tartışmaları nedeniyle yayınlamayı 
düşünmüyordum ve bu nedenle bir kenarda bırakmıştım. Kitaba girmeyen 
mektupların internette yayınlanması gündeme gelince yazdım ve doğrusu 
“neden bu mektubu bir kenara bırakmışım” diye de kendime sordum. 
Mektubun yarısı dönemin politik bir tartışmasıyla ilgili ama kalan yarısı 
öyle değil, önemli analizler bulunuyor.  

Önce teorik mesele bölümünü biraz açıklayayım: konu silahlı 
mücadeledeki farklı anlayışlarla ilgili. O sırada, Acilciler – HDÖ ayrılığı 
gerçekleşiyordu ve teorik olarak ayrılık konusu da halk savaşını 
savunmak ya da savunmamak temelinde şekilleniyordu. Mektuptaki 
teorik açıklama, halk savaşını savunabilmek için siyasi tecrit konusunun 
tanımını değiştirmek üzerine yapılmıştır. Karşıdaki arkadaşlar bu tanımı 
değiştiriyorlardı çünkü başka türlü görüşlerini savunmaları mümkün 
değildi. Ben de Giap’ın “Halk Savaşının Askeri Sanatı” kitabındaki 
“Halk savaşı politik olarak tecrit edilmiş düşmanı askeri olarak yenmek 
için yapılır” tanımından hareket ediyordum. Ya da halk savaşı 
başlamadan önce de oligarşinin askeri zor güçlerinin işlemez duruma 
getirilmesi söz konusu değildi.  

Geriye bakıldığında şunu söylemek mümkün: Bu tartışma işlevli bir 
tartışma değildi; çünkü, dışarıda ayrılık bölgecilik temelinde zaten 
gerçekleşmişti ve iki tarafın bölgecileri tarafından da kışkırtılıyordu 
(Antakyalılar ve Karslılar). Eksik olan bu ayrılığa teorik gerekçe 
bulmaktı!  

Halk savaşı konusunda bu kadar keskin olanların sonraki yıllarda 
bırakın kırsal alanda gerilla savaşına başlamayı, buna teşebbüs bile 
edememiş olmaları da acı bir durumdur.  

Bu mektupta nihayet ve nihayet bir şeyi anladığım görülebiliyor: 
gücünü kullanmaktan hiç çekinmeyeceksin. Kendine güvenmek, 
gerektiğinde karşı tarafın ezilmesi gerektiğini dışlamaz. Aksi durumda 
karşıdaki kendini olduğundan çok fazla bir şey sanıyor. Uzun dönemde 
bir şey olmadığı açığa çıkıyor ama her zaman uzun dönem beklenmez 
ki… Bazı konuların hemen halledilmesi gerekir.  
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Reklamcılık o gün de bu gün de geçer akçe. Aradaki fark, 
reklamcılığın üzerine yürümeyi hemen yapmak, o zaman darmadağın 
oluyor.  

“Doğrusu insanlığın bu kadar aşağılık bir durumda olduğunu 
önceden asla düşünemezdim.” diye yazmışım. Hata bende, düşünmem 
gerekirdi.  
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Mektup	–	25		
25 Kasım 1978  

Sevgili Belma,  

Bugün ayın 22’si Çarşamba. Sabah altıncı mektubu gönderdim. Bu 
yedinci mektup oluyor. Ardından telgrafın geldi. 2. ve 4. mektuplarımı 
aldığını yazıyordun. Mektuplarımın ulaşmasına sevindim. Ardından bir 
mektubun geldi, 6. mektup. Aradaki dört taneyi bekleyeceğiz bakalım. 
Baksana, mektupları Bebek postanesinden attır mümkünse, hiç olmazsa 
bu altı günde gelmiş. Bu bizim mektuplaşmamızı ne yapacağız 
bilmiyorum. Ama hiç olmazsa benimkilerin sana ulaşması beni biraz 
rahatlatıyor.  

Geçen mektupta hemen tamamen beraberliğimiz üzerine yazmıştım 
sana. Nasıl bu kadar kendiliğinden ve kısa sürede gelişebildi ve neden 
zaman içinde daima güçlenecek; bunun maddi temeli nedir, bunları 
açıklamıştım. Bu nedenle beraberliğimiz hayatın onu tüm denemelerini 
aşacak güçtedir. Belki mektup bile alamayacağımız günler olacak 
birbirimizden. Ancak bizim birbirimiz için ayırdığımız özel bir sevgimiz 
yok. Her şeyimizi verdiğimiz amaçlarla bütünleştirerek seviyoruz 
birbirimizi. Ve işte bu nedenle, bu yolda ilerledikçe sevgimiz de 
büyüyecektir. Örneğin ben yeni bir şey öğrendiğimde seni daha çok 
sevdiğimi hissediyorum. Hatırlarsın Tütün’de Pavel ve Lila on iki yıllık 
bir ayrılıktan sonra yeniden karşılaşırlar. Bu geçen zaman aslında çok 
duyguyu söndürebilir ancak onlarınki daha da alevlenmiştir. Bunun sırrı 
karşılıklı bir konuşmada ifade edilir: “Neyim ben senin gözünde.” Cevap 
ise, “Uğrunda savaştığım bütün güzel şeylerin sembol...”  

İşte biz de böyleyiz birbirimiz için. Bu nedenle hiçbir engel 
sevgimizin, beraberliğimizin daha da güçlenmesini engelleyemez. Bazen 
düşünüyorum da, yeniden beraber olduğumuzda pek konuşmak ihtiyacı 
duymayacağız gibime geliyor. Öyle ya, insan karşısındakinin ne düşünüp 
hissettiğini onunla bütünleşmesi sonucu anlayabiliyorsa konuşmak 
önemini kaybeder.  

Önceden de söylemiştim sana; sen nerede olursan ol ve ben nerede 
ve hangi durumda olursam olayım ve ne kadar zayıf olursa olsun bir 
olanak var ise eğer; sana ulaşırım. Her yerde yanında olurum, seni yalnız 
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bırakmam. Bu bir ölçüde birlikte olamamanın hasretini, acısını 
azaltacaktır.  

Abinin beraberliğimizi her şart, her biçim altında benimsemesi biraz 
garibime gidiyor. Başka şeyler olur diye düşünüyordum ben. Belki 
gerçekten herkes benimsiyor, belki de beraberliğimizin gücü zorunlu 
olarak onlara bunu yaptırıyor. Yalnız “hayat boyu ayrı kalmamanız için 
de kendi şartlarında ne yapabilecekse ölçmüş biçmiş detaylı düşünmüş ve 
sık sık senin ne düşündüğünü soruyor” ifadesini anlayamadım. Bunu 
biraz daha açık yazar mısın?  

Hatırlıyor musun, Isparta’dan gelen bir mektubunda saçındaki beyaz 
telleri yazmıştın. Bugün ben de 4-5 tane buldum kafamda. Nolucak 
şimdi?  

Sana ilk mektubumda yazdığım konularla ilgili gelişmelerden 
bahsedeyim. Biliyorsun, öncü savaşının bugün çok daha net biçimde 
anlaşılmasında asıl belirleyici olan pratik olmuştur. Bu konuda yeni bir 
şey okunmadı, tüm bu gelişmeleri sağlayan pratiktir. Pratiğin ışığında 
eski bilinenlerin yeniden ve daha kapsamlı değerlendirilmesidir. Önceden 
de belirttiğim gibi bu bir yerde pratiğin teorisidir. Emperyalizm tahlili, 
klasik halk savaşı ve Küba devriminin iyi bilinmesi, Latin Amerika 
gerilla savaşlarının iyi öğrenilmesi ve değerlendirilmesi ve kendi 
pratiğimizden çıkardığımız dersler bu sonuca yol açmıştır. Tabii ki bu 
sonuçların birden geniş ölçüde kabul edilmesi beklenemez. Yıllardır 
bütün dünyada hakim olan ve halen de hakimiyetini sürdüren askeri bakış 
açısının etkisi küçümsenemez. İzlenmesi gereken yöntem sonuçları 
tartışmak değildir (hareketli gerilla birliğinin fonksiyonları, vb.). Savaşın 
yürütülüş biçimi onun amaç ve muhtevası tarafından belirlenmek 
zorundadır. Bu nedenle öncelikle amaç ve kapsamın ne olduğu üzerinde 
anlaşmak gerekir. Genellikle ise savaşın biçimi (özellikle Latin Amerika 
ülkelerinden etkilenme sonucu) önce saptanıyor, sonra amaç ve kapsam 
buna uygun hale getiriliyor. Siyasi tecrit konusu bunun bir örneğidir. 
Hareketli gerilla birliğinin yürüttüğü mücadelenin öncü savaşı sürecinde 
temel bir öneme sahip olduğunu savunanlar şöyle diyorlar: Siyasi tecrit 
sadece kitlelere siyasi gerçeklerin açıklanarak, onların 
bilinçlendirilmesinden ibaret değildir (eğer böyle olsaydı klasik politik 
kitle çalışmasıyla da bu sağlanabilirdi). Suni dengenin de kırılması 
gerekir; bu ise kitlelerin mevcut düzene karşı tepkilerinin açığa 
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çıkarılması yani onların düzene karşı eyleminin yükseltilmesi demektir. 
Bu ise suni dengenin dayandığı temel unsur olan siyasi zor araçlarına 
vurularak onların işlemez hale getirilmesini içerir (yani devletin zor 
araçlarının işlemez hale getirilmesi). Şehir gerillası taktikleriyle yürütülen 
savaş geniş bir alanı kucaklayabilmekle birlikte siyasi zor araçlarını 
işlemez hale sokacak saldırıları yöneltmeye yeterli değildir, bunu ancak 
hareketli gerilla birliği sağlayabilir. Dolayısıyla hgb, suni dengenin 
bozulmasında önemli bir savaş yöntemidir ve dolayısıyla şehir gerillası 
taktikleriyle yürütülen savaşın amacı temelde hgb’yi yaratmaya yönelik 
olmalıdır. Eğer siyasi tecrit, devletin zor kuvvetlerini işlemez hale 
getirilmesini de içeriyor ise bu formülasyon doğrudur. O halde esas 
mesele siyasi tecridin muhtevası üzerinde yoğunlaşır.  

Siyasi zor araçlarının sadece devletin silahlı gücünden ibaret 
olmadığını iyi bilmek gerekir. Bütün sınıflı toplumlarda mevcut 
sömürücü yönetim bir askeri güce doğal olarak ihtiyaç duyar. Ancak 
sadece bir askeri gücün varlığı sömürücü yönetimin sürekliliğini 
garantilemez. Mevcut düzene meşru dayanaklar gerekir. Bunlar düzenin 
meşru görünümünü sağlayan kurumlardır denebilir (parlamento, seçimler, 
kanunlar, vatandaş hakları, vb.). Siyasi zor araçları; askeri zor ve düzenin 
meşruluğunu sağlayan kurumların bileşkesinden oluşur. Askeri zor 
araçları bu kurumların görünümü altında saklanarak faaliyet gösterir. 
Siyasi tecrit; düzenin meşruluğunu sağlayan kurumların gerçek niteliğini 
açığa çıkarmak, bu kurumların gerçek fonksiyonlarını göstermek ve 
dolayısıyla onları işlemez hale getirmektir. Böylece mevcut yönetim esas 
olarak açık zora dayanarak ayakta durmak zorunda kalır, tüm 
meşruluğunu kaybeder. İşte siyasi tecrit budur.  

Görüldüğü gibi siyasi tecrit içinde devletin askeri baskı gücünün 
işlemez hale getirilmesi söz konusu değildir. Zaten eğer böyle bir şey söz 
konusu olsaydı II. bunalım döneminin açık işgal altındaki sömürge ve 
yarı sömürge ülkelerinde ve Küba’da siyasi tecridin kendiliğinden 
sağlandığı nasıl iddia edilebilirdi. Bu ülkelerde kitlelerin mevcut düzene 
karşı tepkileri bilinçsiz ve dağınık da olsa yer yer patlamalar biçiminde 
açığa çıkıyordu. Sadece meşru görünüm, bu meşruiyeti sağlayan 
kurumlar işlevlerini kaybetmişti. Bu durum, siyasi tecridin ne olduğunu 
açık olarak gösterir.  
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Zaten askeri sanattaki tanımda; siyasi tecridin, oligarşinin devrimci 
bir alternatifin doğuşunu engellemekten aciz olmasını göstermeyi içerdiği 
belirtilmişti. Burada da devletin askeri baskı araçlarının işlemez hale 
sokulması vardır ancak bu onların varlığına rağmen devrimci alternatifin 
varlığını sürdürebilmesi şeklindedir. Yoksa bu aygıtlara askeri bir darbe 
indirerek onları işlemez hale getirmeyi içermez.  

Aklımda iken yazayım, çocuk kıza söyle, askeri sanat bana mutlaka 
gerekli.  

Burada Kasım sonu olmasına rağmen gündüzleri bahar havası var. 
Yeşillikler henüz solmadı. Eskiden bu tür şeylere hiç dikkat etmezdim. 
Senden alıştım herhalde.  

Önceki mektuplarda da yazmıştım sana. Bizler içinde yaşadığımız 
çevre ve toplumun oldukça ilerisinde davrandık her zaman. Gelişmemize, 
yeterliliğimize ve gücümüze güvendik; herkesi de kendimiz gibi sandık 
bir yerde. Halbuki neler dönüyor neler. Bu tür oyunlara başvurmamak, o 
insanların bizi olduğumuzdan küçük görmelerine yol açtı ve bu da bazı 
davranışlar geliştirdi. Sahip olduğumuz gücü kullanmadık geçmişte. 
Bunu kullansaydık eğer birtakım insanların ancak birkaç saatlik işi vardı. 
Bu gerçekten böyle, çünkü tüm fonksiyonlar üzerimizdeydi. Bugün çok 
iyi anlıyorum ki, insanın elindeki gücü gerektiğinde bütün şiddetiyle 
kullanması gerek. En küçük pürüzün, söylentinin üzerine bütün hızıyla 
gitmesi gerek. Gerektiğinde ayak kaydırma yöntemlerini de kullanmak 
gerek. Bunlar bir yerde ucuz yöntemler ama doğruların hayata en büyük 
hızla geçirilebilmesi için gerekli oluyor. Bu nedenle değerimizi, 
gücümüzü bilmeliyiz ve gerektiğinde de kullanmalıyız. Doğrusu 
insanlığın bu kadar aşağılık bir durumda olduğunu önceden asla 
düşünemezdim. Gücümüzü bileceğiz, herkesin zayıf yanını ve açıklarını 
bileceğiz, onları tamamlamaları için yardımcı olacağız. Ama bu yardımın 
sınırına çok dikkat etmek gerek; artık karşımıza geçtiklerini sezdiğimiz 
anda bu açıklardan hareketle, bunları kullanarak yıkmak gerek. 
Görünürde güç ve yeterlilikten çok reklamcılık işe yarıyor; bunun temel 
nedeni küçük burjuva ortam olmakla birlikte güce sahip olanların bunu 
kullanmamalarının da payı var. Yani sonuç olarak hayatında ancak koyun 
olabilecek insanlara, buna uygun biçimde davranmak gerek.  
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Bugün Cuma. Akşam mektubun gelse ne kadar iyi olacak. 
Çıktığından beri daha sık mektup beklemeye başladım senden. Belki de 
artık aynı ortamda değiliz de ondan.  

Evet, mektubun geldi. Ancak ben en son aldığımdan öncekileri 
beklerken daha sonraki geldi. 21 tarihli mektup, telefonla 
konuşmamızdan hemen sonra yazılmış. Bu durumda arada kayıp dört 
mektuptan vazgeçmek gerekecek. Anlaşılan o ki, mektuplar atılmamış; 
aksi halde şimdiye kadar gelmeleri gerekirdi.  

Bak tuhafına gidecek ama bir şey söyleyeyim mi, o gün sana telefon 
etmek için epeyce uğraştım. Birkaç gün sonra olsa daha rahatlıkla 
edebilirdim ama nedense o gün telefon etmeyi şiddetle istiyordum. 
Nedeni artık anlamış oldum, sen telefon etmemi çok istiyormuşsun. Biz 
galiba farkında olmadan bilinmeyen bir haberleşme aracı geliştirdik. Ama 
öyle değil, bunlar bütünleşmemizin yansımaları.  

Bence dergi ve yayınlara beni abone yapmasan daha iyi olur. Çünkü 
yerimiz yurdumuz pek belli değil. Bakarsın başka yere gideriz, bu arada 
onlar kaybolur filan. TİB yayınlarını Ankara’dan kardeşim gönderiyor. 
Bunun dışında istekler olunca ya sana yazarım ya da başkaları getirir. 
Böylesi gerçekten daha iyi olur. Lüzumsuz masraf yapmaya hiç gerek 
yok değil mi? Bu nedenle sana hangi tür kitaplara ihtiyaç duyduğumu 
yazacağım. Çalıştığım konu demokratik devrim ve bu da ülkenin 
yapısının yakından incelenmesini gerektiriyor. Yeni ne tür kitaplar çıktı 
bilmiyorum ancak tarım, sanayi ve ülke tarihiyle ilgili kitaplar gerek 
(Bilim Yayınları’ndan çıkan Türkiye tarihi ile ilgili iki ciltlik kitap bende 
var). Bunun dışında yeni olarak ne çıktı bilmiyorum.  

Galiba mektubun sonuna geldik. Mektubunda başkaca cevaplanacak 
birşey yok. Sen de belirtiyorsun ya zaten, biraz yüzeysel bir mektup oldu 
diye. Baksana, abine söyle istiyorsa ona yazarım. Yalnız hangi konuda 
yazmamı istediğini söylesin ona göre. Yoksa ne yazacağım nereden 
bileyim.  

Tekrar da olsa söylemek gerek; zor bir dönemdeyiz her yönden. 
Ama şuna eminim ki ayrı ortamlarda da olsak ve her şeyi birden 
yapamasak da giderek artan oranda başarıya doğru gideceğiz. Ve 
sevgimiz, beraberliğimiz daha da güçlenecek. Bunun 
gerçekleşebileceğine olan bütün inancımla, her şeyimle seni seviyorum.  
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Not: Haftada iki mektup yazabilirsin, yalnız önce postaya 
verilmesini garanti altına al. Bir de beraberliğimiz konusunda annenin 
geçmiş durumuyla ilişkiyi gündeme getirdiğini söylüyorsun. Pek 
anlayamadım; İlkin mi kafasına takılıyor, yoksa başka bir şey mi var? 
Sakın bu konularda üzülüp endişelendiğimi sanma. Beraberliğimizin 
gücüne sonsuz güvenim var. O her zorluğu alt edebilecek güçtedir. 
Sadece merak ediyorum, hepsi o kadar. Bu kadarı da normal değil mi, 
insan kayınvalidesini sevmez mi? Biliyorsun ben senin aileni 
kendiminkinden çok seviyorum. Aslında benim durumumda hiç de garip 
değil. Bir de seninle ilgili olan her şeyi sevmek istiyorum da ondan. 
Ayrıca ortamlarının insanları olmaları hoşuma gidiyor. Oldukları gibiler, 
farklı görünmek için suni yollara başvurmuyorlar. Benim ailem de 
öyledir ama onlarla sorunumuz başka. İlkin’in ailesinde ise tam tersi 
vardı. Bir de bana gelirken, o güzel mektuplarından birini getirir misin?  
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EK	-	3	
 

Mektup	–	26		
9 Aralık 1978  

Sevgili Belma,  

Saat sabahın altısı. Gece hiç yatmadım. Yazı meselesi yüzünden 
buradan da posta olma ihtimalimiz belirdiğinden yarım kalan bazı şeyleri 
tamamlamaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta da sürekli çalışıp 
bitireceğim. Bakalım nereye gideriz [38].  

Senden henüz yeni mektup almadım. Bu benim 11’inci mektubum 
oluyor. Beni araman için bir telgraf çekmiştim ancak anlaşılan şu ara 
İstanbul’da yoksun. Yoğun bir çalışmaya gireceğimden bundan sonra 
mektup yazamayabilirim veya kısa olabilir yazacaklarım. Ancak gelen 
mektuplarını mutlaka cevaplarım.  

Bu civara gelebilsen iyi olurdu. Açık ve uzun bir ziyaret yapardık.  

Geçen mektuplarımda bahsettiğim bir konuya döneceğim tekrar: 
İnsanlara nasıl davranılması gerektiğini ikimiz de görüp anladık. 
Geçmişte bu konudaki hatalarımızı kavradık. Temel hatamız herkesi 
kendimiz gibi görmek ve düşünmekti. Halbuki insanların görünüşlerine 
hiç uymadıklarını ve genellikle görünüşün bir kılıftan ibaret olduğunu 
bilmeli, gerçek yüzlerini görüp öğrenmeliyiz. İnsanlar için kötü 
düşünmeye alışmalıyız sözün kısası. Düşün ki geçmişte en büyük 
darbeleri en yakın olduğumuz ve sürekli olarak bir şeyler vermeye 
çalıştığımız insanlardan yedik. Demek ki onlara karşı doğru 
davranmamışız. Fazla demokratik davrandık ve yeterince otoriter 
olamadık. Bunun sonucu kendimizi lüzumsuz yere yıprattık, 
kişiliğimizden gerekenden fazla taviz verdik.  

Bir mektubunda bahsettiğin yazı meselesine gelince; bu konunun 
aylardan beri spekülasyonu yapılıyor. Önce meselenin gelişimini 
açıklayayım: Bugün ortaya konulan, kendi içinde bütünsellik taşıyan ve 
dünya çapında bir teoridir. Bu yeni şeyler okunarak ortaya çıkarılmadı, 
çünkü bu konu üzerine yazılmış hiçbir şey yok. Yaşanılan pratiğin 
ışığında eski bilinenlerin yeniden değerlendirilmesiyle oluştu ve doğal 
olarak ancak yeterli bilgiye sahip ve o pratiği yaşamış olanlar bunu 
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yapabilirdi. Bu nedenle özel bir kişinin malı değildir. Sahip çıkma 
meselesinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Heryerde kendi kişiliğini ön 
plana çıkarma meraklısı olduğundan bunu yapabilir, ancak sanmıyorum. 
Çünkü kaleme alan bellidir ve ilk karşılaşmamızda silahlı propagandanın 
tanımını bilmeyen de bellidir.  

Mesele budur. Şu fikir şunundur, bu fikir bunundur diye bütünsellik 
arzeden teoriyi parsellere bölmeye çalışmak, ancak iflah olmaz 
kariyeristlerin işi olabilir. Veya başka işi gücü olmayanlar böyle şeyleri 
merak ederek uğraşabilirler [39]. Bu meselenin spekülasyonu ise şöyle: 
Biliyorsun kimse bize karşı kolay kolay açık tavır almaz, çünkü gücü 
yetmez. Bu nedenle çeşitli insanları birbirine karşı kullanmayı denerler. 
Bugüne kadar benim duyduğum, avukat efendi her şeye benim sahip 
çıktığım spekülasyonu yapıyordu (tabii bazı başkaları da). Amacın ne 
olduğu açık, adamın gücü yetmeyince ne yapsın? Bu konuyu da akılda 
tutarak meseleyi yukarda açıkladığım gibi koymamız gerek [40].  

Sana iki resim gönderiyorum. Hem de renkli üstelik. Yürürkenki 
resmim haberim olmadan çekilmiş. Düşüncelere dalmış biçimde oldukça 
doğal çıkmış bu nedenle. Benim resimlerim pek iyi çıkmaz ama bu en 
iyisi olmuş.  

Sevgili eşim. Zor dönemdeyiz. Ama tekrar söylüyorum: Bunu da 
aşacağımıza inanıyorum. Seni çok seviyorum.  

Not: Mektubu alınca telgraf çek.  

 

DİPNOTLAR  

[38] Yazı meselesinden kastedilen, cezaevi duvarına örgüt 
ambleminin çizilmesidir. Ziyaret yerine gelenler bu amblemi rahatça 
görebilirdi. Gereksiz bir işti, ama çoğunluk istiyordu ve yapıldı. Bu 
amblem nedeniyle bir süre sonra sürgüne gidecektik. Ben Aydın’a 
sürüldüm. Orada Aydın’daki bir banka soygunu nedeniyle tutuklu Rıza, 
Erol, Yusuf ve Mehmet vardı. Burada iki ay kadar kaldım. İçeriye silah 
soktuk ve bütün gardiyanları rehin alıp firara teşebbüs ettik ama olmadı.  

[39] Hapishanede yazılan ve silahlı propagandayı öne çıkaran, halk 
savaşının bu ülkede verilemeyeceğini savunan yazıları kim 
yazıyordu? Belma bu konuda dışarıdaki söylentileri iletiyor. Normal 
olarak yazdığım hiçbir yazıya “ben yazdım” diye sahip çıkmadım. Çok 
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sayıda insan biliyordu ki, Türkiye Devriminin Acil Sorunları’nı ben 
yazmıştım ama o zamanki ve sonraki yıllarda “ben yazdım” demedim. 
Birincisi böyle demek bence ayıp bir şeydir, ikincisi ise insanlar zaten 
biliyorlar. Dedikodu ortamı maşallah denilecek genişlikte, sadece bizim 
örgüt değil bütün sol biliyordu neredeyse… Konya Cezaevi’nde yazılan 
yukarda belirttiğim konuyla ilgili yazıları Mihrac Ural dışarıya gizlice 
haber gönderip “ben yazıyorum” diyormuş. Bunu sonra öğrendim. 
Öğrendiğimde de herhangi bir tepki göstermedim. Kişinin eğitim seviyesi 
belli; sanat okulu mezunu ve o yıllarda Türkçesi de bozuktu. O yazmış 
olsun, ne olacak ki! Birazcık aklı olan önce bu kişiye bakar sonra bir de 
yazıya bakar ve bu yazı bu kişiden çıkmış olamaz sonucuna hemen 
varırdı…  

[40] Avukat olarak kastedilen birkaç kere ziyaretimize gelen Cemil 
Orkunoğlu’dur. Eşi Hilal İstanbul’daki iki sorumludan bir tanesiydi ve 
kendisi yeteneksizliği nedeniyle sorumlu olamadığı için de bana 
düşmandı. O sıralarda gerçekleşmekte olan örgütsel ayrılıkta Halkın 
Devrimci Öncüleri tarafında yerini alacaktı. Ayrılığı özellikle 
kışkırtanlardan bir tanesidir.  
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EK	4'e	Giriş	
 

Neden böyle başladığımı açıklayayım: Okuyacağınız ek mektupların 
sonuncusu… 

Başlangıçta uzun bir mektup olacak deniliyor ama tamamı yok, düz 
kağıda küçük yazıyla yazılmış iki sayfa var… Sonrası kesiliyor. Mektup 
başlangıç bölümü dışında tümüyle ekonomik analize ayrılmış ve bunları 
gelecek seferde okuyacaksınız. 

Baştaki kısa bölümü okuyunca bu girişi yazmak ihtiyacı hissettim.  

Mektup 17 Şubat 1979 tarihli… 

Demek ki, Konya cezaevinden yazılmış ve ilk bölümü şöyle:  

 

Mektup	-	27	
 

« Sevgili Belma, 

Şu ana kadar henüz mektubunu almadım. Telgrafını aldım, bizim 
altıncı mektup kaybolmuş. Uzun yazdığım zaman boşa gitmesi canımı 
sıkıyor ama bu sefer bazı mektupların neden kaybolduğunu çözdüm. 
Kaybolanları hep aynı yere vermiştim, demek atmıyorlar. Bunu uzun 
yazacağım ve eline varır sanıyorum. Yalnız alınca bana telgraf çek. »  

Mektubun bundan sonrasında önce Belma’nın gönderdiği kitap 
kolisini aldığım yazılı. Yukarıda aktardığım kısa paragrafın ardından bu 
girişi yazmaya neden gerek duydum derseniz… 

Konya cezaevinde açık görüş imkânı vardı. Ziyaret yerinde ziyaretçi 
ile bizim aramızda cam veya tel gibi engeller yoktu. Ziyaretçi bize 
getirdiğini verebilir, bizim verdiğimizi alabilirdi. Bunun için gardiyanın 
aracı olması gerekmiyordu. 

Ben de yazdığım mektupları gelen ziyaretçiye doğrudan veriyordum 
ve o da dışarıdan postalıyordu. Normal olarak atılan mektubun yerine 
ulaşması gerekir, arada kaybolan olabilir ama aynı kişiye verilen 
mektuplar kayboluyorsa, diğerleri gidiyorsa, burada gariplik var 
demektir. 
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Çok sık ziyarete gelen ve atılması için mektup da alan kişi zamanın 
örgüt sorumlularından Tacettin Sarı idi. Oraya buraya gitmekten başka 
becerisi olmayan ve önemli bir politik bilince sahip olmadığı belli olan 
Hataylı birisiydi. Tahmin edilebileceği gibi Antakyalılarla özel bir ilişkisi 
vardı. Bu adama postaya atması için verdiğim mektuplar gitmiyordu ve 
bunun tek açıklaması olabilirdi: mektup sonraki ziyarette Mihrac’a teslim 
ediliyordu. Saatler süren görüşte sürekli olarak görüş yerinde 
bulunmuyordum, bu arada ya Mihrac ya da Ali’ye veriliyor olsa gerekti.  

“Böyle bir şeye neden ihtiyaç duyuyorlardı?..” derseniz, Belma 
tahliye olmuştu ve İstanbul bunların hiç ilişkisinin bulunmadığı bir yerdi. 
Dışarıda bunlardan ayrı örgütlenme yapılacak diye çekiniyorlardı.  

Böyle bir girişimim olmadığı gibi örgütlenme konusunu mektupta 
açık olarak yazacak kadar aptal da değildim.  

Mektupların atılmamasının başka bir nedeni daha vardı, o da 
mektuplarda yazdığım politik analizlerin okunması ve Mihrac tarafından 
kendi düşüncesiymiş gibi bana satılmaya çalışılmasıydı. Başlangıçta 
hayret etmiştim, ne kadar da benzer şeyler düşünüyoruz diye… İşin aslı 
ise böyle değildi! 

Bunlar ne kadar çaresiz insanlar diye düşünmeden yapamıyorsunuz. 
Her şeyden korkuyorlar çünkü kendilerinin yapabildiği hiçbir şey yok… 
Bunu 1980 sonlarında Adana ve Antakya’yı gördükten sonra açık olarak 
anlamıştım. Geniş kitle örgütlenmesiymiş, tamamen palavraydı… 

Şubat 1979’da bu mektubu yazmışım, bir yıl iki ay sonra hapisten 
kaçacak bunların deyimiyle “başlarına bela” olacaktım. Bir şeyler 
yapabilecek insanın kendilerinden ayrı olması bu kişileri rahatsız 
ediyordu. Halbuki kaçtıktan sonra ülkede kaldığım sekiz ay içinde 
hareket imkânım oldukça kısıtlıydı.  

Hapisten kaçtıktan bir yıl iki ay sonra Suriye üzerinden Paris’e 
gittim.  

Paris’e geldikten bir yıl iki ay sonra da ayrıldım, başka bir deyimle 
kendimi bu pislikten kurtardım. 

Paris’te ayaklarımı yere basmam, ilişkiler oluşturmam ve büyük bir 
çıkış yapmam için bir yıl iki ay yetmişti. 
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Paris ev işgalleri örgütün 12 Eylül sonrasındaki ilk ve tek büyük 
eylemi olarak kalacaktı. Yıl 1982 başıydı ve solda büyük bozgun 
yaşanıyordu. Bu nedenle de yapılan her eylem, nerede olursa olsun büyük 
yankı yaratıyordu.  

Paris’te iken üç sayı yayınladığımız Tek Yol Devrim dergisinin Ev 
İşgalleri Özel Sayısı’nı büyük boy olarak çıkarmış ve her tarafa 
dağıtmıştık. Bu dergileri Suriye’ye de göndermiş ve orada da 
dağıtılmasını sağlamıştım. Birkaç ay sonra ayrıldığımda ise elleri 
böğürlerinde kalmıştı… Aleyhime konuşsalar, zor; çünkü Suriye’de 
“bakın örgütümüz neler yapıyor” diye dergi dağıtan, propaganda yapan 
kendileri… 

Neyse burası önemli değil, önemli olan henüz çok azını gördüğüm 
ama benim için yeterli olan bu pislikten kendimi kurtarmaktı. Aramızda 
siyasi ayrılık yoktu da diyebilirim, çünkü siyasi ayrılık siyasi kişilerle 
olur. Çıkarına göre bugün böyle yarın başka türlü olan kişilerle siyasi 
ayrılık olmaz… 

Yolları ayırırsın ve arkana da dönüp bakmazsın... 

Gelecek hafta tamamını okuyacağınız mektup son mektuplardan bir 
tanesidir.  

Kısa süre sonra Aydın cezaevine sürgüne gidecektim. Buradan hiç 
mektup yazmadım. Sonra Selimiye Askeri Cezaevi, sonra Sağmalcılar ve 
firar… 
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EK	-	4	
 

Geçen yazıda mektubun başlangıcı bölümünü aktarmıştım. Buradan 
devam edeceğim. Mektup 17.2.1979 tarihlidir. Belma tarafından mı 
gönderilmişti yoksa başkasından istemiştim de ziyarette mi getirmişti, 
hatırlamıyorum. Ülke dergilerini okumuşum. Ülke, Vahap Erdoğdu ve 
çevresi tarafından çıkarılan kalın ve teorik içerikli bir dergiydi. Mektupta 
bu derginin ilk sayısında yer alan köylülüğün farklılaşmasıyla ilgili yazı 
inceleniyor. İçerde dört kişiydik: Mihrac, Ali, Bünyamin (ya da Zafer) ve 
ben… Bunları da benden başka okuyan yoktu zaten…  

 « 1. sayıdaki en önemli yazı köylülüğün farklılaşmasını inceliyor. 
Ekonomik inceleme bakımından –hele bu ülkede kıt bulunan doğru 
istatistik malzemesi de göz önüne alınırsa– iyi bir yazı. Ancak böyle bir 
yazıdan beklenen siyasi sonuçların hiçbirisi yok. Sonuçlar oldukça 
muğlak ve karışık. Aslında bu karışıklığın temel nedeni meselenin 
tamamen emperyalizmden bağımsız olarak ele alınması. Bizim gibi gizli 
işgalin bulunduğu ve kapitalizmin dışa bağımlı olarak önemli ölçülerde 
geliştirildiği ülkelerde, ülke şartlarından başlayarak, yani özelden 
genele doğru giderek, doğru sonuçlara varılamaz ve kişi kendini özelin 
içinde kaybeder. Doğru yöntem emperyalizm tahlilinden başlamaktır, 
yani genelden özele gidiştir. Bizim tüm başarımız zaten burada yatıyor.  

Bugün ülkemizde tarımsal alanda kapitalizm hakim üretim 
biçimidir. Bu hakimiyet devrimci biçimde (yani, toprak reformu 
vasıtasıyla büyük feodal mülkiyetteki toprakların parçalanması, böylece 
tarımsal alanda küçük köylü mülkiyetinin hakim olması ve zaman 
içinde küçük üreticilerin farklılaşarak bazılarının proleterleşmesi 
bazılarının ise tarım burjuvaları haline gelmesi şeklinde) olmamıştır. 
Prusya tipi kapitalist gelişme tarzında, yani yukarıdan aşağıya, bir 
gelişimle toprak ağalarının tarım burjuvalarına dönüşmesiyle 
gerçekleşmiştir. Aslında bu gelişime Prusya tipi demek yanlıştır çünkü 
bu tip de kapitalizmin iç dinamiğiyle geliştiği ülkeler için geçerlidir, tek 
farkı gelişmenin yönüdür. Ülkemizde ise bu gelişim yukardan aşağıya 
ve dışa bağımlı olarak gerçekleşmiştir.  

Ülkemizde kapitalist yapının (dışa bağımlı biçimde de olsa) 
tarımda egemen olması hemen şu sonuçları gündeme getirir: 



	 110	

Kapitalizmin gelişmesi köylülük içindeki farklılaşmayı, sınıflaşmayı 
kesin çizgilerle belirler. Artık köylülük temel güçtür formülasyonu 
sadece bu noktadan bile geçersizdir. Çünkü köylülüğün temel güç 
olması, onların bir bütün olarak devrime katılmasını ifade eder. Bu ise 
köylülük içinde sınıf farklılıklarının henüz yeterince gelişmediği feodal 
dönemi ifade eder. Köylülük bir bütün olarak feodallere karşı yapılan 
toprak devrimine katılır. Köylülüğün sınıflara ayrışmasının ileri 
boyutlara vardığı ülkelerde ise tarım proletaryası ve yoksul köylü ve 
küçük köylü devrimin temel gücü kapsamındadır. Orta köylü 
tarafsızlaştırılır, tarım burjuvazisi ise devrimin hedefidir. Anti-feodal 
devrimde ise zaten belli belirsiz ortaya çıkan orta köylü devrimin temel 
güçleri arasındadır, tarım burjuvazisi ise tarafsızlaştırılır.  

İkinci olarak, ortaya çıkan sonuç ise devrimin artık bir toprak 
devrimi olmadığıdır. Kapitalist üretim yapan büyük tarım işletmelerinin 
parçalanarak dağıtılması gerici bir adımdır, geriye dönüşü ifade eder. 
Bu işletmeler kolhozlara çevrilir. Geride kalan ise küçük köylü 
işletmeleridir (feodal büyük işletmeler bulunmadığından dağıtılacak 
toprak da yoktur). Bu durumda devrimin tarım programı topraktan özel 
mülkiyetin kaldırılması yani toprağın ulusallaştırılmasıdır. Toprak alım 
satımı böylece ortadan kalkar. Diğer yandan ücretli emek kullanımı da 
yasaklanır. Bu iki tedbir tarımda kapitalist ilişkilere nitelik belirleyici 
bir darbe indirir.  

Sonuç olarak, ülkemiz devrimi altyapıda sosyalist nitelikte bir 
devrimdir. Devrimin temel gücü; köylülüğün sayılan kesimleri, 
proletarya ve şehir küçük burjuvazisidir. Devrim üstyapıda ise 
demokratik bir özelliğe sahiptir. Lenin, “demokrasi okulunda 
eğitilmemiş bir işçi sınıfı ekonomik devrimi başaramaz” der. Kitlelerin 
demokrasi okulunda eğitilmesi demek, onların yönetebilmeyi, ortak bir 
karar doğrultusunda toplu olarak hareket etmeyi öğrenmeleri demektir. 
Bu ise en iyi biçimde kitlelerin toplu halde bulundukları demokratik 
kitle kuruluşlarında gerçekleşir. Bu kuruluşları sadece dernek ve 
sendika olarak anlamak yanlıştır. Kitlelerin demokrasi mücadelesinde 
eğitimini sağlayan her araç bu amaca hizmet eder. Rusya’da Sovyetler 
bu amaca hizmet etmiştir. Böylece kitleler daha ileri bir ekonomik 
düzeni yaşatabilecek, yönetebilecek duruma gelmişlerdir.  
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Ülkemizde devrimin üst yapıda demokratik bir karakterde olması 
da bunu amaçlar. Bizim gibi ülkelerde suni dengenin varlığı sonucu 
demokratik kitle kuruluşları, kitlelerin demokrasi mücadelesinde 
eğitimini gerçekleştiremez (ne Sovyet ne de kurtarılmış bölge kurmak 
olanaksızdır). Üst yapıda demokratik devrim bu eğitimin şartlarını yani 
halk kitleleri için genel bir özgürlük ortamını hazırlayacaktır. »  

Mektupta bu konu bitiyor ve Ülke dergisinin ikinci sayısında 
Muzaffer Erdost’un Osmanlı İmparatorluğu üzerine yazısının 
incelenmesine geçiliyor.  

Haftaya devam etmek üzere burada kesiyorum… 
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EK	-	4	(Son)	
 

Belma’ya Mektuplar’ın eklerinin sonuna geldik. Önceden de 
belirttiğim gibi bu ekleri yayınlamayı düşünmüyordum ama o dönemdeki 
teorik saptamaları merak eden arkadaşların isteği üzerine yayınladım. Bu 
mektuplar basıma girmek üzere olan kitapta da yer almıyor. Bu mektubun 
ilk bölümü geçen hafta yayınlanmıştı. Orada da belirtildiği gibi tam bir 
mektup değil, kesiliyor. Kesildiği yere kadar olan bölümü aşağıdadır. 
Ülke Dergisi’nin ikinci sayısından söz ediliyor.  

« İkinci sayıdaki en önemli yazı, M. Erdost’un ve Osmanlı 
İmparatorluğu üzerine. Osmanlı tarihi oldukça karışıktır ve bu 
tarihteki en önemli konu da 15. ve 16. yüzyıllarda dünyanın en güçlü 
ülkesi olduğu halde kapitalizme dönüşemeyerek neden yarı-sömürge bir 
ülke durumuna düştüğüdür. Türkiye’nin Düzeni’ni okuduysan 
hatırlarsın, orada bu durum tamamen dış etkiye, deniz ticaret yollarının 
Akdeniz’den okyanuslara kaymasına ve böylece Osmanlıların Batı’da 
olan sermaye birikimine ulaşamamalarına bağlanır. Bu aslında önemli 
bir faktördür ancak tek başına hiçbir şeyi açıklamaz. Osmanlılar 
savaşlardan elde ettikleri büyük ganimetleri neden sanayi ve ticarete 
yatırmamışlardır? Sorun öncelikle düzenin iç yapısında yatmaktadır.  

Osmanlıların Batı feodalizminden en önemli farkı, toprakta devlet 
mülkiyetinin önemli yer tutmasıdır (özel mülkiyet de vardır ancak 
hakim değildir). Toprakta devlet mülkiyeti imparatorluğa merkeziyetçi 
nitelik kazandırır. Bu merkeziyetçilik onun toplumdaki her türlü gelir 
kaynağı üzerinde güçlü bir denetim kurması sonucunu verir. 
Osmanlılarda zenginleşmenin tek kaynağı devlettir. Bu nedenle devletin 
dışında veya ondan bağımsız olarak gerçekleşen büyük sermaye 
birikimi yoktur. Bu nedenle Osmanlılarda güçlü bir tüccar sınıfı ve bu 
sınıfın elinde büyük sermaye birikimi gerçekleşmemiştir. Varolan 
sermaye ya hakim yönetici sınıfın ya da onun vasıtasıyla zenginleşen 
tüccarın elindedir. Burjuva sınıfının güçlenmesinin engellenmesi, 
Osmanlıların kapitalizme geçmesinin engellenmesindeki temel etken 
olmuştur.  

Batı feodalizminde toprakta özel mülkiyet hakimdir. Feodal 
senyörler sahip oldukları bu toprakları genişletmek için kralla ve 
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birbirlerine karşı sürekli savaş halindedirler. Ülkede merkezi değil 
mahalli otoriteler mevcuttur. Bu durumda burjuva sınıfı kolayca gelişir 
ve zamanın bağımsız kent cumhuriyetlerinde ifadesini bulur 
(Osmanlılarda bu durum yoktur). Burjuvazi gerek feodaller arasında 
bölünmüş iç pazarı bütünleştirmek ve dünya çapında diğer ülkelerle 
yürüttüğü ticaret savaşında güçlü bir destek sağlamak amacıyla 
merkeziyetçilikten yanadır ve bu nedenle feodallere karşı 
mücadelesinde merkezi krallığı destekler. 14. ve 15. yüzyıllarda Batı’ta 
krallar burjuvaların da desteğiyle merkezi yönetimlerini kurarlar. Bu 
aynı zamanda aynı dil, kültür ve tarihe sahip insanların çeşitli feodal 
sınırlamalar altında bölünmüşlüğünün sona ermesi ve aynı iktisadi 
yaşam birliğine kavuşulması demektir. Buna uluslaşma süreci denir. 
Görüldüğü gibi Batı’da merkezi otoritenin yükselmesi burjuvazinin 
desteğiyle ve dolayısıyla karşılığında da burjuvaziyi önemli ölçüde 
güçlendirerek gelişmiştir. Osmanlılarda ise merkezi yönetim baştan beri 
mevcuttur ve burjuva sınıfının yükselişine karşı baştan güçlü bir engel 
olarak dikilmiştir.  

Osmanlılarla Batı feodalizmi arasındaki gelişim farkını açıklayan 
diğer bir önemli ayrım da, serfliğin durumudur. Her iki yerde de köylü 
serf statüsündedir. Batı’da özel toprak mülkiyeti hakim olduğundan 
kırsal alanda meta ekonomisinin gelişmesiyle birlikte emek-rant ve 
ürün-rant, para-ranta dönüşür. Köylü belirli bir nakdi bedel 
karşılığında özgürlüğünü senyörden satın alabilir. Osmanlılarda ise bu 
durum yoktur; serf çoğunlukla devlet mülkiyetinde olan topraklarda 
yaşadığından özgürlüğünü satın alamaz. Çünkü toprakta devlet 
mülkiyetinin ortadan kalkması, merkezi devletin sonu demektir. Bu 
edenle Osmanlılarda tarımda kapitalist ilişkiler gelişemez. Köylüler 
topraktan kaçabilir ancak tüm bu değişimler düzenin daha ileri bir 
üretim biçimine dönüşümünü değil, yozlaşmayı gündeme getirir. 
Nitekim 17. yüzyılda Batı feodalizminde ... »  

Mektubun eldeki bölümü burada bitiyor. Tahminime göre bundan 
sonra yarım sayfalık bir bölüm daha bulunuyor.  

 

 

 



	 114	

Mektup	28-29-30-31-32	
 

Mektup	-	28	
 

 Sevgili Belma,  

Başka türlü telgraf çekmeme rağmen sana, mahkemeye gelemedik. 
Önce geleceğimiz konusunda bir haber aldık, sonra nedense olmadı. 
Epeyce canım sıkıldı aslında.  

Ailemden mektup geldi. Ercişli ile konuşmuşlar ve halletmişler. 
Apaydın konusu henüz belli değil. Ayrıca tabii bir sürü de tavsiyeler. 
İlkin avukat için uğraşıyor. İki defa Deniz’in resimleri geldi (birisini 
annem gönderdi). Uzun uzun çocuğun nasıl büyüdüğünü anlatırlar 
mektuplarda. İlkin mektup yazar, altını ‘eşin’ diye imzalar. Anlıyorsun 
değil mi? İnsanı yumuşatmak, sakinleştirmek için herşey yapılıyor bu 
dünyada, herşey kullanılıyor. Mutlaka aynı şeyler senin için de oluyordur. 
Çok oluyor bu kadar şeyin üst üste gelmesi değil mi? Ama ne olursa 
olsun ben inandığım fikirlere ve sevdiğime bağlıyım sonuna kadar.  

Afyon’dan bir mektup geldi. Ercişli oradakilerden birisinin dosyası 
tamamlanmadığı için oraya gitmesine gerek olmadığını söylemişti. Biz 
gitmesi için ısrar ettik, ancak gitmemiş. Durumu bütün detayıyla da 
Afyon’a yazmıştık. Onlar ise “bu arkadaşa avukat gönderilmemesinin 
nedeni malum, olayların önceden beri gelişinden bu anlaşılabilir” 
cinsinden özellikle benim için kinayeli bir mektup yazmışlar. Kafam attı; 
oturup “düşündüğünüzün doğruluğunu veya yanlışlığını tartışacak 
değilim ama bu tip şeyleri birbirimiz için düşünebiliyorsak eğer artık 
beraberliğin gereği yok” türünden bir mektup yazacaktım. Sonra 
vazgeçtim. Bu adamların psikolojisi kötü. Bir sürü parlak lafın arasında 
bunu gizlemeye çalışıyorlar ama durum öyle değil. Ayakta durmak için 
ajitasyona ihtiyaç duyuyorlar. Neyse, diğer iki arkadaş da benzer tepki 
gösterdiler ve onlar bir cevap yazdılar (ama daha yumuşak). Oradan sana 
da mektup geliyordur, ne yazdıklarını özetlersen iyi olur.  

Her insanın veya insan topluluklarının hayatında zor hatta çok zor 
dönemler olur. Böyle dönemlerde çok şeyin eskiden beri yanlış olduğunu, 
böyle olacağının belli olduğunu söyleyen felaket tellalları çıktığı gibi; 
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duygusal çıkışlar yapmak isteyen dünyadan habersiz insanlar da çıkar. 
Her ikisinin de ortak yönü yaşadıkları ortamı doğru 
değerlendirememektir. Bu olmayınca üstüste gelen zorluklara, 
kötülüklere katlanmak olanaksızlaşır. Heyecan ve duygusallık böyle 
durumlarda iyiniyeti yansıtır ama tek başına biryere götürmez insanı.  

Bir orman düşün; çeşitli nitelikte ve yapıda ağaçlar var. Bir de bu 
ağaçları yıkmak için devamlı esen bir rüzgâr. Birkaç durum olabilir: 
Rüzgâr genel olarak hafif eser ki bu durumda zarar vermez ağaçlara. 
Sonra rüzgâr genel olarak şiddetli esebilir; ki bu durumda ağaçların hasarı 
yükselir. Bir de özel bir durum vardır: Rüzgâr özellikle belirli ağaçlara 
doğru oldukça şiddetli eser. İşte bu durumda o ağacın yapraklarının 
dökülmesi, dallarının kırılmaya başlaması ve hatta gövdesinden de hasar 
görmesi kaçınılmazdır. Böyle durumlarda, hele hele gelişiminin 
başlangıcında bunun aksini yapabilecek cins bir ağaç daha dünyada 
görülmemiştir. İşte böyle bir durumda şartları doğru değerlendirmemek 
çok daha kötüye götürür durumu. Ağacın büyüme şekli çok mu yanlıştır 
(ilk akla gelen genellikle bu olur). Ama öyle olsa idi eğer rüzgâr özellikle 
o ağacı seçmezdi. Çok önemli bir tespittir bu; iyi düşünmek gerekir 
bunun üzerinde. Tarihte böyle büyük fırtınalardan sonra daha da iyi 
büyüyebilmiş nice ağaçlar vardır. Kopan dal, dökülen yaprak yerine gelir; 
önemli olan gövdenin çok büyük zarar görüp yıkılmamasıdır. Örnek 
vermek gerekirse: 1905 yılında da böyle şiddetli bir fırtınanın olduğunu 
ve hatta yüzde 80 civarında hasara yol açtığını ve buna rağmen ağacın 
aradan 10-12 yıl geçtikten sonra hiçbir fırtınanın yıkamayacağı kadar 
geliştiğini hatırlayalım. Ama büyük hasar var demek ki çok şeye baştan 
başlamak gerek, çokşey yanlış mantığı hakim olsaydı eğer bu duruma 
ulaşılamazdı. Herşeyi olduğu gibi görmek esastır. Rüzgârın şiddetli estiği 
dönemlerde bir ağacın gövdesindeki küçük bir çatlak (ki gövdesinde 
küçük bir çatlak bulunmayan ağaç da olamaz) önemli bir yarık haline 
gelebilir. Eğer o çatlağı yarık haline getiren faktör değil de doğrudan 
doğruya yarığın kendisi gözlenirse, o zaman ağacın yapısının zaten çok 
çürük olduğu sonucuna varılır. Aslında esas düşünülmesi gereken 
rüzgârın ne zaman ve nereye doğru hızlı eseceğinin önceden tahmin 
edilebilmesiydi.  

Sonuç olarak böyle işte. Ne kanıksadım ne de duygusalım. Her türlü 
etkiden uzak, katı mantık kuralları içinde ve buz gibi bir ifadeyle hayata 
bakıyor ve düşünüyorum. En büyük üzüntüm de herkesten ve herşeyden 
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uzakta olmak. Hayatın zor günlerinde olup biteni iyi değerlendiremeyen 
herkes kendine sığınacak bir yer arar: Bu sığınacak yeri de tüm suçu 
filanca olay, düşünce veya kişiye yüklemekte bulur. Bu tür olay ve kişiyi 
bulmak da zor değildir; birisi bulunabilir daima. Hemen herşey ona 
yüklenir ve mesele de böylece çözümlenir (!). Zaman bu çözümün ne 
kadar aptalca olduğunu gösterir ama iş işten geçmiştir artık. Bu bakımdan 
başıma gelecekleri görür gibi oluyorum. İyiniyetli bile olunsa 
duygusallığa kapılmaya çok elverişli bir ortam bu. Bazı insanlar zorluklar 
üstüste geldikçe afallar, babasının elini bırakmış çocuklara döner. Sonra 
da niye elimi bıraktın diye ona kızar; adam olup da kendim yürüsem ya 
diye düşünmez. Genellikle kolay günlerde çok yüksekten atan insanlar 
zor günlerde kendilerini iyice alçak gösterir ve bunu da başkalarına 
yüklenmeye fırsat bilirler. Oldukça pis bir karakter özelliğidir bu: Alçalıp 
bunu vasıta olarak kullanmak. Neyse yaşadıkça çok şey görür insan. 
Klasik bir laf ama doğru.  

Beni sorarsan, iyi olmaya çalışıyorum. Hayat şartlarının zorluğuna, 
olan biten herşeye ve 36’nın da ağırlığına rağmen bu şartlar altında bir 
insanın olabileceğinden daha iyiyim. Sonuç olarak, merak etme, kolay 
kolay bir şey olmaz bana. Ama sana da birşey olmasın. Geçmişte 
bildiğim kötümserliğin bazan korkutuyor beni. Üstelik yükün daha fazla 
benden; çünkü benim gibi herkesten ve herşeyden uzakta değilsin. Sadece 
kendinin değil benim de ağzım olmak ve bunu da herkese kabul ettirmek 
zorundasın ki gayret gösterirsen yaparsın.  

Burada kendi aramızda da konuşuyoruz; kitap olmadığından genel 
konulardan tabii. Onlara şimdiki durumumuzdan, genel olarak tarih 
sahnesine erken çıkıştan, vs. bahsediyorum.  Yüzüme bir garip 
bakıyorlar. Hissettikleri ancak ne olduğunu tam anlayamadıkları şeyleri 
ifade ettiğimi anlıyorum.  

Senden de mektup gelmedi uzun zamandır. Sık sık olmasa bile 
bütün ulaşım zorluğuna rağmen arada bir yazabilirsin gene de ve 
yazarsan gerçekten de iyi olur. İşte böyle sevgili k.... İyi ol ve daima daha 
iyi ol. Tanıdık herkese selamlar.  

Gerekirse telgfraf çekip bildir mektuplarımı alıp almadığımı.  
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Mektup	-	29		
 

Sevgili Belma,  

28 tarihli mektubunu aldım. 1 Kasım’da postaya verilmiş, 4 Kasım’ 
da elime geçti. Çeşitli nedenlerden bana sık mektup yazamayabilirsin 
ama sen de kabul edersin ki yazabildiğin mektuplar da pek bir şeye 
benzemiyor. Bana yazdığın zaman ya avukat gelmek üzere ya da doktora 
çıkmak üzeresin. Başka vaktin yok mu, bana doğru dürüst yazmak için? 
Senden daha uzun ve doyurucu mektuplar beklerim.  

Hastalığın konusunda tahlil istemekle iyi yapmışsın. Bahsettiğin 
belirtiler pekâlâ soğuk algınlığından da olabilir. Kendine iyi bak.  

Avukat konusuna gelince: Apaydın konusunda teyzeme yazdım. 
Mutlaka tutulması gerektiğini ve abinin de bu konuyla uğraşacağını 
söyledim. Abinin adını ve sizin evin telefon numarasını verdim. Sen de 
abine söyleyiver (Firuzan Çilak, 584257). Gerekirse arasın. Mustafa Kul 
meselesiyle de uğraşacağım. Adam bizim ailenin yakın tanıdığı üstelik, 
bu nedenle sonuç nereye varacak bilemiyorum. Bizler mahkemeye 
çıkabilseydik eğer sizin tahliyeniz kolaylaşırdı, ama olmadı. Aslında 
davanın biraz uzaması bizim lehimize sayılır.  

Kazağı ördüğünü yazmışsın, sağol. Ama bize garipten başka isim 
bulamadın mı kızım. Biz garip filan değiliz, hangi durumda olursak 
olalım bu böyle. Kelimeleri irdelemek huyu senden bana geçti galiba. 
İbrahim’i de kızdıramayacağım malesef, çünkü artık aynı koğuşta değiliz. 
Benimle bir tek sadece Ali var. M. Ali ve İbo başka bir koğuştalar. 
Mektubuna cevap yazmakta gecikmemin nedeni de buradan geliyor 
zaten. Ne olursa olsun, başıma ne gelirse gelsin kendimi hemen hiç 
düşünmüyorum. Hep aklıma sizler geliyorsunuz. Beraber iken hepimizin 
durumu iyiydi; şimdi de kötü değil gerçi. İbo arada bir erken çıkmanın 
psikolojisine kaptırıyordu kendini, o zaman daha az iyi oluyordu. Belli 
etmek istemiyor ama sürekli oğlunu düşünüyordu. Bir noktaya kadar 
normal ama bizim gibi insanların herşeye hazır olması gerek. Ali’ye 
gelince: Genç yaşta bu kadar çok şey yüklenmenin ağırlığı zorluyor onu, 
onun için de zaman zaman ilgisiz ve keskin çıkışlar yapıyor. Bir noktaya 
kadar bu da normal. 21 yaşında bu kadar yükü kaldırmak kolay değildir. 
Az şey görüp dünyadan kopmakla çok şey görüp kopmak insanı çok 
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başka şekillerde etkiler. Aslında bugüne kadar pek fazla ilgilenebildiğimi 
söyleyemem her ikisiyle de. Benim gibi bir insanın açılması zor oluyor, 
değişmek de her insan için olduğu gibi zor oluyor, ancak değiştiğimi de 
hissediyorum.  

Geçen hafta bazı kitaplar gelmişti; Anti-Dühring’i okumaya 
başlamıştım. Bazı kitaplar istemeyi de düşünüyordum. Kendime de uzun 
vadeli bir plan yapmıştım. Önce pratik hayat için büyük önem taşıyan 
konular. Sonra Kapital’i okuyup ekonomik konulardaki düşüncelerimi 
daha da genişletip sistemleştirmek. Daha sonra da eskiden beri meraklı 
olduğum bir konuya dönmek: “Materyalizm bilimdeki her yeni 
ilerlemeyle yeni bir görünüm kazanmak zorundadır” der Engels. Bildiğim 
kadarıyla “Materyalizm ve Ampiriokritisizm”den sonra bu iş yapılmadı 
veya yapıldı ama ben bilmiyorum. Bu konunun üzerine eğilmeyi 
düşünüyorum. Tabii bu herşeyden önce temel bilimlerde önemli bir 
bilgiyi gerektirir. Zaten ben de her konuda değil, iyi bildiğim bazı bilim 
dallarında bu işi yapmayı düşünüyorum. Fırsat bulunca insan, sadece 
ülkesindekilere değil, genel olarak tüm insanlığa karşı görevini yerine 
getirmeli, öyle değil mi? Bu fırsat da başka zamanda ele geçmez. Ancak 
şimdi kitaplar yok, onun için bu işler daha ileriye kaldı. Şimdi bol bol 
düşünüyorum sadece. Bu durum uzun sürerse, en azından yazmak 
konusunda gerilememek için uzun bir romana başlayabilirim: “Büyük 
Şehirde İki İnsan” (kimler olduğu belli tabii).  

Geçenlerde iki mektup yazdım. Birisi Afyon’a ve oldukça sert 
ifadeli. Yazmayacaktım ama sonunda aksine karar verdim. Böyle 
konularda son derece açık konuşmayı severim. Diğer mektup İlkin’e: 
Hepiniz için yapıyorum diyerek bir-iki yere gitti, şimdi karşılığını 
bekliyor. Çok önemli bir konu olmadıkça mektuplarına cevap 
vermeyeceğimi yazdım. Gelen resimlerden, resimci dükkânına döndü 
burası. Herşey kullanılıyor bu dünyada insanı döndürmek için. Hayret, 
beni hayata bağlayan şeyin ne olduğunu hâlâ anlamamış bu insanlar. 
Burada herşeyden ve herkesten uzak olunca yalnızlık ve umutsuzluğa 
kapılacağımı filan mı sanıyorlar? Halbuki doğduğum andan beri 
yaslanacak ve bağlanacak kimsem olmadı benim. Oldukça zor ve hatta 
çok zor bir şey hep böyle yalnız olmak, ama geçen uzun yıllarda buna 
alıştım. Gene de sevdiğim ve saygı duyduğum her insandan 
uzaklaştığımda sarsılırım, çünkü benim hayatımda çok azdır bu tür 
insanlar, onun için de benim için çok kıymetlidirler. Herşeyi ve herkesi 
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inançlarımın çerçevesi içinde seçtim ve bunlara uymayan herkesten ve 
herşeyden ayrıldım. Kolay değil ve belki de aşırı bir örnek bu. Senin 
kendini aşırı denetlemen gibi bazı zararlar da veriyor bu durum; belki 
bundan sonra biraz değişir. En azından Deniz’e [41] karşı daha yakın 
olabilirim, aslında olmak da istiyorum ama kendimi frenliyorum. Burada 
beş çeşit resmi var, istersen birini göndereyim sana. Ancak frenleme 
konusuna şimdilik devam etmem gerekiyor, zor ama gerekli bu. Benimle 
hiçbir ilgisi kalmamış insanlar bundan kendilerine hisse çıkarabilirler 
çünkü.  

Belki bunları yazmakla seni üzüyorum ama yazmamak elimden 
gelmez. Geçmişte konuştuğumuz gibi biz ikimiz biriz, öyle değil mi?  

Ankara’ya da mektup yazdık. Siz de yazarsanız iyi olur. Onların 
avukat işi ne olacak? Gazetede okumuşsundur, avukatlarının durumu pek 
iyi değil.  

Havalar son derece güzel gidiyor. Açık, mavi bir gökyüzü. Yukarıya 
bakıyorum ama denize benzetemiyorum bir türlü.  

Diğer arkadaşlar nasıl? Hilal’e sor: Baksana, durum nasıl? Gene 
eskisi gibi mi, yoksa biraz değişti mi bu kız? Aklıma gelmişken 
ekleyeyim: İçerde mantı pişirmesini öğren, çıkınca yerim. Seninle bir 
defasında güzel (!) bir mantı yemiştik hatırlıyor musun?  

Geçen mektuplardan birinde tahliye olan arkadaşlardan birinin 
mahkemeden sonra hemen gelmesini yazmıştım. Ayrıca ona telgraf da 
çekmiştim, ancak gelmedi. Hemen gelebilirse iyi olur.  

Anladığım kadarıyla (derecesini bilemem ama) kayınbiraderde bazı 
gelişmeler var.  

Neyse, sonuç olarak yazacaklarım bu kadar. İçinde yaşadığımız 
dönem bana kitaplardan öğrenilen, görülen ve geçirilen şeylerin 
özümlenmesi olarak geliyor. Öğrenmek ve görmek başka, idrak etmek ise 
bambaşkadır. Kalfalıktan ustalığa doğru gitmektir bu.  

Hepinizi çok özledim. Seni çok seviyorum.  

 

DİPNOTLAR  

[41] Kızımın adı, ben yakalandığımda 11 aylıktı.  
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Mektup	-	30	
10 Kasım 1977  

Sevgili Belma,  

Telgrafını dün aldım. Mektuplarımı aldığına ve bana her gün 
yazdığına çok sevindim. Hiçbir şeye canını sıkma diyorsun. Aslında can 
sıkılacak çok şey var ama ben canımı sıkmıyorum. Kayıtsızlıktan değil, 
insan canını sıkmakla birşeyi halledemez ki.  

Geçen mektubumda bahsettiğim değişen hayatımıza da uyduk 
sayılır. Bugün bizim Ali ile epeyce konuştuk (bu kadar zamandır 
birlikteyiz ama gene de epeyce konuşmak ihtiyacını duyduk). Ben senin 
kadar çok şey bilseydim diye başladı ve devam etti. Az konuşmamdan ve 
ilgisizliğimden yakındı, sadece kendisine değil, özellikle değişik görüşte 
olanlara karşı. Epeyce düşündüm bu konu üzerinde, bir noktaya kadar 
haklı. Aslında ben diğerlerini önce davranışlarımızla etkilemeyi 
düşünmüştüm. Bunun üzerinde yürütülecek konuşma böylece çok daha 
etkili olacaktı. Oldukça zor günler geçti biliyorsun. Gerek o günlerde ve 
gerekse de sonrasında bu konuda zannettiğimden fazlasına ulaştık. Ben 
konuştuğum zaman herkes dinler ve uyar ve bunun gibi daha bir sürü 
örnek. Aslında çeşitli konuları konuşmakta biraz geç kaldım. Ben, kendi 
görüşleri içinde oldukça iyiler arasında yeralan çeşitli insanların 
konuştuğumda sarsılacaklarını veya bu kadar büyük bir ilgi 
göstereceklerini hiç ummamıştım doğrusu. Üstelik bugün ayrıyız, 
konuşacak fazla kimse de yok. Bu konu benim ezeli derdimdir zaten. 
Yeteneklerimi yeterince iyi kullanamamak. Geçmiş hayatıma bakıyorum 
da; hangi konuda kesin karar verdiysem sonuca ulaştım (ama o kararları 
verene kadar nerelerden geçtim bir de bana sor). Açık olan nokta şu ki, 
çok fırtınalı bir hayat (özellikle küçük yaşlardan beri) bende oldukça 
dengesiz bir gelişime yolaçtı. Bazı yönler çok gelişirken bazı yönler geri 
kaldı. Bunun doğurduğu en önemli sonuç da yeteneklerimle 
yapabileceğim şeylerin tüm sonuçlarını kaldırabilir miyim düşüncesinin 
doğması. Bu zararlı düşüncenin doğmasının ana nedeni ikili: Birincisi, 
uzun yıllar esas olarak kendinle uğraşmak sonucu başka insanlarla 
diyalogda ve dolayısıyla onları anlamak ve yarattığın etkiyi ölçmek 
konusunda yetersizlik. Diğeri ise, çok erken çıktık tarih sahnesine ve bu 
nedenle de çok zorlandım ve zaman zaman ezildim. Ustaların hayatına 
bakarsak; onlar bile hemen bütün önemli işleri otuz yaşından sonra 
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yapmışlardır. Neyse, tespitleri yaptık ve değişeceğim. Yılların 
yerleştirdiği özelliklerin bir anda değişmesi olanaksız, zaman alır bu. Bu 
konuda çok gayret göstermem ve hatta epeyce de zorlanmam gerek. Ama 
değer buna. Bazı özellikleri değiştirebilirsem eğer çok daha etkin ve 
verimli olacağım. O zaman da eh artık. Çünkü şu durumda bile kesin 
karar verdiğimde yapamayacağım iş olmadığına inanıyorum. Bu 
konudaki gelişmeleri yazarım sana.  

Abinin bayramda gelmesine çok sevindim. Yalnız beni görmek için 
epeyce uğraşması gerekecek. Boşuna gelmiş olmasın da.  

Sen nasılsın? Hastalığın geçti mi? Hep yazıyorum, kendine dikkat 
et, iyi bak. Tabii hepiniz.  

Bu vesileyle çok enteresan insanlar da tanıdım. Enteresan ve aynı 
ölçüde uyanık insanlarımız var. Hayatını tüketmiş, nasıl geçtiğini 
farketmemiş, hiç uğruna müebbet yemiş, vs. En çok da bana şaşıyorlar. 
Koskoca mühendis, allah allah!  

Günlerimi mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışıyorum ama şu 
sıralar bol bol düşünmekten başkaca yapılacak şey yok. Aslında oldukça 
da faydalı oluyor sayılır.  

Şimdiki koğuşta televizyon da var. Her film seyredişimde seninle 
birlikte sinemaya gidişimiz aklıma geliyor. Güzel bir filmdi ama ondan 
da güzeli onu seyreden bizim duyduklarımız ve hissettiklerimizdi. 
Gerçekten çok güzel günlerdi onlar. Şüphesiz o günleri tekrar göreceğiz, 
hem de zannettiğimizden daha yakın zamanda. Bana öyle geliyor (ne 
kadar iyimserim değil mi). Muhakkak yine verimsiz (!) harcanan geceler 
olacaktır.  

Bir roman buldum, onu okuyorum şimdi: “Kaptanlar ve Krallar”. Şu 
meşhur televizyon oyunu, fena da değil. Biliyorsun geçmişte ve yakın 
zamanda çok kişi çok yüklendi bana. Bunun bir nedeni hatalarımdı, onun 
için bazılarını normal karşılıyorum. Ama tamamı hatalardan gelmiyordu 
bu yüklenmenin. Hata ve yetersizliklerime göre çok fazla oldu bu 
yüklenme. Sebebi ne bunun? Sadece sorumsuzluk mu? Sana okuduğum 
romandan bir cümle yazayım: “... sorumsuz bir çocuk da değil. Ama 
korkarım insan, sorumluluğu daha sert ve sağlam karakterlerin sırtına 
yüklüyor”. Benim iş de biraz böyle galiba, yanılıyorsam düzelt. 
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Kayınbiradere selamlar. Sevgili k.... (bunu ilk söylediğim geceyi 
hatırlıyorsun) iyi ol! Bütün arkadaşlara selamlar.  
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Mektup	-	31	
 

Sevgili Belma,  

Üç mektubunu da dün aldım. (30 ve 31 Ekim tarihli, bir de tarihsiz 
ama 4 Kasım’da postaya atılmış). Şimdiye kadar yazdığın tüm 
mektuplara bedel bunlar; uzun ve doyurucu. Geçen mektupta yazdığım 
“baştan savma yazıyorsun” sözünü geri aldım. İstedin mi, gerçekten güzel 
yazabiliyorsun, hep böyle devam etsin olur mu? Ben bir şey yazmadan 
önce seninkileri cevaplandırayım: Hastalığının önemli olmadığına 
sevindim. Sarılık karaciğeri bozar ve senin durumunda da mikrop kaptın 
anlaşılan. Olur mu, hani sen çok temiz bir kızdın. Arzu’ya da geçmiş 
olsun de. Yazdığın kadarıyla bizim oyunlar hoşunuza gitmiş. Biz son 
zamanlarda artık bırakmıştık. Hemen her gece konferans çekiyordum. 
Önce Osmanlı toplumundan başladım ve yavaş yavaş diğer konulara 
geçecektim ama vakit yetmedi. (Allah kahretsin, hayatımda en 
sevmediğim laf da budur. Bana göre insan istedi mi herşeyi yapacak vakti 
bulur. Ama her zaman olmuyor işte). Sana Latin Amerika’dan bir kopya 
vereyim: Adı Raul Sendic, Uruguaylı ve şeker kamışı işçisi. Yaşıyor ve 
Tupamaroların kurucusu.  

Hamdi abi geldiğinde çok kısa konuşabildik, canımı filan da 
sıkmadı. Yalnız tahliye olan ve o pek geveze arkadaşı en kısa zamanda 
istiyorum. Mutlaka gelsin.  

Baldızın tekrar gelmediğini yazmışsın. Yazık! Ben onda son 
zamanlarda bazı gelişmeler sezmiştim. Garip sorular soruyordu; tabii her 
insan soru sorabilir ama onunkiler birşeye karar verip de işini 
bırakanların soracağı cinsten değildi. O başka nedenle bıraktı işi. Zaten 
son konuştuğumuzda gene bulunması gereken yere gitmemek için 
bahaneler bulduğunda ona bunları yutmadığımı ve artık kendisiyle 
ilgilenilmeyeceğini de açıkça söyledim. Madem öyle düşünüyordun niye 
mektubunda sordun diyeceksin. Bir şeyi merak ettim: Zor dönemler 
insanların aynasıdır. Bu dönemlerde nice gelişmiş ve parlak kişi geriler 
ve yıkılırken; kenarda kalmış, geçmişte fazla dikkati çekmemiş bazı 
insanlar ise şaşılacak gelişmeler gösterirler ve meydana atılırlar. Bu 
insanlara gerçekten güvenilir ve onlar çok şey yapabilirler. Bilgileri azdır 
ama öğrenirler, tecrübeleri azdır ama kazanırlar. Ve bu tür insanlar (kendi 
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tecrübelerime göre) genellikle sessiz ve sakin kişilerin arasından çıkarlar. 
Acaba diye düşünerek sana sordum onu; ama öyle değilmiş anlaşılan. 
Şimdi iki ihtimal var: Ya herşeyi bırakır ve hayatını yaşamaya başlar. Ya 
da eskisi gibi devam eder; hiç yükselmeyen bir çizgi halinde. Gelişmeden 
ve hep aynı kalarak, ki bu ihtimal bana daha yüksek geliyor. Aslında 
zayıf karakterli bir kız ve daima sürüklenmiş hayatında. Küçük de olsa 
hiçbir şeyi sürükleyememiş.  

Resimlerinizi aldım. Güzel çıkmışsınız, özellikle de sen. Hilal nasıl, 
büyüyor mu? Onda çok iyi bir öz var. Yalnız düşünmesini öğrenmesi ve 
olgun davranması gerek. Bu konularda ona yardımcı olmalısın. 
Resimlerde bile kaybolmayan yüzündeki o dünyaya meydan okuyan ifade 
gerçekten hoşuma gidiyor. Ben sizlere resim gönderemiyorum malesef, 
çünkü yok.  

Mahkeme 25 Ocak tarihine atılmış. Şu işe bak. Bizimkiler tahliye 
olmadan önce konuşuyorduk. İster misiniz dedim, bizim ikinci veya 
üçüncü mahkeme 26 Ocak’ta olsun, hayli şenlikli çıkarız davaya. Bazen 
korkutuyor beni bu altıncı hissim (aynı ölçüde de güvenim var ama). 
Hatırlıyor musun, orada iken yazdığım mektupların birinde burada fazla 
kalmayacakmışız gibi bir his var içimde demiştim. Ve yine bu hissim 
geleceği hiç de umutsuz göstermiyor bana. Mahkemenin gelişimi 
konusunda senin kadar umutlu değilim. Ama ekonomik durum berbat (bu 
nedenle askerlik bile kısalıyor). Tabii içerisinin de boşalması gerek. Bu 
nedenle en kötü ihtimalde bile 4-6 sene kalırım diye düşünüyorum. 
Fazlası kötü olur ama sadece o kadar. Benim içimdeki hiçbir şeyi 
değiştiremez.  

Avukat konusuna gelince; bu mektupla birlikte teyzeme abini tekrar 
araması için yazacağım. Bu avukatlar gerçekten pis adamlar. Buraya 
başka arkadaşların avukatı geldi. Cevat ve Orhan’ı bizim davayı ticaret 
konusu yaptıkları için eleştirmişler. Cevat da ortaklık teklif etmiş onlara. 
Aslında bence Cevat’ın istediği 100-110 normal ama herifin çıkararacağı 
ek masraflara dikkat gerek. Bizim için dava önemli ama onlar bu davayı 
kaybetmeyi göze alamazlar.  

Şimdi gene dönelim geçmişe; yaşadıklarımıza, hissettiklerimize ve 
düşüncelerimize. “Kendini süreçle o kadar bütünleştiriyorsun ki, onunla 
ilgili her eleştiri ve yenilemeye karşı çıkıyorsun, yaptıkların 
küçümseniyormuş gibi geliyor sana” diyorsun. Tam olarak doğru değil. 
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Bak anlatayım: Süreçle önemli ölçüde özdeşleştiğim doğru ama bunu 
yapan ben değilim; hayatın ta kendisi. İnsan başından itibaren bir sürecin 
içinde bulunsa, onun ilk harcını koyanlardan biri olsa, herşeyini (tüm 
enerjisini, yeteneklerini, olanaklarını) ona verse; o sürecin gelişiminde 
her aşamada en önemli noktalarda bulunsa ve dolayısıyla o gelişmenin 
tüm acısını ve sevincini tatsa; herşeyin tehlikeye düştüğü bazı durumlarda 
yalnız da olsa atılıp daha ağır bir yükü omuzlasa ve sürecin devamına 
önemli katkıda bulunsa ve o sürecin bilgisini formüle etse. O sürece 
beraber başlanan insanlar bir bir düşse ve normalden çok farklı bu acıya 
katlansa, o sürecin daha iyi olması için yeteneklerini gittikçe daha fazla 
ve nihayet sonuna kadar zorlasa. Ve nihayet geçmişte bir hiçten başlayıp 
türlü zorluk ve saldırılardan sonra o sürecin kendini herkese saydırdığını, 
toprağa ekilen tohumların artık onun iradesi ve bazen de yardımı dışında 
büyüdüğünü görse; yani sürecin artık kendisini aştığını, o olmasa da 
devam edeceğini görse. Bunca şey, hem de her çeşit kayıba rağmen bunca 
kısa zamanda; bu ne demektir bilir misin? O insan nasıl olur da 
özdeşleşmez o süreçle? Büyük bir sevinç duyarsın içinde ama buruk bir 
sevinçtir bu. Hatırlar mısın, geçen Nisan’da sana bu işin tadını 
çıkarıyoruz demiştim. Bu kadar prestij bizim hiç alışık olmadığımız bir 
şey ama ne yazık ki başlatanlardan sadece birisi görebildi bunu. Özellikle 
öğretmen çok şanssızmış, birkaç ay daha durabilseydi. Neyse sonuç şu ki, 
özdeşleşmemek olanaksız. Ama dikkat edelim, özdeşleşmek o sürecin 
herşeyini hissetmek demektir, yoksa herşey benim demek değil. Zaten o 
insan elinden geldiğince sürecin kendisini aşması için gerekli şartları 
hazırlamış ve artık o olmasa ve hatta süreci durdurmaya bile çalışsa, 
süreci durmayacağı bir aşamaya getirmiştir. Bu nedenle, çok şeyden 
kendini sorumlu görmesi normaldir; çünkü o sürecin en basitinden en 
karmaşığına kadar her işini yapmış, her yerinde bulunmuştur. O insanın 
bugüne kadar yaptığı değerlendirme yanlışı da burada yatar. Hatalar, 
eksiklikler ve dolayısıyla sorumluluk var. Ama hangi şartlarda yapılan 
hatalar? Değil yetenekli insanlar, en büyük dehalar bile tarihsel şartların 
ve geçmişten miras kalan olanakların sınırlarını aşamazlar. Son tahlilde 
önemli olan da bir insanın neleri yapabildiğidir, neleri yapamadığı değil. 
Ve o insan kendini değerlendirirken oldukça geç anladı bu gerçeği.  

İşte bütün bunların ışığında “bazı şeylere baştan başlamak” 
konusuna anlattığın içerikte katılıyorum. Gerçekten de dışarıda iken 
hayatımı düzenlemek için bazı şeyler düşündük ve bir kısmını da 
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uyguladık. Bu uygulamanın sürmesi gerek çünkü onun çıkış kaynakları 
değişmedi. Ama bu bazı şeylere yeniden başlamak anlamına gelmez, 
sadece uygulamanın sürmesidir. Bir boşluk doğdu ortada ve dolması için 
de yeni şeylerin daha hızlı yetişmesi ve bir ölçüde reorganizasyon gerek. 
Geçmişte de çok geldi bunlar başımıza, nereden başlanacağı doğru 
saptandığı için başarılı olundu ve tabii olunacak da. Başlangıçta çok narin 
olan çiçek bugün büyüdü ve genç bir fidan oldu. Geleceğin ağacı o. 
Baktıkça, düşündükçe gözlerim doluyor nedense (dedik ya “duygusal 
profesyonel” diye).  

Sana geçen mektuplarda bahsettiğim o tanıdığın adam için merak 
etme. Gerçekten de dediğin gibi bir yaprak dökümü geçirdi ve bu onun 
hayatında geçilmesi zorunlu bir aşamaydı. Bu aşamadan da kendini 
mümkün olduğunca geliştirmek için faydalanacak. Zaten insanı tarif 
ederken kısaca; ne kadar aleyhinde olursa olsun her şarttan lehine 
faydalanmasını bilen kişidir diyebiliriz.  

Biraz da yaşadığımız şartlardan bahsedelim: Senin o şartlar altında 
herkesi bıktıracak kadar çok söylendiğine hiç şüphem yok. Ama tabii 
yaptığınız herşeye gülüp geçin sonunda. Bizde durum pek öyle değil. 
Arkadaşlar çok değil de az konuşan birinden sıkılıyorlar. Haklılar ama ne 
yapayım? Sen nasıl cazgırlıktan vazgeçemezsen ben de bundan 
vazgeçemiyorum. Aslında işe de yarıyor bu. Benim sakinliğim ve 
sinirlerime hakim olmam ama bildiğimi okumaktan da şaşmamam örnek 
oluyor. Gittikçe yoğunlaşıyor baskı, ama artık baskının artan korkunun 
sonucu olduğunu iyi öğrendim.  

Mektubun sonlarına geldim artık. Onun için dışarıda iken 
üzerimizdeki ağırlığın sevgimizi nasıl etkilediği konusunu gelecek sefer 
anlatacağım. Çok önemli bir konu bu ve bütün o süreçte sadece 
beraberliğimiz hakkında neler hissettiğimi senin de bilmen gerek. Süreç 
içinde gerçekten bütünleşiyoruz biz. Bu çok güzel adeta hayranlık veren 
bir şey. Dediğin gibi bu güzel ve bir o kadar da saygıdeğer ilişkiye taş 
koymak isteyenler var (her iki taraftan da). Bu konuyu fazla dert 
etmiyorum kendime. Bazı insanlar bizi hâlâ tanıyıp anlayamamışlarsa 
eğer; zaman var önlerinde, öğrenirler. Neticede bu onların sorunu, bizim 
değil.  

Çok enterasan insanlarla karşılaşıyor insan içerde. Aslında bu ülkede 
çok görülen ama bizim bugüne kadar rastlamadığımız insanlar. Yaş 47, 
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ceza müebbet ve yiyeli daha iki sene olmuş. Çok oyunlar dönmüş 
davasında ve epeyce büyük bir kazık yemiş. İçerde de çok çekmiş. 
Dayanacağız yeğenim, diyor. Çıkar çıkmaz yapılacak iş var çünkü, sırası 
gelenler var.  

Sana bir fidandan bahsettim uzun uzun, çok şey verdiğim ve çok 
sevdiğim bir varlık o. Ama insanın geneldeki sevgisi yetmez, özelde de 
bir sevgi gerekir. Geneldeki sevgiden kuvvet alacak ve aynı zamanda onu 
daha da güçlendirecek özel bir sevgi. Bu sevginin yine o fidandan birisine 
yönelmesi olağanüstü güzel bir şey (senin için de böyle bu). Bugün 
Cuma. Pazartesi günü tekrar yazacağım, bu konuda. Şimdi yer kalmadı. 
Bütün tanıdıklara selamlar. Kasımpaşalı bacıya da selam söyle. Hepinizi 
ve özellikle de seni çok seviyorum.  
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Mektup	-	32		
14 Kasım 1977  

Sevgili Belma,  

Telgrafını Cumartesi günü aldım ve cevap da yazdım. Eline 
geçmiştir. Mektuplarım da gelmiştir herhalde. Mektup alamamak kötü 
oluyor değil mi, bir ara senden 18 gün mektup gelmemişti. Ben her 
zaman olduğu gibi sık sık yazacağım; artık oldukça da uzun yazıyorum 
gördüğün gibi.  

Afyon’dan da mektup geldi. Yazdıklarını yanlış anladığımızdan 
yakınıyorlar, neyse bu konu halledildi. Fakat mahkemedeki tavır konusu 
hâlâ büyük sorun. Bu konuda aramızda anlaşmazlık var ve bu şartlar 
altında çözümleneceğe benzemiyor. Benim yönümden en önemli sorun 
bilgi yetersizliği. Ne şekilde ifade verirsek hangi maddeye gireriz. Cevat 
ile konuştuğumuzda bu konu aydınlanmadı. Bize “siyasi savunma yapın 
ama ideolojik savunma (yani yapılanları ve ideolojiyi savunmak) 
yapmayın” dedi. İyi ama eylemi ve teşkilatı kabul ettikten sonra ötesi 
farkeder mi? Teşkilatı reddetmek hem deliller yönünden zor hem de çok 
tantana kopartıldı ve bu nedenle onu yaralar. Afyon’dakiler ideolojik 
savunmadan yanalar. Ben ise bağlı olduğumuz şeylere zarar vermeden 
mevcut siyasi ortamın, avukatların etkisinin, vb. izin verdiği oranda 
manevra yapmamızdan yanayım ancak bunu da somutlaştıramıyorum. 25 
Ocak’a kadar bunu halletmemiz gerek. Avukatların vaatlerine kanacak 
değiliz ama onlardan öğrenilecek şeyler de var. Afyon’dakiler oldukça 
bağnaz ancak bana kalırsa bu yanlış. 24-30 veya 36 ne fark eder 
düşüncesine de karşıyım. Erken çıkma hülyalarına asla kapılmış değilim 
ama küçük bile olsa eldeki olanakları kullanmamak bence teslimiyetçilik 
olur. Bu konuda abine, avukatlara danışıp bana yaz. Önemli olan 146/1’e 
girip girmeyeceğimiz değil, girmeyecek isek eğer, bunu bağlı olduğumuz 
şeylere zarar vermeden nasıl yaparız?  

Yazdıklarına göre Arzu’nun iddianamesi gelmiş. Üç kişiye 146/1 
istenmiş ama tutturacaklarını sanmam.  

Neyse biz daha önceki mektuplarda bahsettiğimiz adamın 
hikâyesine dönelim: O adam ilkbahar ayları geldiğinde oldukça kötü bir 
durumdaydı. İçinde üzülmeye bile fırsat bulamadığı arkadaşlarının acısı, 
üzerinde ise bir sürü yük vardı. Neredeyse tüm sürecin ağırlığı binmişti 
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üzerine. Günler geçtikçe durum daha da kötüye gitti. Artık insan 
olmaktan uzaklaştığını, kafasının gittikçe boşaldığını, duygularının 
ölmeye başladığını ve adeta makineleştiğini hissediyordu. Artık kitap 
okuyamıyordu ve hep aynı kelimelerle konuşuyordu. İnsan yeni bir dünya 
yaratırken kendini de yeni baştan yaratır derdi ama kendini yaratma 
süreci durmuş, hatta gerileme başlamıştı. Buna rağmen o hiç tükenmeyen 
bir enerjiyle devam ediyordu (fiziksel gücü de azalmasına rağmen). 
Bunun sebebi içindeki hırstı (kariyer hırsı değil, girdiği işi, inandığını 
başarmak hırsı. Çocukluğundan beri onu çok şeye ulaştırmıştı bu hırs). 
Bu yönden kadın onu iyi tanımış, sakinliğe bürünmüş hırsını iyi görmüş. 
Pekçok insan onun sakinliğine aldanarak bu yönünü görmemişler ve 
özellikle de rakipleri bu hatalarını ağır ödemişlerdir. Daha sonra o adam 
içinde kadına karşı büyük bir yakınlık duymaya başlar ama hiçbir şey 
belli etmez. Düşünmesi gerektir, acaba iyice yorulduğu, bunaldığı için 
ona sığınmak mı istemektedir? Düşünür ve duygularının nedeninin bu 
olmadığına karar verir; o hayatında hiç kimseye sığınmamıştır. O halde 
işi çok uzaklarda bittiği, hem de yorgun olduğu halde onu her gece 
görmek için kilometrelerce yolu neden alıyordu? Sonunda nedenini 
buldu: Onda kendini buluyordu, kaybetmeye başladığı kendini. Yaşama 
sevinci, mücadele gücü, enerji, vd., ama en önemlisi yaşama sevincini 
bulmasıydı. Onu görüp konuştuğunda dinleniyor ve sakinleşiyordu. 
Giderek bazı yönlerinin de çok benzediğini farketti. Artık kesinlikle 
bağlanmıştı ona. Kadın bir gece konuşurken bunu anladı (erkek de 
anlasın diye söylemişti zaten). Hemen ardından azap dolu bir hafta geldi 
[42]. Erkek deliler gibi koşturuyor bir yandan da içi kan ağlıyordu. 
Nihayet bitti bu durum. Sonra görüştüler, uzaktan görünce onu biraz 
zayıflamış diye düşündü ve çok güzeldi. Konuştular. Kadının morali 
iyiydi. Erkek buna çok sevindi ve o gece sürekli kendinden bahsetti. Hem 
çok doluydu hem de başka şeyleri ona hatırlatmak istemiyordu. O gece 
erkek artık içinden taşmaya başlayan duyguları bastırmak, söylememek 
için kendini zorlukla zaptetti. Kadın yorgundu ve muhakkak kadınlık 
onuru da zedelenmişti. Şimdi açılsa belki çok şeyi hallederdi ama bu 
onun içinde olduğu şartlardan faydalanmak olurdu. Beklemeli ve o 
kendini topladıktan sonra söylemeliydi; karşısındakini daha güçlü görmek 
istiyordu, çünkü saygısı vardı. Bu nedenle, sadece çok iyi davranmakla 
yetindi. Sonraki günler oldukça hızlı geçti, adam da o hız içinde 
duygularını bastırdı. Bu arada tekrar düşündü ve duygularının üç temele 



	 130	

dayandığını anladı: Bu zorlu ve amansız hayat içinde uyum içinde olduğu 
ve güvendiği birisine dayanmak istiyordu. İkinci neden; onun gücüne ve 
kişiliğine saygı duyuyordu. Erkek saygıya dayanmayan bir sevgiye 
inanmazdı. Üçüncü neden; kişi olarak hoşlandığı bir insandı ve birisini 
sevmek için bu kadar neden yeterliydi. Ayrıca çeşitli yönlerden 
benzerlikleri de vardı. Ayrılan tarafları ise birbirini tamamlayan 
farklılıklardı (kadın aşama aşama gelişmişti, erkek ise tam tersine). Yani 
o günkü şartlar içinde bile birbirlerine çok yakındılar ve ilk adım büyük 
bir adım olacaktı. Erkek böyle hissediyordu ve nitekim öyle de oldu hem 
de kadının geçmişten beri kendini tüm şartlandırmasına rağmen. Ve 
beraberlik çok doğal ve güzel gelişti. Bu arada adamın durumu gittikçe 
kötüleşti, artık bütün kaynaklarının tükendiğini hissediyordu. Buna 
rağmen kendine kısa bir plan yaptı. Şartlar birtakım düzenlemeleri 
gerektirecek kadar olgunlaşmıştı artık. Düzensiz saldırmayı sevmezdi o. 
İyice düşünür, hedeflerini belirler ve bu arada tüm gücü de elinde 
toplardı. Saldırısı direkt olur ve önüne çıkanı da ezip geçerdi. Yoğun bir 
faaliyete girerek tüm gücü elinde toplamaya başladı, her ileri atılışı bir 
tasfiye veya düzenlemeyle sonuçlanıyordu. Bir yandan da yazıyor ve her 
işe koşuyordu. Her tarafta birden hücuma geçmişti adeta. Onu tüm 
bitkinliğine rağmen iki şey ayakta tutuyordu: Gittikçe artan başarı hırsı ve 
yanında herşeyden önce sakinliği bulduğu kadın. Ona k.... diyordu. İnsan 
eğer birisi olmadan yapamıyor ise, ona derin bir bağlılık duyuyor ise, 
onun hayatındaki yerini doldurulamaz hissediyor ise bu ifadeyi 
kullanabilir; gerisi daha az önemlidir. Hayatında hiçbir zaman bir insanın 
varlığına, yanında olmasına bu kadar şiddetle ihtiyaç duymamıştı. Bu ona 
yabancı bir duyguydu, hele onun gibi bazen fazla gururlu birisi için; ama 
kesinlikle utanmadı bundan. Zaman zaman artık kaldıramadığı ağırlığın 
altında kendine hiç uymayan şekillerde de davrandı (zaten son 
zamanlarda kendini tanıyamaz hale gelmişti). Ancak hemen ardından 
düzeltiyor ve oldukça da üzülüyordu. Adam kendisi için hiçbir gelecek 
görmüyordu; kısa sürede büyük bir enerjiyle topladığı işleri bitirecek, 
bildiği herşeyi seçtiği insanlara öğretecekti. Sonrasını düşünemiyordu, 
ayakta kalacağından bile şüpheliydi. Bu nedenle zaman geçtikçe kadının 
sevgisine daha çok ihtiyaç duyar oldu; başlangıçta kadın bu ihtiyacı 
lüzumsuz bir ısrar olarak gördü. Buna karşılık erkek, düşünecek hali 
olmadığından onun duygularından kuşkuya düştü. Ama hiçbir zaman 
sevgilerinin bu yükün altında ezileceğini düşünmedi; belki kendisi 
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ezilebilirdi ama sevgilerini hangi durumda olursa olsun ezdirmezdi. 
Sonunda olaylar hızlı gelişti ve bunların içinde birbirlerini daha iyi 
tanıyıp anladılar. Gün be gün bütünleştiler.  

Güzel bir hikâyedir bu. Güzelliği de içinde en zor şartlar altında bile 
en güzel şeyleri barındırmasından gelir. İnsana umut, sakinlik ve güç 
veren bir güzelliktir bu. Daha da güzelleşerek devam ediyor bu süreç. 
Zaten bir beraberliği güzel yapan şey her şart altında iyiye doğru 
gitmesidir.  

Mektuplarımı saklıyorsun, ben de öyle yapıyorum. Bu huyu seninle 
edindim. Aslında mektup filan saklamayı hiç sevmem ama senin 
telgraflarını bile aradan uzun zaman geçtikten sonra atabiliyorum. 
Mektupların ise defalarca okuyup düşündüğüm şeyler.  

Biraz Ali ile uğraşmaya başladım ve önceleri hiç anlamadığım bu 
çocuğu anlar gibi oldum. Yapısal olarak sinirli zaten buna bir de içinde 
bulunulan şartların ağırlığı eklenince aklına gelebilecek herşeye en sert 
tepkiyi gösteriyor. Şartların ağırlığını bununla karşılamaya çalışıyor. 
Kitap oku diyorum (eldeki kitaplar da çok matah şeyler ama ne bulursak 
okumak gerek); “Ben okuyup da ne yapacağım, sen oku!..” diyor. Neyse 
şimdi yavaş yavaş okumaya başladı. İnanç ve bağlılığı son derece sağlam 
ancak bu yaşta bu ağırlığı kaldırmak kolay değil. İnsan çok genç veya 
ilerlemiş yaşta düştü mü daha zor oluyor. Yaşı ilerlemiş ise artık herşey 
bitti diye düşünür. Yaşı çok genç ise hayatı tanımadığı için o da aynı şeyi 
düşünür. Zaten 71’dekilerin çoğunun üşütmesinin nedeni de budur: Yaş 
24, 8 yıl (en fazla) kalsa 32 eder. Bu yaş da nedir ki; ama insanın 
dayanacak güvenecek birşeyi yoksa ve hayatının boşa geçtiğini 
düşünüyorsa, o zaman başka tabii. 32 yaş herşeye yeniden başlamak için 
oldukça geçtir çünkü. Ali’ninki pişmanlık veya güvenecek birşey 
yokluğundan değil, acemilikten ve hayatı tanımamaktan. Neyse 
düzelecektir elbet, yavaş da olsa.  

Bu arada birşey daha belirteyim. Benim durumum için fazla umuda 
kapılma. Büyük ihtimal 36 alacağım; çünkü ben başka bir şey istesem 
bile bu tantana içinde susmak artık olanaksız hale gelebilir. O zaman da 
gerekeni yapacağım tabii. İnsan daima iyiyi ümit etmeli ama kötüye de 
daima hazır olmalı. Gelecek sefere yazarım bu konuda.  

Bak, bir kadın var. Gür saçlı, sevgisi gür, bağlılığı gür, inancı gür 
(ve eklemek gerek dili de gür). Ben onu çok seviyorum işte.  
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DİPNOTLAR  

[42] Mayıs ortalarında Belma büyük hata yaparak bir eylemde 
yaralanmış olan Haydar’ı hastanede ziyaret eder ve orada yakalanır. Bir 
hafta İstanbul’daki devrimci çevrelerde duyulacak kadar ağır işkence 
gördü ve konuşmadı. Bırakıldıktan birkaç gün sonra Aksaray’da 
buluştuk.  
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Mektup	33-34-35-36-37	
 

Mektup	-	33	
15 Kasım 1977  

Sevgili Belma,  

Aynı anda gelen üç mektubundan sonra mektup almadım ama 
herhalde bugünlerde gelir. Gazeteleri okumuşsundur (infaz kanunu, vb.). 
Önceden de belirttiğim gibi, bunun arkası gelecek sanırım, bütçede para 
filan arama çünkü. 1978 bütçesi Türkiye tarihinin en fazla açık veren 
bütçesi olacak.  

Bu koğuşta Tercüman alınmıyor onun için geçenlerde hakkımda 
yazılanları okuyamadım ama özetle duydum.  

Artık mektuplarımda sana geçmişte nasıl zorlandığımdan, tükenme 
derecesine geldiğimden, içimdeki büyük acılardan ve bunun gibi 
şeylerden bahsetmeyeceğim. Bunlar çözümlendi ve bitti artık. Bu onları 
unuttuk anlamına gelmemeli, bu olamaz. Üzerimizde hiçbir etki 
bırakmadıkları da söylenemez. Anılar ve etkileri her zaman kendini 
duyuracak ama (eğer deyim yerindeyse) virajı döndük. Son zamanlarda 
hep geçmişte yaşadık, onu çözümlemeye çalıştık ve dolayısıyla onun 
ağırlığı altında kaldık. Bunları çözümledik derken artık onların 
üzerimizde yük değil elimizde vasıta olduklarını belirtmek istiyorum. 
Gelecekteki hareketimiz için bize yol gösteren, ders veren vasıtalar. 
Geçmişte olan ve üzerimizde büyük ağırlık yapan yükleri atabilmenin ilk 
adımı tarihin bize yüklediği görevi yerine getirmeye devam etmek 
kararını vermekti. Bunu yapamasaydık ezilecektik o yükün altında. Son 
mektubunda “bu kadarcık süreç ve atılan bu kadar yük“ diyordun. 
Gerçekten bu kadar kısa sürede nasıl oldu bu iş?  

Bahsettiğimiz o adamın hayatının bazı yönleri bunu açıklar:  O adam 
zaman zaman içinde bulunduğu durum sonucu yeise düşer. Ama bu 
çabuk geçer ve kızar kendi kendine. Hayattan neyi istedin de alamadın 
veya neyi istedin de hayat sana vermedi diye düşünür. Henüz küçük bir 
çocuk iken kendini kimseye ezdirmemeye ve toplumun içinde bir yer 
kapmaya karar vermiş ve 11 yıllık gayretten sonra bunu başarmıştır. 
İstese toplum içinde çok daha iyi bir yere gelebilirdi ancak o daima enerji 
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ve yeteneklerini tüm insanlık için kullanmayı isterdi. Kafa yapısını 
değiştirip başka bir sürece girdi ve o süreçte de çok şeyler yaptı. 
Çocukluğundan beri hayatı olduğu kadar kendini de tanımayı isterdi. 
İnsan tıpkı başka insanları tanıdığı gibi, kendini de tekdüze bir hayatın 
içinde değil, zorlukların peşpeşe geldiği, yalnız kaldığı ve 
sorumluluklarının arttığı zaman tanır. İnsan yeteneklerini ancak o 
yetenekler son sınırına kadar zorlandıkları zaman tam anlamıyla tanır. 
Bugün o adam hayatı, insanları ve kendini tanımak yolunda önemli 
adımlar atmış durumda. Ve zaman zaman kızıyor kendine. Hayatında 
temel olarak elini neye attıysan başarmadın mı? Uzun ve zorlu bir süreçte 
birlikte yola çıktıklarından bugünleri sadece sen görmedin mi? Hemen 
her sıkıştığında hayat sana elini uzatmadı mı? Kendini tanımak ve 
yeteneklerinin sınırlarını öğrenmek isterdin; işte çoğu kez hayat seni 
yalnız bıraktı o süreçte. Ne zaman çok yoruldun ve artık 
dayanamayacağını, kaldıramayacağını hissettiysen, hayat hemen sana 
“istirahat“ verdi. 1975 yılında gücünün sonuna geldiğini hissetmiş ve 
askere gitti. Dört ayda çok düzelerek geri döndü. Şimdi de iyice 
yorulduğu, yıprandığı ve çok zorlandığı bir anda hayat yine dinlenme 
fırsatı veriyor. Üstelik bu sefer daha iyi tanıdığı kendini daha esaslı 
geliştirebilir. Bunca yükü nasıl attı bu kadar zamanda? Sinirlerini bozan 
insanlardan uzaklaşmak ve yalnız başına düşünmek istedi. Ayrı ayrı 
yerlere gittiler ve 20 gün bol bol düşünmek fırsatı buldu. Aynı zamanda 
zor şartlar altında bile neler yapabileceğini bir kez daha gördü. Bu iyi 
şartlar olmasıydı tarihin ona yüklediği role devam etmeye bu kadar çabuk 
karar veremezdi. Ama sadece iyi şartlar değildir bunu sağlayan. Bilim 
dünyasında da pek çok buluş şans eseri yapılmıştır ama herkes o 
tesadüflerden faydalanamaz. “Şans ancak hazırlanmış kafalara yardım 
eder.“ Bu sözü değiştirerek; şans ancak yeteneklerini, enerjisini ve 
cesaretini kullanabilenlere yardım eder diyebiliriz. Zaten o adam 
yeteneklerine olduğu kadar şansına da güvenir ve o nedenle bu durumdan 
daha iyi, daha gelişmiş bir şekilde çıkacağına emindir.  

Bir de sevdiğinin durumu var tabii. Adam eskiden bilim adamı 
olmak isterdi ve duygusal ilişkilere itibar etmezdi. Kadın gibi onları 
lüzumsuz olarak nitelediğinden değil; yaptığı işe, inandığı şeylere aşıktı o 
(büyük hırsı da buradan kaynaklanır zaten). Ve hiçbir kadın evren kadar 
güzel olamazdı. İnsanın işi ve eşi aynı olmalıdır. İşine duyduğu bağlılık 
ve sevgiyi eşine de duymalıdır, bu ise ancak eşine baktığında aşık olduğu 
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işini görmesiyle mümkündür. Adam sonra yolunu değiştirip başka bir 
sürece girdi ve hiçbir şey o süreç kadar güzel olamaz diye düşündü. İlk 
beraberliği bunların hiç birisine uymuyordu ve doğal olarak zamanla 
uzaklaştı. Bugün o muazzam süreci onda da gördüğü için sevdiği kadınla 
beraber. İşi ve eşi aynı yani. Aslında ona çok daha fazla şeyler vermek 
isterdi ama zamanı ve enerjisi yetmedi. Çok güzel bir beraberlikti bu. 
Gerçi o iki insan beraber oldukları süre içinde bu güzelliği tam olarak 
anlayamadılar. Ancak hiçbir insan içinde yaşadığı anın önemini ve 
güzelliğini yaşarken tam olarak anlayamaz. Bunlar sonradan 
düşünüldüğünde tam olarak anlaşılır.  

Mektuplarında kısa da olsa akrabalardan bahsetmediğin için 
kızıyorum. Buranın en büyük zorluğu herkesten ve herşeyden uzak 
olmak. Önceleri kendi sorunlarımı halletmek için olsa gerek iyice içime 
kapanmıştım, geçmişin anılarıyla yaşıyordum. Şimdi artık o bana 
yüklenen rolü sürdürmeye karar verdiğimden beri olmuyor. Geçmişe 
değil geleceğe dönük yaşıyorum ve hiçbir katkım olmadığından dolayı da 
kızıyorum. Ne bulursam okuyorum ve düşünüyorum (ama artık 
düşüncelerimin ağırlık noktası kendim değil). Sizlere yakın olmayı çok 
istiyorum.  

Aklıma gelmişken belirteyim: Kumkumoğlu’ndan mektup geldi. 
Bayramdan sonra İstanbul’a nakliniz için uğraşacağım, diyor. Ne zaman 
olur belli olmaz tabii. Sana yazma dedim çünkü bakarsın gideriz ve 
bakarsın arkamızdan göndermezler ve boşa gider o güzelim mektupların. 
Oradaki çevre geniş, belki zamanını öğrenebilir ve ona göre yazabilirsin.  

Burada geçen bir günümü anlatayım sana: Sabah 7.00-7.30’da 
kalkıyorum ve genellikle spor yapıyorum (çoğu kez tek başına, Ali 
kalkmıyor). Sonra sabah çayı geliyor. Bu arada pencereden görünen 
ağaçlara, evlere ve dağlara bakıyorum (eski koğuşta sadece duvarlar 
vardı). Sonra bulabildiğim kitapları okuyorum (genellikle hikâye 
kitapları). 9’da çorba geliyor. Sonra yine kitap okuyor veya sana mektup 
yazıyorum. 12’de öğle yemeği. 16.30’da akşam yemeği. Bu arada ve gece 
düşünüyorum, yazıyorum ve diğer mahkumlarla sohbet edip TV 
seyrediyorum (eski koğuşta bu da yoktu). Çok enterasan insanlar var. 
Hayatın sillesini fena yemişler, zaman zaman duyduklarına inanamıyor 
insan. En büyük trajediler bile bu kadar acı olamaz. Bu vesileyle 
insanlarımızı daha yakından tanımak olanağını da buldum. Meraklı, 
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uyanık, kurnaz, çocuk, inanmaya ve güvenmeye susamış insanlarımız. 
Koğuşa geldiğimde çoğuyla tanışmaya gerek kalmadı; beni ve seni iyi 
tanıyorlardı. Hep beraber kalırken de öyleydi, şimdi de devam ediyor; 
genellikle şef diye çağırıyor beni herkes (hemen gülme!).  

Aklıma ne geldi: Hani seninle Sirkeci’ye ev tutmaya gitmiştik. 
Caddeye çıktığımızda koluma gir demiştim, arkadan bakar diye gerekçe 
göstererek. Halbuki bulunduğu kattan sokağın görünmeyeceğini 
biliyordum. O zamanlar henüz bir şey söylememiştim sana ve elini 
kolumda hissetmek çok hoşuma gidiyordu. Ne fesat adamım değil mi, 
neleri düşünmüşüm. Her zaman bana olan ve olacak şeylere değil, senin 
durumuna üzülüyorum. Belki çok özel bir yerin, önemin var da ondan 
benim için. Seni çok seviyorum.  
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Mektup	-	34		
16 Kasım 1977  

Sevgili Belma,  

7 Kasım tarihli mektubunu aldım. 9’unda postaya verilmiş, 15’inde 
elime geçti. Ancak diğer mektuplarından bilgim yok. Örneğin 7 Kasım 
Pazartesi’den önce Cuma ve Pazar günleri de yazdım diyorsun ama onlar 
gelmedi. Belki onları özel ulak atmadın ondan geç kaldılar, belki de hiç 
gelmezler. Bugüne kadar posta ile gelen 9 mektubunu aldım. Tarihleri: 
İlkinin tarihi yok, 1 Ekim, 3 Ekim, 7 Ekim, 28 Ekim (araya dikkat, bu 
kadar zamanı mektupsuz geçirmek ne demektir), 30 Ekim, 31 Ekim, 4 
Kasım, 7 Kasım. Benim mektuplarımın hepsini alıyorsun sanırım. Sık sık 
yazıyorum ve yazacağım da. Sana dışarıda iken bazı şeyleri anlatamadım, 
veremedim. Ama insan fırsatını bulunca ne kadar yetersiz olursa olsun 
buna hemen başlamalı. Birbirine birşeyler vermek niyetindeyse insan 
bunun yeri ve zamanı yoktur.  

Gelelim Afyon meselesine. Onlara tekrar mektup yazıyorum ve öyle 
anlaşılıyor ki biraz halledildiğini sandığım meseleler olduğu gibi duruyor. 
Ana sorun şu: Haydar yanındakinin psikolojisinden etkileniyor (bu orada 
iken de mevcuttu). İçerde bulunulan şartları kaldıramamak, suçluluk 
kompleksi, şartların ağırlığını keskin çıkışlarla dengelemeye çalışmak ve 
“bunca felakete neden olan bir sebep veya birini bulup” herşeyi kolayca 
açıklamak ve düzlüğe çıkıvermek! Onlara yardımcı olmalıyız. Geçmişte 
sadece kendimizi değil pek çok insanı da birlikte taşıdık ve buna devam 
etmek zorundayız. Tabii taşıdıklarımız buna değdikleri sürece. Şüphesiz 
senin de belirttiğin gibi ardarda gelen olaylar ve bunlara ilişkin 
etraftakilerin iğnelemeleri de böyle tepkilerin nedenlerinden biri olabilir. 
Burada bu tür şeyler hiç olmadı. Birkaç defa siyasetlerini yerin dibine 
batırdığımız halde kimse ağzını açıp da tek kelime söyleyemedi. Birlikte 
çok zor günler geçirdik ve hepsi de hangi siyasetin ne tür adam 
yetiştirdiğini gördü. Üstelik dışarıda olan herşeye rağmen bizim 
sarsılmadığımızı da gördüler (tabii bunda olanların gerçek boyutunu 
bilmenin de rolü var). Hep beraber iken bir ara koğuşun iç işleyişiyle 
ilgili olarak bir seçim yaptık. 18 kişiydik, ikisi oy kullanmadı, ben 
kendime oy vermedim ve 15 oy aldım. Eğer kendi sorunlarımı halletmek 
için bir ölçüde içime kapanmamış olsaydım daha çok şey yapabilirdim. 
Herkes canı gönülden dinlemeye o kadar istekli ki. Sözün kısası, herşeye 
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rağmen üçümüz son derece iyiydik. Afyondakiler bunu yapamamışlar 
anlaşılan. Burada ise bizimle yattığı için övünecekler bile var. Afyon 
konusunda dikkati çeken bir nokta da şu: Hem ideolojik savunma 
yapalım diyorlar, hem de Apaydın gibi meşhur avukatların tutulmasını 
istiyorlar. Bu ikisi çelişkili, Apaydın’ın ucuz avukat olmadığını herhalde 
biliyorlar. İdeolojik savunma yapınca kesin 36 alacağız ve hangisi olursa 
olsun avukatın yapacağı bir şey yok. O zaman usul kanununu bilen 
herhangi bir avukat yeterli olur; fazla para vermeye de hiç gerek kalmaz. 
Yani ne yaptıklarını bilmiyor bu adamlar.  

Aileler konusuna gelince: Mektubundan anladığım kadarıyla “eşin” 
hikâyesine oldukça sinirlenmişsin. Ben de kızdım ama bu kadarına gerek 
yok. Belki daha fazla kızacaksın ama sana bu konuyu açayım (biz bir 
bütünüz, her şeyden önce bunun için gerekli). Sana mektubundan bir 
pasaj yazayım (sana bahsettiğim mektup): “Ben seni bugünkü kararımla 
kesinlikle boşamıyorum. Boşanmak senin için bazı noktalarda önemli 
olabilir; benim için senden ayrılmamak önemli (...). Benim bu konuda 
gelecekten beklediğim bir şey yok. Anlayacağın çocuğuma başka bir yeni 
baba aramıyorum ben. Bunu nasıl değerlendirirsen değerlendir.” Çoğu 
insan da böyledir işte, gerçek istek ve duygularını başka şeylerle 
saklamaya çalışır. Benim seçtiğim yolu biliyor ve kendisinin bu yolda 
gidemeyeceğini de biliyor. Bunların gayet iyi bilincinde, o halde bu ısrar 
neden diyeceksin? Birincisi, bütün hayatını bir evlilik üzerine kurmuş ve 
bu nedenle de onun yıkılması kendisi için kötü olacağından bunu 
istemiyor. Hayatını basit şeyler üzerine kurmuş zayıf karakterli bir insan. 
İstese benim yerime başkasını bulabilir (o malum öğretmen çevresinde 
kendini saydırır). O halde neden yapmıyor diyeceksin? İkincisi, oldukça 
hırslı bir insan fakat bu hırs bir temele dayanmıyor. Yetenek olmazsa tek 
başına hırs fazla bir şey yapamaz. Böyle bir insan beraber olacağı ikinci 
insanı ilkiyle karşılaştırır ve daha iyi bir ikinci bularak kendini tatmin 
eder, huzura kavuşur (bu insanlar kendi güçleriyle ayakta duramazlar). 
Bütün sorun da burada çıkıyor zaten. İkinci birini bulacak ama hem 
onunla beraber olacak hem de yapılacak karşılaştırmada benden ağır 
basacak birini bulabileceğinden umudu yok. Ben bunu 1977 başlarında 
ona açıkça söyledim ve hiç sesini çıkaramadı. Benimle beraber olmak 
istiyor ve bunun için de (kişiliğine uygun olarak) her yolu deniyor ve 
kullanıyor. Çünkü kendi yönünden mecbur buna. Sevgi ve beraberlik 
adına neler yapılıyor değil mi? Mecburiyet için, intikam için, menfaat 
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(manevi yönden olsa bile) için beraberlik. En yüce duygular nerelere 
düştü artık. Ama tabii herkes olayı gerçek yönleriyle göremiyor ve 
görünüşe göre değerlendiriyor. O zaman da Emmi’nin hanımının dediği 
gibi, “Bu kadar çaba ve bu kadar bağlılık (!) karşısında taş olsa erir ama 
Engin erimiyor”. Mesele öz olarak böyle işte. İlker sağ olsaydı bu mesele 
çoktan kapanmıştı (çünkü o zaman dayanabileceği birisi oluyordu). 
Neyse, ne yapsa ben kızmıyorum. Kızdığım nokta birtakım yüce duygular 
adına bunların yapılması. Kızmıyorum ve kin filan da duymuyorum. 
Kızgınlık ters yönde de olsa bir insana verilen önemi gösterir. Benim için 
öyle bir insan yok ki kızayım. Sana çok sevdiğim bir fıkrayı anlatayım 
(belki önceden de söylemişimdir): Süleyman Nazif ile bir başka yazarın 
arası son derece açıkmış. Bir gün bir dostu diğer adamı çekiştirirken “o 
alçak” tabirini kullanmış. S. Nazif “Dur!..” demiş. “Alçaklık sıfatı bile bir 
insana verilen değeri gösterir. O adam alçak değil çukurdur...” diye 
devam etmiş. Anladın değil mi!  

Gelelim sana gelen veya gelecek baskıya: Mutlaka bir şeyler 
düşünecekler, aksi onların tabiatına aykırı olurdu. Dediğin gibi de 
düşünebilirler; biri az diğeri çok yer. Kızı göndeririz olur biter. Bunları 
düşünebilirler tabii. Ama sana kızdım biraz. Mektubunda bunları yazıyor 
ve üzülme diyorsun. Adeta sevgin için bana teminat veriyorsun. Ne gerek 
var buna? Benim birşeyden endişem ve şüphem yok ki. Eğer her sefer 
yazıyorsak sevdiğimizi, bu teminat için değil, içimizden öyle geldiği 
içindir. Ne yapılırsa yapılsın beni değiştiremezler (geçen mektupta 
yazdım ya, işim ve eşim bir). Burada dünyadan pek haberi olmayan bir 
mahkum, “Gençsiniz, talebesiniz, böyle şeyler olabilir. Ama bu adam 
toplumdan her istediğini almış, hâlâ bu işin içinde olduğuna göre demek 
ki ne yaptığını gayet iyi biliyor...” dedi. Senin durumuna gelince; açık 
veya gizli baskılar olabilir. Ama senin hakkında hiç endişem yok. 
Diyelim ki buradan göndermeyi başardılar seni (olacak şey değil ya!). 
Ben çok şey gördüm, yaşadım hayatımda. Biz başka bir hayata 
gidemeyiz. Bunca şeyi görüp yaşadıktan sonra istesek bile uyamayız 
başka hayata. Bu böyle! Neyse bu konuyu kapatalım artık. Herşeyi çok 
açık yazdığım için kızmıyorsun değil mi! Bu gibi ufak konularda 
endişelenmek, kızmak gerekmez.  

Abin teyzemlere her zaman gidebilir. Aslında işi esas yürüten 
annemdir. Onunla karşılaşsa bile kesinlikle hiçbir nahoş şey olmaz. Bir 
kere mesele benimle ilgili onun için hiçbir şey olamaz. Yalnız resmi 
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davranabilirler ki, o da normal artık. Sana ve belki abine kızsalar bile 
normal davranırlar. Edepsizlikleri yoktur, sadece biraz soğuk kalırlar, o 
kadar (aslında annem İlkin’i de hiç sevmez ama beni tanıdıklarından ses 
çıkartmadılar). Zaten bayramda gelirler ve ben de gereken şekilde 
konuşurum. Dedim ya, gereken ne ise yaparlar. Aramız hiç bir zaman iyi 
olmadı ama bana büyük saygıları vardır. Bu arada belirteyim: “Abimin 
tutumunu geçen mektupta yazdım” diyorsun ama onu almadım. Bir de 
Afyon’dakilerin başka konularda söyledikleri varsa onları da bana 
yazmalısın. Kötü şeyler olsa bile. Benim için hiç endişelenme, iyiyim. 
İçinde bulunduğum durumu da kendi hayatımda geçilmesi zorunlu bir 
aşama olarak görüyorum. Benim için iyi şeyler söylenmeyebilir ve 
düşünülmeyebilir. Bunlarla mücadele edecek ve yaptığım hataları 
düzeltip onlar altında ezilmeyecek gücüm de var. Bu güç sadece beni 
değil, beraberinde birçok insanı taşımaya da yeter. İnsan en kötü şartlarda 
bile kendini ve bağlı olduğu şeyleri geliştirebilir. Zorluğa dayanmak 
yetmez, o zorluklar altında ileri gitmek gerekir.  

Yazdığın kadarıyla Afyon’dakilerden birisi Güler hakkındaki fikrini 
değiştirmiş. Daha çok insan fikir değiştirir ve belki de değiştirmiştir. 
Övünmek gibi olmasın ama, diyalog kurmaktaki tüm eksikliğime rağmen, 
eğer ısrarla birinin yanında yer alıyorsam kolay kolay haksız çıkmam.  

Ali oldukça iyi. Akla ve mantığa uyan herşeye hazır. Davranış 
olarak sinirli ama tutarlı. Afyon konusunda bir şey daha belirteyim: Tipik 
bir örnektir. Bir insan eğer gereksiz yere ajitasyona başvuruyorsa, aslında 
en başta kendisinin buna ihtiyacı var demektir.  

Aklımda iken belirteyim: Avrupa’ya gittiğinde göreceğin şehirleri 
şimdiden düşünmeye başlasan fena olmaz Hemen kızma canım, şaka 
yapıyorum. Bütün arkadaşlara ve akrabalara selamlar. Özellikle de 
akrabalara…  

Arzu’nun annesinin dediği gibi, “her gecenin sabahı vardır”. İsterse 
olmasın, güneşi biz doğurturuz o zaman da. Kendinize dikkat edin, 
sağlığınıza iyi bakın. Kayınbiradere de selamlar. Sevgili k..... Seni çok 
seviyorum.  

Not: Akşamüstü 5, 9, 10 Kasım tarihli üç mektubunu da aldım. 
Ailemin dışında pek kimseyle görüşemedim.  
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Mektup	-	35		
17 Kasım 1977  

Sevgili Belma,  

Üç mektubunu evvelki akşam aldım, sabah da bir mektubunu aldım. 
Aynı günde dört mektup. Hiç başıma gelmemişti!  

Mektuplardan 5 tarihli olanı 7’de, 9 tarihli olanı 10’da, 10 tarihli 
olanı da 11’de postaya verilmiş. Hepsi 15’inde geldi. Yani oradan 
çıktıktan sonra mektupların elime geçiyor.  

Önce avukat meselesine gelelim: Ben ileride de Apaydın’ın davayı 
alacağını pek sanmıyorum. Oyalıyor herif açıkça. Almazsa almasın, 
yalvaracak değiliz ya! 

Afyon’a mektup yazmaktan da vazgeçtik. Karşılıklı konuşabilsek 
daha iyi olacak. Çünkü yazsak iyi bir ifade kullanmayacağız ve bu da 
onların durumunu daha da kötüleştirecek.  

Abine gelince: Buraya gelince görüşebiliriz inşallah. Olmazsa ona 
da mektup yazarım. Gayreti, enerjisi çok iyi ve bu kadarcık şey eğer 
hayatına bir anlam verebiliyorsa eğer bu da iyi. Ama İlkin meselesinde 
sana, “belki sen de bilmiyordun” demesi çok ağırıma gitti. Ne sanıyorlar 
bizi yahu! Ama doğal karşılamak gerek tabii. Kendi ailemde bunu çok 
gördüm. Gayret, enerji, parlak sözler ve hemen ardından görünen o 
malum kafa yapısı!  

Teybiniz varsa bant göndereyim, diyorsun. Senin sesini ve bir 
zamanlar evin duvarlarında yankılanan türkülerini dinlemeyi çok isterdim 
ama burada radyo bile yok.  

Tahliye olan çocuğun ziyaretini yazmışsın. Beni daha iyi tanıdığı 
muhakkak ama ben ısınamadım nedense bu çocuğa bir türlü. O kadar çok 
konuşuyor ki! Beni çok sevdiğini yazıyorsun. Ben de buna şaşıyorum 
zaten. Onun gibi başka insanlar da var, hem de başka siyasetten. Doğru 
dürüst konuşmadık bile ama bana bir tuhaf bakıyor adam. Bakışında 
saygı ve bağlılık var. Çok düşündüm bunun nedenini. Belki tuhaf bir 
insanım da ondan. Bir sürü şey yapmış (ki çoğunu da bilmiyorlar) buna 
karşılık son derece sakin. Çoğunun içinde özlem halinde olan herşeyi 
düzenden almış ama gene de onlardan çok ileride yürümüş ve 5 sene 
yersek ne yapacağız diye düşünenlerin karşısında 36’nın ağırlığını 
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kaldırabilen bir insan. Bazan çok kızıyorum kendime niye konuşmadın bu 
insanlarla diye. Ben konuşunca herkes susuyordu ve farkında olmadan 
bana çok şey veriyordu. Bu kadar şeyden sonra artık yeter diyerek 
kapandığım dünyamdan çıktım biraz. Gittikçe de daha fazla çıkıyorum. 
Çünkü önceden hiç tanımadığım insanların bile bana ihtiyacı olduğunu 
gördüm. Demek ki görevimizi yapmalıyız. Çok zor günler geçirdik, 
meğer o günlerde bize bakarmış herkes.  

Arzu’nun sıhhatinin iyi olduğuna sevindim. Nişanlısı askere gitti 
demek. Söyleyecek bir şey yok. Ama bu adam artık hiç birşey olamaz.  

Birbirimize birşeyler vermenin tek yanlı yürüdüğü konusundaki 
fikrine gelince, gerçekten de bu durum bir süre tek yanlı yürüdü (yani 
benim tarafım oldukça ağır bastı). Bunun en önemli nedeni mektupların 
gelmemesinden çok gelenlerin hiç tatminkâr olmamasıydı. Ama gene de 
bu mektupların varlığı bile, dünyada sen ve senin gibi insanların 
olduğunu tekrar hissetmek için bana güç verdi. Özellikle kendi içime 
kapandığım dönemde benim için ayrı bir değer taşıyordu bu mektuplar. 
Çünkü neredeyse dış dünya ile tek bağlantımdı onlar. Bir ara senden tam 
18 gün mektup gelmedi, ancak ben haftada en az üç defa yazmayı 
bırakmadım. Şimdi bunlar nispeten düzeldi artık, mektupların geliyor ve 
hepsi de çok güzel.  

Geçen mektuplarından birinde “artık gerçekten iyi olduğuna 
inanıyorum ve eskisi gibi bu geçici bir rahatlık diye düşünmüyorum; 
onun için arada bir biraz karamsar mektuplarını da alsam fikrim 
değişmiyor” diyorsun. Söylediğin gibi gerçekten iyiyim. Arada bir şiddeti 
fazla olmayan dalgalanmalar geçiriyorsam eğer, bunu normal karşıla. Bir 
örnekle, on ay yatmakla on yıl yatmanın insanın üzerinde yaratacağı 
ağırlık çok farklıdır. Şu kadarını belirteyim, bugüne kadar gördüklerimin 
içinde bu ağırlığı en iyi kaldırabilen de benim. Bunun en önemli nedeni 
de geçmiş hayatım olsa gerek. Buraya ilk geldiğim günlerde kendime, 
“Farzet ki artık hayatın burada bitti, ona göre geçmişi değerlendir...” 
dedim. Düşündükçe 27 yıla bir ömrün sığdırılmış olduğunu gördüm. Bu 
bana büyük bir huzur verdi. Ama bunun dışında hayat devam ediyor ve 
yapılması gerekli bir sürü şey var. Şimdi sorun bu durumda onlara nasıl 
katkıda bulunabilirim oluyor. İnsan ileriye gitmek istiyorsa, içinde iki 
duyguyu birden hissetmelidir: Yeterlilik ve yetersizlik. Yeterlilik 
duygusu kendine güveni ve saygıyı verir (ki bunlar olmadan da bir yere 
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gidilmez). Bunun dışında yetersizlik duygusu da gereklidir. Her şeyde 
yeterli olduğumuza inanıyorsak, ilerlemeye çalışmanın da bir anlamı 
olmaz. Aslında inançlarım ve o inançların somutlaştığı insanlar dışında 
kimseye karşı hiçbir yükümlülük ve bağlılık hissetmemek oldukça iyi 
oluyor. Arkadaşların ailelerinden mektup geldiğinde bir tuhaf oluyorlar. 
Ben bunların hepsini buraya girmeden önce attım. Dışarıda iken bunun 
için çok mücadele ettim ve yıprandım ama burada rahatım. Senin 
mektupların dışında hiçbir mektupla fazla ilgilenmiyorum. Gece 
düşündüğümde ise aklıma sadece sen ve akrabalar geliyor. Nadir olarak 
da Deniz geliyor. Ona karşı şu durumda yapabileceğim tek şey vardı; 
masraflarının karşılanmasını sağlamak ve onu yaptım. Ailem 
karşıdakilerden hiç hoşlanmadığı için bunu da yapmıyordu çünkü. Neyse, 
insanın hayatta inançları ve onların somutlaştığı insanlar dışında hiç 
kimsesinin olmaması, bu duruma uzun süredir alışmışsa hiç fena değildir.  

Anladığım kadarıyla senin de kitapların yok. Biz koğuşta iken 
epeyce kitap vardı. Şimdi hepsi dağıldı, bulduklarımı okuyorum. Şu anda 
Kurtuluş’un bir sayısı var elimde. Seni kızdırmak için kitap tavsiyelerime 
devam edeyim (bir de kitapları göndersem de özetlerini yazsan diyorsun 
değil mi, beleşçi!). Kemal Tahir’den Kurt Kanunu ve Yorgun Savaşçı çok 
güzeldir. Kurt Kanunu’nunda okuduğumda beni çok etkileyen bir pasaj 
yazayım sana, ama önce onu söyleten şartları bilmek gerek. I. Dünya 
Savaşı’na girdiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresi İttihat ve 
Terakki’nin elindedir. İmparatorluk dağılmanın eşiğindedir ve bu 
dağılmayı önlemek için İttihatçılar dünyanın dört bir yanında savaşa 
girerler (Balkanlar, Kafkasya, Çanakkale, Yemen, Ortadoğu) ve 
yüzbinlerce insanı buralarda harcarlar. Herhalde 20. yüzyılda bundan 
daha çılgınca bir çaba görülmemiştir. Ve tabii başaramazlar, imparatorluk 
dağılır ve aslında kaçınılmaz olan bu olayın sorumluluğu da onlara 
yüklenir. Kara Kemal (romanın kahramanı) da İttihatçıların sivil 
kesiminin ikinci önemli adamıdır. Cumhuriyet devrinde aslında hiçbir 
ilgisi yok iken onu İzmir suikastina karıştırırlar. Yanındakilerden biri 
bunun nedenini sorar. “Siyaset kurtlar kavgasıdır. Bugün yüzümüze 
darağacının gölgesi vuruyorsa, bu kurtlar kavgasında yenik 
düştüğümüzden dolayıdır. Kurtlukta düşeni yemek kanundur!..” cevabını 
alır. Gerçekten de siyasi mücadelede ağır yenilgi almak veya kenarda 
kalmak ölümdür, hatta ölümden de beterdir.  
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Duruşmadan sonra Sağmalcılar’a özleyerek döndüm, diyorsun. Ve 
devam ediyorsun: Düşünce ve istek olarak dışarıda olmak yetmiyor 
canlılığı korumaya. Bu tekdüze geçen günlerde en ufak bir değişiklik bile 
heyecan ve yorgunluk veriyor insana.  

Dışarıya çıktığımda ben hiç özlemedim burayı. İstanbul’dan gelirken 
yeşil tepelere, ağaçlara sanki son kez görüyormuşçasına uzun uzun 
baktım. Dediğin gibi içeride en küçük bir değişiklik heyecan yaratıyor 
ama ben herhalde karakterim icabı hemen hiç etkilenmiyorum. Buradaki 
hayata alıştım. Burayı seviyor değilim ama nefret de etmiyorum. Burada 
bulunmaya mecburum ve bunun için buradayım. Ama hayatımın boş 
geçtiğini de zannetmiyorum. Bu koğuşta daha rahatım, ne nöbetçilik var 
ne de temizlik. Bütün vaktimi okumaya, yazmaya ve düşünmeye 
ayırabiliyorum. Muhakkak ki mapusluk zor zanaat ama icra edeceğiz. Sen 
de amma müşkülpesentsin ha! Masa yok, kitap yok, gürültü var, vs. 
Neredeyiz kızım! Masa yoksa yatakta yaz, kitap yoksa önceden 
okuduklarını düşün ve değerlendir, gürültü varsa sabah erken kalk. Bu 
hayata uymak ve ne kadar elverişsiz olursa olsun her şart altında devam 
etmek zorundayız. Öyle değil mi canım! Onun için şartların düzelmesi 
için çalış ama bir şeyler yapmak için de onları bekleme. Bu dünyada 
kurşundan daha çok bir şey yapmamak öldürür insanı.  

Oniki yaşındayken içeri atılan çocuğu da yazmışsın. Gerçekten de 
bu allahın belası düzen daha bu yaştaki çocukları bile hayat kavgasının 
göbeğine itiyor. Ama daha acıları da var bilir misin. Geçen sefer 
yazmıştım ya; en büyük trajediler bile bu kadar acı olamaz diye. Acılığı 
tabiiliğinden geliyor; süsü, abartması yok.  

Birisi var burada. Yaş 47, cezası 36 yıl. Çok uyanık ve becerikli bir 
adam. Girmediği yapmadığı iş kalmamış. Geçmişte arazi meselesinden 
kayınpederi ve kayınbiraderini yaralamış, yatıp çıkmış. Sonra onlara 
bakmış. Varlıklı sayılır. Hanımı, kayınpederi, 20 yıllık bir arkadaşı ve 
gene bir tanıdığı birlik oluyorlar. İşte bu tanıdığın kızıyla evlenmek 
isteyen bir genci öldürüp bunun üstüne atıyorlar. Hanımı mahkemede 
aleyhine şahitlik yapıyor ve 20 yıllık arkadaşıyla metres hayatına 
başlıyor. Beş çocuğu var ama hepsi ufak. Mallarının çoğuna el 
koyuyorlar. Ardından içerde iken de gene bu insanların oyunuyla 
falakada iki ayağını kırıyorlar. Muayene olduğu doktorlar, sen bu kadar 
olaydan sonra nasıl çıldırmadın, diyor. Son derece sakin bir adam, hiçbir 
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kötü alışkanlığı yok. “Bekliyorum!..” diyor. Ve ben, bu kadar sakinliğin 
altındaki vahşi bekleyişi, korkunç kini hissettiğimde saygı duydum. 
Günün birinde çıkacak ve yaşı kaç olursa olsun bu işi çocuklarına 
bırakmayacak.  

Bir başkası, 50 yaşlarında. Bir ağanın yanında yanaşma olarak 
çalışırmış. İşten ayrılmak istiyor ve birikmiş parasını istiyor. Vermiyorlar, 
ısrar ediyor. O civarda işlenmiş bir cinayeti üzerine yıkıyorlar. Jandarma 
ağanın, mahkeme ağanın. Yeterli delil yok ama ikinci celsede müebbet 
yiyor. İnanamıyor insan, açık ve samimi birisi. Burada yalan söylemesi 
için bir neden yok. Ama o ilki gibi değil, kendini bırakıvermiş.  

Bir başkası, işportacı bir çocuk. Birinden alacağı varmış, borçlu 
borcunu vermemiş. O da zorla pardesüsünü almış gitmiş. Şikâyet edilmiş. 
Bu acemi, mahkemede nasıl konuşulur bilmez. Şikâyetçinin de biraz 
çevresi var. Gaspa sokmuşlar, 12 yıl 4 ay. Deli olmak işten değil.  

Bizim koğuşta İslamköy belediye başkanı da yattı. Adam evli. Bir 
kıza saldırıyor, o da çekip vuruyor. Ama hafif yaralanıyor (herif bu 
olaydan kurtarmış ve tutuklanmamış bile, ama kız halen içeride!). 
Ardından bir gece klübünde kafayı bulup silahla havaya ateş ediyor (iki 
tabancası var, ikisi de ruhsatsız). Cezası on gün, infazı düş bir hafta yatıp 
çıktı.  

Bunları gördükçe kendi durumumu unutuyorum gerçekten. Ve hepsi 
de inanmaya, güvenmeye, bağlanmaya susamış insanlar. Bizleri de çok 
seviyorlar.  

Sana dört bir yandan mektup geldiğini yazıyorsun. Evlenme teklifi 
filan yok değil mi içlerinde, bozulurum ha!  

Sevgili k.... seni çok seviyorum.  

Not: Mektup yazma diye telgraf çektim, sonra pişman oldum. Ya 
gitmemiz gecikirse...  
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Mektup	-	36		
18 Kasım 1977  

Sevgili Belma,  

Bu hafta her gün mektup yazdım sana. Herhalde toplam yirmiyi 
geçti otuza gidiyor. Sana orada iken yazdıklarımla hepsi bir kitap olacak 
herhalde.  

Dün gece doğru dürüst uyuyamadım. Geçmişte olup biten herşey 
gözlerimin önünden geçti. Genellikle gayet iyiyim de aradabir (deyim 
yerindeyse) böyle kriz basıyor. Yapamadığım bir şey için içimde büyük 
bir öfke kaldı. İnsan bir yere geldiğinde başlangıçta çevresindeki insanları 
tanımaz. Hayatın içinde, görevlerin içinde onları tanır. Onların öğrendiği 
bildiği şeyleri ve uygulama yeteneklerini tanır. İnsanlar elenir, bazıları 
geriler bazıları öne çıkar. İşte bu noktada öne çıkan insanlarla özel olarak 
uğraşmak gerekir. Onları en üst düzeyde şeyleri kaldırabilecek seviyeye 
getirmeye çalışmak gerekir. İşte tam bu noktada kaldık. Geçen onca 
zamanın ve emeğin ürünleri alınmak üzereydi ama bunlar ileriye kaldı. 
Gerçi en zor yol aşıldı, kimlerin böyle bir gelişmeye layık olduğu açığa 
çıktı ve bu da az şey değildir. Diyeceksin ki, bu yapılabilseydi müsterih 
mi olacaktık. Değil tabii, bu sefer de “daha fazlası neden yapılamadı” 
diye huzursuzlanacaktık. Zaten önemli olan da şu veya bu olmadı diye 
düşünmek değil; olanın sınırlarını iyi tespit edip hangi şartlar altında 
olunursa olunsun ne yapılabileceğini düşünmek ve yapmak tabii. Ama 
gene de insan aradabir böyle duygulara kapılıyor. Aradabir de olsa 
kapılmamak imkânsız çünkü yüksek bir sorumluluk duyuyor insan.  

Bir de diğer gıbayi tutuklu akadaş mahkemeye neden gelmedi 
anlayamadım. Haber de alamamışsın, doğrusu merak ettim.  

Şimdi gelelim oldukça önemli bir konuya: Mektuplarını defalarca 
okuyorum, arada bazen yazını iyi okuyamamaktan ilk okuyuşta atladığım 
noktalar oluyor. Sonra tekrar tekrar okuyup düşündüğümde anlıyorum. 
Birinci nokta şu: Abinin davranışı konusu. Mektubunda “... İlkin 
konusunda soru var sanıyorum kafasında. Biliyorsun ben senden 
bahsettiğimde bu konuya değinmemiştim. Bir kere ‘neden sakladın’ dedi. 
‘Belki sen de bilmiyordun’ dedi. Ben bunu reddettim. Bildiğimi, ancak o 
buraya dönünce söyleyeceğimi, başlangıçta (ona bahsettiğimde) haberim 
yoktu, dedim. Onun en çok üzüldüğü şey benim ondan birşey 
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saklamamdır. Bu nedenle böyle söyledim sonra üzüldüm...” diye 
yazmışsın. Ardından da “oraya geldiğinde o açmasa bile bu konuyu 
konuş ve gelecek için kararlılığımız konusunu senden de dinlesin” 
diyorsun. Benim anladığım şu: Dışarda iken abine beraberliğimizden 
bahsettiğinde bu konuyu açmamışsın. Şimdi nedenini sorduğunda ise “o 
zaman benim de haberim yoktu” diyorsun [43].  

Bak Belma, karşımızdaki insanların kafa yapısını biliyoruz ve bu 
yapının böyle hassas konularda onlara neler düşündürebileceğini de 
biliyoruz. Şu da açık ki, beraberliğimizi (kim olursa olsun) başkalarının 
gözünde yıpratmamalıyız. Buna ikimizin de hakkı yoktur. Ben abinin 
‘belki sen de bilmiyordun’ ifadesine artık hiç kızmıyorum. Onun 
durumunda olan bir insan senin ifadenden sonra böyle düşünür; bu son 
derece normal. Göreceksin ileride (özellikle sen çıktıktan sonra) bu konu 
dallanıp budaklanacaktır. Çünkü onun gözünde ben üçkâğıtçı sen ise 
aldatılmış durumdasın. Nitekim bir sonraki mektubunda teyzemin 
adresini vermek konusunda tartıştığınızı yazmışsın ve “İlk kez 
aramızdaki sevgiyi ve bunun yansımalarını bilmezlikten gelip geçiştirmek 
ister gibi bir tutum sezdim...” demişsin. Bu tutumla (hem de daha 
ilerlemiş biçimde) daha çok karşılaşacağından da eminim. Kendi 
arkadaşlarımız arasında bile böyle hassas meselelerde oyun oynamamaya 
dikkat ettik. Kafa yapısı herşeyi düşünmeye müsait insanlarla bunu 
yaparsak, herşeyden önce beraberliğimiz onların gözünde yıpranır (ki bir 
ölçüde yıprandı bile). Dediğim gibi en zor şartlar altında kurulan ve 
sürdürülen bu güzel şeyi yıpratmaya ikimizin de hakkı yoktur. Zararın 
neresinden dönülse kârdır, bu konularda açık ve direkt konuşmalıyız. 
Bazı insanlar üzülebilir ama uzun vadede böylesi daha iyi olur. Yoksa 
bazı ‘manevralar’ yapmaya kalkarsak, hem ilişki yıpranır, hem de çok 
başımız ağrır (zamanla haklı olduğumu göreceksin). Ve unutmayalım ki, 
dünyada herkesi her konuda memnun etmek olanaksızdır.  

Abin geldiğinde “o bu konuyu açmasa bile konuş” diyorsun. 
Konuşacağım, hem de açıkça. Yani bazı konulardan haberli olmak 
meselesinin senin dediğin gibi olmadığını söyleyeceğim en başta. Ama 
bizim birliktelik konusundaki kararlılığımızın her şart altında süreceğinde 
esas olarak ben ikna edemem. Elimden geleni yaparım ama ne yapsam 
olanaksız. Onu esas ikna edecek olan sensin. Ben ancak yardımcı 
olabilirim. Bu da son derece normal. Örneğin, benim ailemin bu konuda 
ikna olmasını düşünelim (gerçi ikna olup olmamaları beni hiç 
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ilgilendirmez ama misal olarak söylüyorum), bu konuda esas belirleyici 
ben olurum. Sen ne yapsan, ne kadar gayret göstersen, ne kadar inandırıcı 
olsan gene de ancak yardımcı olabilirsin. Belirleyici olan benim kararlılık 
ve inandırıcılığım olur. Aynı durum senin için de geçerli. Onun için 
abinle konuşabilsek bile bunun nitelik belirleyici olduğunu sanma, o esas 
olarak sana bakacaktır (normali de budur zaten). Sonuç olarak: Gereksiz 
yere kimseyi üzmek veya durup dururken çelişki çıkarmak gibi 
huylarımız yoktur. Ama bizim için kutsal olan şeyleri yıpratacak hiçbir 
taviz vermeyiz. Bunu bizden isteyen insanları önce ikna etmeye çalışırız. 
Olmazlarsa, yolumuza devam ederiz. Karşımıza dikilirlerse, ezer geçeriz.  

Bu konu böyle. Yanlış anlamaman için devam edeyim. Sana sadece 
kızdım, hepsi o kadar. Biz birbirimizi yeterince tanıyoruz ve bu 
meselenin içinden çıkacağız elbet. Önemli olan lüzumsuz ‘manevra’ 
yapacağız diye başımıza fuzuli iş çıkarmamak ve ilişkimizi yıpratmamak 
(‘manevra’ ile kısa dönemde durum idare edilir ama uzun dönemde çok iş 
çıkar başımıza). Bir de şu konu var: Beraberliğimiz bizim için değil 
başkalarının gözünde biraz yıpranmıştır. Ama bu kadar güzel birşeyi 
başkalarının (kim olursa olsun) gözünde bile yıpratmamalıyız, öyle değil 
mi? Tekrar belirtelim: Sadece sana kızdım o kadar. Başka duygulara filan 
kapıldığım yok. Hapishane insanın zihnini ve duygularını dumura uğratır. 
İnsan en ufak iyi bir şeyden büyük umutlara kapılır, en ufak kötü bir 
şeyden büyük umutsuzluklara düşer. Hapishane psikolojisidir bu ve 
etrafımda da görüyorum bunu. Ben bu psikolojiye bugüne kadar 
kapılmadım ve asla kapılmayacağım.  

Banu’nun selam gönderdiğini yazmışsın. Fırsat bulursan benden de 
selam söyle. İnfazlar yarıya inerse çıkar, hoş dışarı çıkıp da ne yapacak 
ya.  

Anti-Dühring’i elime geçirdim. İyi oldu. Ama burada günlerim o 
kadar dolu ki yapmayı tasarladığım bazı şeylere zor fırsat buluyorum. 
Vaktimin en büyük kısmını düşünmek ve sana mektup yazmak alıyor. 
Biliyorum ki uzakta da olsa “Benim!..” dediğim birisi var ve benim 
mektuplarıma da ihtiyacı var. Onun için hiç şikâyetçi değilim her gün bir 
sürü vakit ayırmaktan. Hatta bunu zevkle yapıyorum diyebilirim.  

Gece gündüz ne zaman boş vakit bulsam saatlerce düşünüyorum. 
“Ne var ki bu kadar düşünecek!..” diyeceksin. O kadar şey yaşadık ki, 



	 149	

çok şey var aslında. Ve bazı şeyleri de insan zamanla buluyor. Onların 
sonuçlarını gelecek mektupta detaylıca yazarım sana.  

Hani bir adam vardı, tanıdığın ve benim de sık sık bahsettiğim. O 
adam birçok şeyin dışında sevdiği kadınla, o dünyanın en tatlı kadınıyla, 
bir sürü şeyin içinde geçirdiklerinin yanında, herşeyi unutup geçirdikleri 
saatleri de özlüyormuş. Kafası ve morali gayet iyiymiş. Daima iyi şeyler 
düşünüyormuş ama daima en kötülere de hazırmış.  

İstanbul bugünlerde pek hareketli. Dışarıdaki herkes parasız halde 
anlaşılan. Televizyondan duydular mı bütün koğuş başıma toplanıyor. Ne 
insanlarımız var gerçekten [44]. 

Bu arada Manisa cezaevine mektup yazdım. Orada Turgutlulu bazı 
tanıdıklar var. İçerde kesin karar vermişler galiba; aceleci olmuşlar [45] 
(hiç boş durmuyorum değil mi). Ankara’ya da mektup yazdık ama cevap 
gelmedi. Arzu’ya söyle de gittiğinde söylesin, mektup yazsınlar.  

Sevgili k…. seni çok seviyorum. Herkese selamlar.  

 

Not: Selma’ya da selam. “Hani benim sevdiğim çocuk kitapları var 
ya, getirtip okuyacağım onunla!..“ diyorsun. Desene bir yönümüz daha 
ortakmış. Ben de TV’deki çocuk filmlerini çok seviyorum. İkimiz de 
biraz çocuk kalmışız.  

 

DİPNOTLAR  

[43] Ailesinin yoğun baskısı sonucu Belma durumu idare etmeye 
çalışıyor. Denildiğine göre, Belma benim evli olduğumu bilmiyormuş! 
Belma, İlkin’i tanır halbuki.  

[44] Haberlerde İstanbul’da banka soyulduğu söylenince mahkumlar 
mutlaka bizim yaptığımızı sanıyordu.  

[45] Acilci oldular demek isteniyor. Bize Aceleciler denmesi 
1976’de İlhami Soysal’ın yazdığı bir köşe yazısından kaynaklanır. 1977 
Mart sonlarında Ankara’da bir eyleme hazırlanırken dikkatsizlik sonucu 
hazırladığı bombanın patlaması sonucu ölen Ömür Karamollaoğlu (Rıza 
Salman’ın eşiydi) Basın Yayın Yüksek Okulu’nda okuyordu. Bir yıl 
kadar önce bir gece grup halinde yazılamaya çıkmışlar. Yazı yazdıkları 
yer de Ankara’da İzmir Caddesi gibi işlek bir yer. Ellerinde az boya 
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kalınca bunu da bitirelim diye düşünmüşler ama ne yazacaklar? Uzun 
yazıya boya yetmez, bunun üzerine “ille de devrim” yazmışlar. İlhami 
Soysal “bunlar çok keskin bir grup” diyerek duvar yazısını konu almıştı.  
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Mektup	-	37		
21 Kasım 1977  

Sevgili Belma,  

Dün gece oturup şimdiye kadar gelen bütün mektuplarını tekrar 
okudum. Böyle yapmak oldukça güzel oluyor. İnsan sevdiğiyle karşılıklı 
oturup konuşmuş gibi oluyor. Gelelim geçen mektupta sana söz verdiğim 
şeye; “insan bazı şeyleri sadece düşünerek değil zaman içinde buluyor” 
demiştim. Ve ifademden anlamış olmalısın; bulduğum şeyler beni büyük 
bir iç huzuruna kavuşturuyor. Önce kısmen kendim düşünerek bulduğum 
şeyleri daha temelli ve detaylıca (dolaylı anlatılmış bile olsa) Anti-
Dühring’de bulunca hiçbir şüphem kalmadı (az da olsa bazen kendi 
vardığım sonuçların fazla iyimser olduğunu düşünüyordum zaman 
zaman).  

İşe önce bilimden girelim. Dikkatlice incelendiğinde, insan 
hayatının evrenin büyüklüğü karmaşıklığı karşısında çok yetersiz ve daha 
da önemlisi onu öğrenmek konusunda oldukça değersiz olduğu görülür. 
Bugün son derece basit görünen şeyler için bile insan hayatı ve bazen de 
nesillerin hayatı harcanmıştır. Örneğin, sayı saymak kavramına 
ulaşabilmesi için insanların, şeylerin sayıları dışında, herşeyden önce 
soyutlamak zihinsel özelliğine ulaşmaları gerekir. Keza sıfır sayısının 
bulunması (yokluğun ifadesi) oldukça zaman almış, uzun bir zihinsel 
evrime gerek göstermiştir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Sadece bilimin 
bugünkü seviyesine ulaşabilmesi için kaç neslin geçtiğini, kaç dehaya 
gerek duyulduğunu hatırlamak yeter. Buna rağmen bugün bile bulunan 
herşey daha ne kadar şeyi bilmediğimizi bize gösteriyor. Bir tek örnek 
vermek gerekirse, bütün zamanların en büyük kafalarından Newton 
diferansiyel hesabı bulmak için 20 yılını verdi. Bulduğu şey pek çok 
sorunu çözdü ama o ana kadar bilinmeyen pek çok sorunu da açığa 
çıkardı. Bir ustanın dediği gibi; bir sorunun çözümlenebilmesi için önce 
açığa çıkması gerekir. Öyle insanlar vardır ki tarihte; dehaları bir sorunu 
çözebilmiş olmaktan değil de o güne kadar bilinmeyen sorunları ortaya 
koyduklarından dolayı takdir edilir (Hegel gibi örneğin). Diyalektik 
düşünme yöntemini; o da başaşağı şekilde ortaya koymuş ama o yöntemi 
insanlığın gelişimine uygulayamamıştı. Buna rağmen Anti-Dühring’de o 
şöyle değerlendirilir: “Hegel’in bu sorunu çözememiş olmasının burda 
pek önemi yok. Onun çağ açan başarısı, bu sorunu koymuş olmasıdır.” 
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İnsanlığın bilgisinin gelişmesinin zorluğu ve yavaşlığı yanında çok 
önemli bir nokta daha var: En büyük dehalar bile kendi çağlarının 
şartlarından ve o güne kadar birikmiş bilgilerin çerçevesinden 
sıyrılamamışlardır. Deha, ne olanaksız şeyleri başarmaktır ne de kusursuz 
olmaktır. İçinde yaşanılan şartlarda yapılabilecek en iyi şeyi yapmaktır. 
Ve tüm bu gelişmenin bir ilginç yanı daha var: Çağ açan başarıları 
gerçekleştiren, bilim tarihinde büyük dönemeçleri aşan herkes; ancak 
büyük genellemelere giderek (ve dolayısıyla büyük ölçüde tek yönlü 
kalarak) bunu yapabilmiştir. Darwin, doğal ayıklanma teorisini ortaya 
atarken; yaşama savaşının canlılarda ne tür değişime yol açtığını ve bu 
değişimlerin de kalıtım yoluyla nesilden nesile geçtiğini incelemiş; bu 
değişimlerin nedenlerini bir yana atmıştır. Ve Engels’e göre “bu, onun 
gerçek bir ilerleme yapan kimselerin çoğu ile ortaklaşa sahip bulunduğu 
bir kusurdur.”  

Bilimsel ilerleme için doğru olan bu şeyler daha büyük ölçüde 
sosyal mücadele için de doğrudur. İlkinin malzemesi evren iken, 
ikincininki evrenin en zor yaratığı insandır. Bir adım ilerlemenin, yeni 
birşey öğrenmenin, bir hatanın veya kötü bir tesadüfün sosyal 
mücadelede nelere mal olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve işte tüm bu 
sayılanları uzun uzun düşünmek, senin de tanıdığın bir adamın hayatı 
kendine zehir eden bazı düşüncelerden kurtulmasını sağladı. O daima her 
şart altında, bilgisi ve deneyi ne kadar az olursa olsun en iyiyi yapmayı 
ister ve yapamayınca da kendini suçlardı. Herşeyin kendisine bağlı 
olmadığını, kendisi kadar başkalarının da öğrenmesi gerektiğini ve içinde 
bulunduğu durumun sınırlarıyla kendine geçmişten miras kalan şartların 
sınırlarını aşamayacağını; bu iki büyük gerçeği sürekli unuturdu. Bu 
unutmanın iki nedeni olsa gerektir: Kendisiyle uğraştığı uzun yıllarda 
istediği her şeyi başarması ve her zaman böyle olacağını sanması (halbuki 
insanın kendisi yerine toplumla uğraşması çok farklıdır). Bir de hiç 
bitmeyen, sönmeyen, bugün dünyayı alsa yarın fazlasını isteyen büyük 
hırsı. Bu nedenle, her yetersizlikten ve her hatadan kendini sorumlu tuttu, 
hayatı zehir etti kendine kısacası. Bir zamanlar bu konuyu öğretmenle 
tartıştığını hatırlar. Şöyle demişti o: “Niye ilk yıllarda fazla şey 
yapamadık diyorsun. Biz fazla bir şey bilmiyorduk ki, ama öğrenmek için 
bütün gücümüzü harcıyorduk. Bilmeden, öğrenmeden nasıl 
yapabilirdik?” Haklıymış.  
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Şimdi bunların ışığında önemli bir konuya dönelim: Bu adam 
gelişiminin çok dengesiz olduğundan, yeteneklerinin çok zorlandığından, 
neredeyse tükenme durumuna geldiğinden sık sık bahseder. Gerçekten de 
böyle oldu ama sadece sonuçtan bahsetmek yeter mi? O adam daha 
etraflıca düşündüğünde bugünkü kadar açık ve bilinçli olmasa bile 
geçmişte de bütün hayatını etkileyen bir duyguyu, inancı farkeder: İnsanı, 
onun hayatını, yeteneklerini, çabasını bu kadar cömertçe harcayan ve bu 
kadar yavaş değişen bu dünyaya karşı bir tepkidir o; ona karşı, onun bu 
kurallarına karşı bir başkaldırmadır. Ama umutsuz, çılgınca, ne yaptığını 
bilmez bir başkaldırma değildir bu. O dünyanın kuralları içinde kalarak, 
ama onların esiri olarak değil, onları sonuna kadar zorlayarak mücadele 
etmek. İnsan çabasını bu kadar cömertçe harcayan ve bu kadar yavaş 
değişen bir dünyada mümkün olan en fazla ve en iyi şeyi yapmak. Bu ise 
yetenekler sonuna kadar zorlanmadan, yetenekler dünyanın o andaki 
durumunun isteklerine göre gelişmeden (ki doğal olarak dengesiz bir 
gelişmedir bu) olamazdı. Bu dengesizliğin doğurduğu mahzurlar irade 
gücüyle kapatılmaya çalışılır ama bazen irade yetersiz kalır ve hata doğar. 
Bu da normal tabii. Öyle ise, bu zorlanmadan ve dengesizlikten şikâyet 
neden? O dünyanın işleme kurallarına bilinçlice başkaldırmak ve o 
kuralları zorlamak, yani herşeyi zorlayarak her durumda insanlık için 
mümkün olan en fazlayı yapmaya çalışmak. Bu doğru ise (ki bütün 
varlığıyla doğruluğuna inanır), o halde bunun doğal sonuçlarına da 
katlanmak gerek. Unutmayalım ki bu dünyada normalin dışındaki her 
çabanın, her hamlenin bir bedeli vardır. Bazen ağır da olsa bu bedeli 
ödemek gerekir.  

Şimdi karar verilmesi gereken iki mesele var: Birincisi, dünyanın 
kuralları zorlanarak gerçekten birşeyler yapılabilir mi? Evet, gerçekten 
yapıldı; hem de bazıları inanılmayacak kadar kısa sürede. İkincisi, deha 
olmadığını bilir ama yetenekli olduğunu bilir bu adam. Yetişme tarzının 
kazandırdığı özellikler, yetenekler ve içinde bulunulan şartlar 
çerçevesinde düşünüldüğünde; elinden geleni ardına koymadan gayret 
gösterebildi mi bunca yıl? Buna da rahatlıkla evet diyor. O zaman şikâyet 
edilecek bir mesele yok gerçekten. Yapılması gereken artık o dengesiz 
yapıyı düzeltmek ve azgelişmiş yanları zaman içinde geliştirmek. Ve bu 
oldukça o adam daha iyiye gidecek, sağlamlaşacak. Onun için sürekli 
olarak iyiyim diyorsa eğer buna gerçekten inanmak gerek. Çünkü sağlam 
bir maddi temeli var bu sözün.  
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Bir şey daha var. Biliyorsun gelişimimizi kabaca iki aşamaya 
ayırabiliriz. Genellikle hareketsiz bir devre ve ardından hareketsiz 
yapının harekete geçirilme ve bunun içinde sağlamlaşması çabası. Ama 
ikinci aşamada hareketlilik sağlamlaşmaya göre daha ağır bastı, arada 
denge kurulamadı. Bu hata tabii ama belki de bir ölçüde zorunlu. Her 
önemli dönemeçte biraz tek yönlülük oluyor galiba (Darwin’de olduğu 
gibi). Şimdi ikisinin bütünleşmesinin şartları tam anlamıyla hazır.  

Sonuç olarak, oldukça iyiyim canım. Tek üzüntüm akrabalardan, 
onların hayatından ve senden uzunca bir zaman uzak kalacak olmak. 
Bizim hayatımızda birine güvenmek, dayanmak ve sevmek çok güzelmiş. 
Böyle olduğunu bilmezdim. Aslında bu süreç içindeki yapıdaki 
dengesizliği düzelteceğim. Okuyup öğrenmek istediğim herşeyle 
uğraşacağım. Önceden de dediğim gibi içinde bulunduğum durumun 
ağırlığını normal karşılıyorum bir noktada. Ama herşeyin yanında bir de 
çok sevdiğinden uzak kalmak kötü oluyor. Ama neyse, hepsini atlatacağız 
bunların.  

Burada günler o kadar hızlı geçiyor ki hangi akıllı “hapiste vakit 
geçmez” demiş diye hayret ediyorum. Mümkün olduğu kadar fazla 
okuyorum, düşünüyorum ve yazıyorum. Ayrıca yazım güzel olduğundan 
katiplik yapıp bilumum dilekçeleri de ben yazıyorum. Gazeteleri etraflıca 
okuyorum ve insanlarımızla konuşuyorum. Erkeklerimiz bir başka 
kadınlarımızdan. Toplumsal yapı sonucu daha çok girmişler hayatın 
içine. Görmedikleri şey, başlarından geçmeyen iş kalmamış. Bir kısmı 
bütün bir hayatı buralarda harcamışlar. Aslında dağıldığımız iyi oldu 
biliyor musun. Çok ilginç insanlar tanıdım, bazılarını hiç unutmayacağım. 

Şu anda Pazar gecesi. Televizyonda savaşan kentlerde Leningrad’ı 
seyrediyorum. İnsan denen varlık aslında inanılmaz bir şey. Son derece 
güçlü, sağlam, dayanıklı. Yeter ki bir şeyi yapmaya kesinlikle karar 
versin ve bunun için herşeyini ortaya koysun. Başaramayacağı, 
ulaşamayacağı şey yok.  

Uzaktasın ama her an yanımda hissediyorum. Seni çok seviyorum.  
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Mektup	38-39-40-41-42	
 

Mektup - 38  
22 Kasım 1977  

Sevgili Belma,  

Henüz senden yeni bir mektup almadım ama sanıyorum bu 
yakınlarda gelir. Ben yazmaya devam ediyorum.  

Geçen mektupta açıklamak istediğim ancak yer kalmadığı için 
yazamadığım bir konuya gireceğim. Biliyorsun içeride ve dışarıda çeşitli 
insanlar tanıdık. Bunların içinde sıradan olanlar olduğu gibi, 
özellikleriyle çeşitli olayların ve yapıların sonuçlarını yansıtan insanlar da 
vardı. Tabii bizim için önemli olan özellikle olumlu bir görünüm altında 
olumsuzluk taşıyanlar olacak. Bu tür insanlarla çok sık karşılaşacağız, 
onun için yapılarını iyi anlamamız gerek.  

Burada başlıca iki örnek vereceğim: Birinci tür insan enerjik ve 
yetenekli görünür. Her işe koşmaya herşeyi yapmaya hazırdır. Yapılan 
hiçbir şeyi beğenmez, herşeyde bir eksik bulur, herşeyi idealize eder. İlk 
bakışta bu durum olumlu bir acelecilik olarak değerlendirilebilir. Ancak 
işin ilginç yanı; bu tür kişiler yapılmasını istedikleri büyük işler gündeme 
geldiğinde işe (görünüşte tereddütsüz) girerler. Ancak o işin içinde bir 
hata ortaya çıktığında veya bir yetersizlik sonucu bazı şeyler 
bozulduğunda; o büyük işin temeline, felsefesine saldıranların en başında 
da onları görürüz. Zaten o iş gündeme geldiğinde de onun tam karşıtı 
şeyler kokan işleri gündeme getirmişler ve sonra da görünüşte bundan 
vazgeçmişlerdir. Büyük şeyleri yalnız kalmamak için onaylamışlar ve bir 
kez onayladıktan sonra da her yerde ve her durumda o büyük şeyin 
gerçekleşmesini istemişlerdir. Bu aslında onu savunmak adına yapılan bir 
yıpratmadır. Sözde görünen olumluluk aslında olumsuzluğu gizlemenin 
bir yöntemidir. Yani sözün kısası başlangıçta ister kolay ister zor ikna 
olduktan sonra; bir şeyin çok üstüne varanlara, her şart altında onun 
gerçekleştirilmesini isteyenlere dikkatle yaklaşmak gerekir.  

Fikrimden caydım, üç örnek vereceğim.  

İkinci tür insan, enerjik ve düşünmekten pek hoşlanmayan biridir. 
Herşeye gayretle koşar. Üstelik hayalcidir de, çok şeyin çabucak 
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olacağına inanır. Ancak bu olmayınca yani hayaller yıkılınca bu sefer 
düşünmek zorunda kalır. Ve en akla hayale gelmez saçmalıkları 
yumurtlamaya başlar. Bu saçmalıkları da bir beğenir ki sorma. Önceden 
düşünmeyi başkalarına bırakmış ve kendi minik kafasını yormamıştır. 
Ama hayaller gerçekleşmeyince ve o gerçekleşmemenin nedenlerini de 
anlamayınca bu sefer herkes gibi ben de düşünürüm ve benimki doğrudur 
demeye başlar. Öyle ya başkaları düşünmüş de ne yapmışlardır? Dünyada 
bu tür insanlardan daha can sıkıcı bir varlık olduğunu sanmam.  

Üçüncü tip insan herhalde dünyanın en enterasan tiplerinden biridir. 
Durumu iyi değerlendiremeyen insanı çok şaşırtır. Bu insan zeki, 
yetenekli ve enerjiktir. Normal bir dönemde önemli işler başarmıştır. 
Sonra zor ve hatta olağanüstü zor dönemde de herkesi şaşırtan bir 
dayanma gücü göstermiş, neredeyse hiç hata yapmamış ve yapılması 
olanaksız gibi görünen şeyleri yapmıştır. Ve ardından bu insanın en basit 
bir sorun karşısında bocaladığı, yenik düştüğü ve sonunda en basit zorluk 
karşısında kaçtığı görülür. Hayret edilecek bir durumdur bu. Nasıl olur? 
En zor şartlar altında hemen hiç hata yapmamış ve az da olsa hata 
yapanlara örnek olmuş birisi, bugün o örnek olduklarının çok gerisinde 
kalıyor. Gerçekten de bu tip, insanı hayrete düşürür. Meseleye şu yönden 
bakarsak eğer kavrayabiliriz: İnsan sadece her aşamada elinden gelen en 
iyiyi yapmaya çalışmamalı, aynı zamanda peşpeşe gelen aşamalarda da 
bu çabasını devam ettirebilmeli. Belli bir aşamada (pek çok zorluğu da 
barındırsa) şaşılacak derecede iyi olanlar eğer bu iyi olmak uğruna tüm 
güçlerini harcamışlarsa, artık yeni aşamalara ve zorluklara uyacak 
durumda değillerse; en küçük zorluk karşısında inanılmaz dönüşler 
yaparlar. Aslında onlar sağlam bir inançla girmemişlerdir bu sürece. 
Yetenekli ve enerjiktirler ve onların birikimi ve desteğiyle bir noktaya 
kadar gelmişlerdir. Ama o noktada bütün enerji ve birikim biter ve başka 
yollara saparlar.  

Burada anlattığım insanlardan ilk ikisi senin de tanıdıklarından 
Orhan abiye, üçüncüsü ise askerlik yapan vatandaşa ve 71’in bazı 
adamlarına uyar (tabii hepsi kısmen).  

İnsanları iyi tanımamız gerek; bu çok zaman kazandırır.  

Şu anda pazartesi akşamı. Kafam çok yorgun. Uzun zamandır böyle 
çalışmamıştım. Sabahtan beri bütün gayretimle Anti-Dühring’in ilk 
kısmını bitirmeye çalışıyorum. Kitabı ikiye böldük. Yarın bunu verip 
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ikinci kısmını alacağım. Burada planladığım şeyleri yetiştiremez 
durumdayım. Güncel konularda en azından taslak olarak hazırlamam 
gereken bir sürü şey var ve daha başlayamadım bile. İçinde bulunduğum 
şartları mümkün olduğunca zorluyorum. Buna rağmen yetiştiremeyince 
de canım sıkılıyor. Halbuki her anı değerlendirmeye çalışıyorum elimden 
geldiğince. Ki burada herkesten ve herşeyden uzaktayım. Bir de oraya 
gelince ne yapacağım ben de şaşırdım. Eski huyum devam ediyor. Hangi 
şartlar altında olursa olsun kendime yapacak yararlı birşeyler buluyorum 
onları yapabilmek için de şartları zorlamaya başlıyorum. Şöyle kanaatkar 
bir insan olarak neden doğmadım bilmem ki!  

Aslında bu kadar gayret göstermemin temel itici gücünü açıkladım 
geçen mektupta. Dünyanın işleme kurallarını zorlamak sonucu ortaya 
çıkan dengesiz yapı düzeliyor. Yıllardır ihmal ettiğim yeteneklerim 
gelişiyor, daha tam daha komple bir insan oluyorum. Bu nedenle gün 
geçtikçe daha iyi hissediyorum kendimi. Gerçekten de bazı yönlerim 
oldukça az gelişmiş o çok hareketli hayatın içinde. Bu arada kendimi de 
36’ya oldukça hazırladım. Bu aslında enterasan bir durum. İlk günler 
belki sen de hissetmişsindir. Şu veya bu ölçüde çok yiyeceğini bilmek 
insanın üzerinde garip, anlatılması zor bir etki yaratıyor. Kimi zaman 
hüzünleniyor kimi zaman kızıyor insan. Özellikle normal mahkumlarda 
bu etki çok daha açık ve şiddetli. Bende oldukça kısa sürdü bu durum ve 
sadece orada iken sana yazdığım mektuplara yansıdı. Bir zorunluluksa 
eğer bu durum elbet kabul edeceğim, ama o zorunluluğun altında ezilerek 
değil. Onun sınırları içinde yapılabilecek herşeyi yaparak. Bu gerçeğe 
kendimi oldukça alıştırdım (gerçi bazan gece hüzünleniyorum ama nadir 
oluyor bu). Aslına bakarsan kafamdaki her şeyi 6 sene civarında 
gerçekleştirmem bile bayağı zor [46].  

Özellikle diyalektik materyalizmin bilimin son gelişmesi karşısında 
aldığı şekil konusu. Bu arada unuttuğum birşeyi yazayım: Engels Anti-
Dühring’de çelişkiye örnek verirken eksi ve artı sayılar arasındaki 
çelişkiyi de örnek gösterir. Devrinde bir matematikçi onu bu konuda 
eleştirmiş (kitabın önsözünde var. Eskiden önsöz okumak gibi bir huyum 
olmadığı için okumamıştım). Bayağı sevindim buna. Neden dersen, 
üniversite dörtte iken önceden de yazdığım gibi bu konuyla biraz 
uğraşmıştım. Ve o zamanlar eksi bir sayının doğada var olamayacağını 
düşünmüştüm. Eksi sayı ters yönü veya ilişkiyi gösterir. Örneğin on 
ördek var üçü ayrıldı, geriye yedi kalır. Burada eksi işareti ayrılma 
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ilişkisini gösterir yani ördek kavramı içine girmez (eksi üç ördek olamaz 
yani). Aynı konunun hemen hemen aynı şekilde başkası tarafından da 
belirtilmesi oldukça sevindirdi beni (Engels devrinin fizik, kimya ve 
biyolojisini iyi biliyor ama matematikte biraz zayıf kalıyor). İlerde zaman 
bulabilirsem eğer en azından bir-iki konuda diyalektik materyalizmi 
günümüz bilimine uygulama işini başarabileceğim. Aslında bu konunun 
çok zaman istemesinin bir nedeni adı geçen bir-iki bilim dalında daha 
bilgi edinmem gerektiği. Bilirim bu konuları pek sevmezsin, onun için de 
bizim adam kafayı buldu filan gibi düşünüyorsun belki de. Görevlerimi 
hiç unutmuş değilim ama burada Anti Dühring’den başka okunacak kitap 
yok. Onu da okuyunca insanın aklına bu konular geliyor.  

Sık sık beraberliğimiz üzerinde de düşünüyorum. İnsanın bütün 
varlığını verdiği bir sürecin içinde kendisi gibi birisini sevmesi tek 
kelimeyle çok güzel bir şey. Bir sürü sorumluluk, bir sürü iş, bir sürü ağır 
yükün altında iken; bir sürü insanın arasında çalışırken ve şu veya bu 
ölçüde hepsini de severken insanın kendisi gibi birinin varlığını yanında 
hissetmesi; sorumluluğunu aksatmadan, işini azaltmadan, diğerlerine 
duyduğu sevgiyi hiç yitirmeden ona içindeki en iyi duyguları, en yüce 
hisleri sunması… Bazan kelimelerle zor ifade edilen birşey bu. Öyle bir 
duygu ki bu normal hayattaki bir beraberlikten çok farklı. İki insan para, 
şöhret vb. Gibi konulardan dolayı değil, herşeyden önce inançları ve bu 
inançları uygulamadaki kararlılıkları sonucu birbirlerine yaklaşırlar. Bu 
bağ, iki insan ister yakın ister uzak olsunlar kopmaz bir bağdır. Çünkü 
temelini iki insanın derin inançlarında bulur. Bu insanların işi ve eşi 
aynıdır. Birbirinin içinde ve birbirine bağımlıdır. Bu nedenle işlerine 
olduğu kadar eşlerine de sıkıca saılırlar. Bazıları bunu kolayca 
anlamayabilir ama bir noktada normal karşılamak gerek onları. Örneğin 
abinin bu konudaki çelişkisi şu: O ancak bizim hayatımızda varolabilecek 
bir beraberliği kendi hayatında arıyor. Ama gerekli maddi temel yok onun 
hayatında. Bizim beraberliğimizin sağlamlığı ve güzelliği, henüz tam 
anlamıyla bütünleşmeden ayrılmamıza rağmen her şart altında bu sürecin 
durmaması; uzak olmamıza rağmen birbirimizi yanımızda hissetmemiz. 
Ve bu beraberliğin, bu güvenin ve sevginin bize her şeyden önce güç 
vermesi; en güzeli de bu herhalde.  

Sevgili k…. seni çok seviyorum.  
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Not: Abinin doktora tezi ne oldu, basıldı mı yoksa duruyor mu. Bir 
ara yazmıştın bu konuda ama sonra bir haber çıkmadı. Bu gece 
televizyonda “Takas“ı seyrettim. Bir söz vardı içinde: “Savaş 
başladığında 35 kişiydik, şimdi iki kişi kaldık. Ayrılırken şöyle dedi 
bana: Oğlum, bugüne kadar ölmüş olman gerekirdi. Bundan sonra 
göreceğin herşey aslında senin için bir mükafattır. Korkma bıkmazsın 
hayattan çünkü onu seviyorsun.“ Bunlar senin de tanıdığın birisi için çok 
uygun laflardı ama bir hafta öncesine kadar. Artık değişti ve aynı yere de 
tekrar gelmeyecek.  

 

DİPNOTLAR 

[46]  1981’de Atatürk’ün 100. doğum yılında büyük bir af çıkacağı 
konuşuluyordu. Bu durumda ben 36 yıl ya da müebbet alırsam, 6 yılda 
çıkmam söz konusuydu.  
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Mektup	-	39		
 

Bu mektup toplam on sayfa ama sadece 3, 4, 5, 6, 9 ve 10. sayfaları 
bulunuyor. Sadece bu sayfalara yer verebiliyorum.  

 

... ancak dikkat edilmesi gereken iki nokta var: Birincisi, biz buna, 
bizi umutlandırdığı için değil ülkenin içinde bulunduğu şartları ve 
bunların muhtemel gelişimini tahlil ederek inanırız. Gerçekten de şu 
andaki şartlar ve bunların muhtemel gelişimi böyle bir inancı olanaklı 
kılıyor. Ama ilerde eğer şartlar değişir de 81 umudu kaybolursa; eğer biz 
hiç bir temele dayanmadan bu umuda inanmışsak yıkılırız. Ama eğer 
şartların analizi sonucu ulaşmışsak durum değiştiğinde yıkılmayız çünkü 
belli bir maddi temelden yola çıkarak ona ulaşmışızdır ve gene o değişen 
maddi temeli analiz ederek yeni duruma uyarız. Örneğin herkes 81 ile 
meşgul iken ben yakında mutlaka af çıkacağını söylüyordum (buna 
ülkedeki duruma bakarak karar vermiştim). 81’e dört elle sarılanlar buna 
çok zor inandılar. Çünkü umudun yakınlaşması erken çıkma psikolojisini 
doğuruyor ve bu da iyi sonuçlara yol açmıyor tabii.  

İkincisi, bu anlattıklarıma dayanarak biz maddi temeline oturtmak 
şartıyla iyiye inanmak ama kötüye de hazır olmak zorundayız. 81’de 
çıkacağız değil ergeç çıkacağız düşüncesine yaslanmak zorundayız.  

Bu kadar şey söylememe karşılık sakın arkadaşlar için kötü şeyler 
düşündüğümü sanma. Hepsi de bulunmaz insanlar ve herşeyi yapabilecek 
insanlar. Ancak onlara bazı değişimleri ve şartları sağlamak gerek. İnsan 
son tahlilde yeteneklerinin, yetişme tarzının ve geçmiş hayatının ona 
kazandırdığı özellikleri aşamaz. Önemli olan onların sınırları içinde en 
iyiyi yapabilmektir. Ben bu şartlara daha iyi dayanabiliyorsam eğer, bu 
kendimi bildim bileli yalnız kalmamın sonucudur. Bu durum bana olumlu 
olduğu kadar bazı olumsuz özellikler de kazandırdı. Aynı durum 
başkaları için de geçerli. Şurası açık ki hiçbir insan her şart altında en 
iyiyi yapamaz. Önemli olan her şart altında elinden geleni yapabilmektir. 
Bu bazan en iyi olmayabilir ama mutlaka bir katkı sağlar.  

Şurası da açık bir gerçek ki insan oldukça erken yaşta uzun zaman 
içerde kalmak zorunda kalırsa eğer bu onu biraz kötü etkiler. Geçmiş 
hayatı kısa, görüp geçirdiği şeyler az olduğundan içerdeki zaman geçmiş 
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olayları düşünmek, daha detaylı değerlendirmek ve kazanılan özellikleri 
sağlamlaştırmak biçiminde geçmez. İçerde geçen zaman kişiliği daha 
büyük ölçüde etkiler. Biz bu konuda şanslı sayılırız çünkü geçmişte 
dayanacağımız çok şey var. Bunları sağlamlaştırmak şansımız da çok 
daha fazla. Ancak bir sorumluluğumuz da var bu durumda: Hayatı daha 
az tanıyan, geçmişte dayanacak şeyi daha az olan kişilere destek olmak. 
Bu gerçekten önemli. Çünkü ne kadar zeki ve yetenekli olursa olsun bazı 
şeyleri insan ancak yaşayarak öğrenebilir. Örneğin 30 yaşından sonra 
hayatın bittiğini düşünebilen insanlar var, halbuki en verimli çağıdır bu 
insanın. Ama genellikle yaşı daha ileri olanlar bunu görebiliyor.  

Evet muhakkak ki mahpusluk zor zanaat. Yalnızca yaşamak ve vakit 
geçirmek yetmez (zaten mahpusluğu esas olarak vakit geçirmek olarak 
almak son derece yanlış) sağlam kalmak ve gelişmek de gerek. Benim şu 
ana kadar vakit geçirmek konusunda sıkıntım olmadı, üstelik vaktin boşa 
geçtiğini de hiç sanmıyorum. Bunda muhakkak ki yapıdaki dengesizliğin 
düzelmesinin ve bunun sonucu sürekli gelişmenin ve daha iyi olmanın 
büyük payı var. Gireli üç aydan fazla oldu bana bir ay gibi geliyor 
(burada bunu kime söylersem çok kızıyor). Gerçekten de şu geçen üç 
ayda çok şey kazandığımı hissediyorum ve bundan sonra kazanacağıma 
da kuvvetle inanıyorum. Ki bugüne kadar da pek okuma durumum 
olmadı ama biraz da iyi oldu bu. Benim öncelikle okumaktan başka 
şeylere ihtiyacı vardı çünkü.  

Dinlenmek fırsatı bulunca sıhhatim de oldukça düzeldi. Artık 
saçlarım bile dökülmüyor. Hafızam da bir açıldı ki sorma. Dışarıda iken 
bir sürü şeyi unutur olmuştum. Dün gece birisi bana dünyada her rejim 
altındaki ülkeleri saysana dedi. On beş dakika ülke saydım ve sonunda bir 
de baktım ki 90 ülke olmuş. Sen de diyeceksin ki içerde olmayı amma da 
övüyorsun ha! Öyle değil, asla öyle değil. Önemli olan, ısrarla belirttiğim 
gibi şartlar ne kadar kötü olursa olsun onlardan lehimize 
faydalanabilmek.  

Sen nasılsın, biliyorum ki iyisin ve iyisiniz. Henüz yeni bir 
mektubun gelmedi ama herhalde bayramdan sonra gelir. Oraya gelirsek 
eğer daha kolay mektuplaşırız.  

Gelişme, sağlamlaşma konusuna dönelim. Konumuz insan ve onları 
tanımak. Bu konuda ikimizin farklı özellikleri var (zaten diyorum ya 
bizim özelliklerimiz ya benzer ya da birbirini tamamlar nitelikte). İnsan 
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tanırken ben genelden hareket ederdim(yani onları sürece katkıları 
yönünden değerlendirirdim), kişisel özelliklerini de bu çerçeve içinden 
giderek öğrenmeye çalışır ve bazan da bu konuyu hiç önemsemezdim. 
Sen ise önce insanlarla kişisel diyalog kurmaya ağırlık verir (yani özelden 
yola çıkar) ve onları bütünleşmek adını verdiğin bu süreç içinde tanımaya 
çalışırdın. Çıkış noktalarımız birbirinin tam tersi ama birbirini 
tamamlaması gereken bir terslik bu. Şimdi her iki durumun da pratik 
hayat içindeki sonuçlarına bakalım: İnsanları tanımak zordur ve bir insanı 
tüm özellikleriyle tanımak bazan yıllar sürer. Ve her insan da çok çeşitli 
özelliklere sahiptir.  

Bu durumda insanı tanımaya genelden başlamak gerekir. Her insanı 
sürece olan katkılarıyla değerlendirmek ve daima bu yönü ön planda 
tutarak onu tanımaya çalışmak gerekir. Her insan çeşitli yeteneklere 
sahiptir ama bizi sadece sürecin o anda içinde bulunduğu aşamada işe 
yarayabilecek olan yetenekler ilgilendirir. Esas ağırlık kişiyi genelden 
başlayan bir süreç içinde tanımaya verilse de bu arada özel ilişkilerden 
edindiğimiz deneyimleri de ihmal etmemek gerekir. Özel ilişkilerden elde 
edilen bilgiler genelin boşluklarını tamamlar ve bazan da o kişinin genel 
içinde nasıl bir gelişim izleyeceğini gösterir.  

Şimdi ikimizin durumunu ele alalım: Beni insanların sürece 
yaptıkları katkı ilgilendirir ve onları değerlendirirken de bunu esas alırım. 
Yetenek ve kişiliklerini o anda işe yararlılıkları açısından değerlendirir ve 
bunun dışında özel ilişkilere ya hiç girmez ya da buradan edindiğim 
bilgileri pek önemsemezdim. Bu yöntemle kişiler çok kısa sürede sürece 
yararlılıkları yönünden tanınır, bu konuda ve özellikle anın görevlerinin 
yerine getirilmesinde ve bu konuda o insanların ileri sürülmesinde bu 
yöntem çok esaslıdır. Ancak tek başına kullanıldığında kısa zamanda 
büyük neticeler vermesine karşılık uzun dönemde elde edilecek netice 
biraz şansa kalır. Çünkü bugün sürece katkısı olan insan yarın değişebilir 
ve bu katkı ortadan kalkabilir. O halde onun yapısı ve kişiliğinin de iyi 
tanınması gerekir. Gerçi sürece katkısı içinde bunlar bir ölçüde tanınır 
ama bu yetersizdir. Ben bu konuyu hemen tamamen ihmal ettiğimden 
eskiden sürece katkısı olan bazı insanlar üzerinde çok ısrar ettim ve hayal 
kırıklığına uğradım. Şimdi burada temasta olduğum insanların yapılarını 
da gözleyerek bu eksikliğimi kapatıyorum. Aslında bunu yerleşik bir 
özellik haline getirmek gerek tabii.  
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Senin durumuna gelince: İnsanlar hakkındaki fikrini esas olarak 
onlarla olan kişisel ilişkilerin temelinde edindiğin deneylere dayanarak 
belirliyorsun. Bu durum o insanın bazı özelliklerinin görülmemesine yol 
açabilir. Çok sayıda kişisel deney içinde genel kaybolabilir. Bir örnek 
vereyim: Gelin kızı ele alalım. Biliyorsun onu değerlendirme konusunda 
bir süredir seninle çelişkide idik. Benim onunla kişisel olarak pek ilişkim 
olmadı ancak meseleye genelden bakarak bir karar verdim. Sen ise kişisel 
ilişkilerin içinde tanıdığın insanın benim düşündüğümden farklı olduğunu 
savundun. Son tahlilde daha çok haklı çıktığını sanıyorum. Muhakkak ki 
onun bazı iyi özellikleri vardır, her insanın vardır. Ama bizi herhangi 
özellikler değil sürece katkıda bulunan özellikler ilgilendirir. Bence asla 
bulunduğu yeri kaldıramayan bir insandı o. Ama eğer onu tanımaya 
özelden başlarsak bir sürü özellik arasında geneli kaybedebiliriz ve ayrıca 
kişi olarak da bize biraz sempatik geliyorsa eğer (ki sanırım başlangıçta 
sana da öyle geliyordu) bu geneli kaybetme ihtimali daha da artar.  

İkinci örnek baldızın durumudur. Benimle karşılaştırılamayacak 
kadar iyi tanırsın onu. Ama eğer sürece katkı açısından meseleye 
bakarsak (ki öyle bakmamız gerek) gene benim son zamanlarda da olsa 
vardığım karar doğruya daha yakındı.  

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki iki yöntem (genelden özele 
doğru ve özelden genele doğru) karşı karşıya konursa eğer ilki daha ağır 
basar. Ama bunlar karşı karşıya konması gereken şeyler değildir; tersine 
içiçe geçmeleri gerekir. Ama mutlaka ağırlık ilkinde olmalıdır, ikinci onu 
tamamlamalıdır. Daima öncelikle süreci ve ona yapılan katkıyı öne 
almalıyız. Üstelik ikinciyi öne alırsak eğer herhangi bir sürtüşme 
durumunda başımıza pek çok kişisel dert de çıkacaktır. Gelin kız ve 
çevresiyle anlaşmazlığa düştüğünde bunu açıkça gördün. Gerçi nitelikleri 
belli, onun için bazılarını normal karşılamak gerek ama aradaki ilişkide 
ikinci yöntem ağır bastığından buna zemin de hazırlandı ve ardından akla 
hayale gelmeyen suçlamalarla karşılaştın. Özellikle bu konu üzerinde çok 
düşün canım. Şuna inan ki sen olmadığın zaman senin hakkında 
konuştuklarında sinirlerim iyice geriliyordu ama işin temeline inmeden 
tepki göstermek yanlış olacağından renk vermiyordum. Başlangıçta bu 
insanlar benim bu kadar yakından tanıdığım birisi için nasıl böyle 
düşünebilirler diye hayretler içinde kalıyordum. Sonra meseleyi çözdüm 
tabii. Bu konu üzerinde gerçekten düşün. İnsanların yapısını, onlarla 
ilişkilerini ve son durumlarını dikkate al. İnanıyorum ki bu sana çok şey 
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kazandıracaktır. Böylece enerjini daha verimli harcayabileceksin ve 
gereksiz ilişkilere daha az gireceksin. (...)  

 

Not: Uzun bir not olacak bu. Pazar akşamı şu anda. Televizyonda bir 
oyun vardı “Özgürlüğün Bedeli”. Bilmem seyrettin mi? Konusu şöyle: 
19. yüzyılda İspanyolların egemenliğindeki Venezüela’da İspanyol 
kuvvetleri Bolivar’ın peşindedir. Bir İspanyol subayı ona yardım eder ve 
yerini bilmektedir. Herifler bunu öğrenirler. Bir albay onu sorguya çeker. 
Fiziksel baskıyla konuşmayacağını biliyorum, der. Onun için şu anda 
sokaktan geçen herhangi altı insanı getirteceğim. Onun yerini 
söylemezsen bu suçsuz insanlar ölecek. Ve altı kişi getirilir. Tüccar, 
esnaf, aktör, genç bir anne, genç bir kız ve genç bir erkek. Durum onlara 
açıklanır ve subayla yalnız bırakılırlar. İlk dört kişi adama konuşması için 
her çeşit manevi baskıyı yaparlar ve bir kişiye karşılık nasıl altı insanı 
feda edersin derler. Subay da anlatmak ister ki Bolivar sadece bir kişi 
değildir, bütün Latin Amerika’nın umududur. Son iki kişi ise subayın 
yanını tutarlar. Ardından albay gelir. Her çeşit namussuzluğu, iğrençliği 
(özellikle kıza karşı) yapar ve herkesi teker teker ölüme gönderir. 
İnsanların tüm karakterleri açığa çıkar. İlk ikisi yalvarırlar ölmemek için. 
Aktör de başlangıçta aynı şeyi yapar ama sonunda kendini toplar ve 
şerefli bir şekilde ölür. Son iki insan ise davalarının haklılığını savunarak 
ölüme giderler. Subay bir ara dayanamayacak gibi olur, söylemek 
üzeredir çünkü yeniden altı kişi daha getirilecektir. O anda bir haber gelir. 
Bolivar’ın yeri bulunmuştur ama o saat farkıyla kurtulmuştur. Subay artık 
rahatça ölebilirim der ve ölür. Tam bir köpek olan albay ise dehşete düşer 
bu kararlılık ve inanç karşısında.  

Çok güzel bir oyundu gerçekten. Herşeyin yanında subayın bir sözü 
çok etkiledi beni: Moralini bozmak için ona Bolivar’ın vazgeçebileceğini, 
kaçabileceğini anlatırlar. O şöyle der: Bolivar artık kendine ait değildir. O 
yüzlerce insanın ölümü, acısı ve fedakarlığı üzerine kurduğu bir hareketin 
başındadır ve onun malıdır. Büyük bir düşünceyi kısaca anlatan büyük bir 
ifade değil mi. Artık bundan sonra bu hayatta yapacak ne kaldı, 
yaşayacağımız kadar yaşadık zaten diye düşünmeye olanak var mı. Biz 
sadece kendimize ait değiliz ki böyle düşüncelere kapılmaya hakkımız 
olsun. Ben özdeşleştiğim o sürecin malıyım ve ona aitim. Bunu geçmişte 
de hissederdim ama bugün çok daha kuvvetli olarak hissediyorum. 
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Biliyor musun bir sürü yükün altına girip de çok fazla zorlanınca insan; 
öyle bir an geliyor ki adeta makineleşiyor. Hiç birşeyi duymaz ve 
hissetmez hale geliyor. Aslında beraber olduğum insanlara kızıyorum 
biraz. Küçük bir hatırlatma ile bazı şeyleri çok daha tuvvetle hissetmemi 
ve dolayısıyla daha iyi olmamı sağlayabilirlerdi. Hiç birimiz süper 
insanlar değiliz çünkü ve daha iyi olmak için doğal olarak beraber 
olduklarımızın hatırlatmalarına ihtiyaç duyarız. Belki de haksızım bu 
konuda çünkü çok zor ve hareketli günler geçirildi. Ve o şartlar benimki 
kadar ağır olmasa bile herkesi etkisi altına almıştı.  

Neyse, geçmişin muhasebesi yapılmıştır ve herşeye rağmen 
yüzümüzün akıyla çıktık oradan. Şimdi geleceğe, umut dolu geleceğe 
bakmak gerek sadece. Ve şurası açık ki daha yapılması gereken çok şey 
var. Benim yapabileceğim şeyler de var. Ve onları yapacağım. Bazan 
garip duygulara kapılıyorsam da bir noktada normal bu. Beni fazlaca 
etkilemelerine izin vermedikçe arada bir gelebilir böyle duygular; çünkü 
o kadar çok şey oldu ki ve o kadar çok şey görüp geçirdim ki...  

Vakit epeyce ilerledi. Televizyonda Leningrad’ın son kısmını 
seyrettim. Milyonlarca insanın tek bir yürek tek bir ruh halinde 
davranması herhalde dünyanın en güzel şeyi olsa gerek. Belki o günleri 
göremeyeceğiz. Ama eğer o tek bir yürek gibi davranmak için tüm 
insanların büyük bir duvar gibi, onun tuğlaları gibi birbirlerini tutmaları 
ve birarada bulunmaları gerekiyorsa eğer, o duvarın temelini attığımız ve 
biraz da yükselttiğimiz için övünebiliriz.  

Biraz önce sadece kendime değil o sürece de ait olduğumu söylerken 
ait olduğum birini unuttum: Ben sana da aitim. Seni çok seviyorum.  
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Mektup	-	40		
30 Kasım1977  

Sevgili Belma,  

Henüz yeni bir mektubunu almadım. Gerçi yazmaman için haber 
göndermiştim ama telgraf eline geçene kadar birkaç mektup daha 
yazdığını tahmin ettiğimden dolayı bekliyorum. Aslında geldiğini 
zannediyorum ama elime geçmedi, anlıyorsun tabii.  

Şu anda tekrar eski yerimdeyim, yani 7. koğuşta. Bu sefer Ali ile de 
ayrıldık. Üç aydır içerdeyiz görmediğimiz şey kalmadı. Benim hayatım 
hep böyle geçecek anlaşılan; dur durak yok hiçbir yerde. Geçen koğuşta 
genellikle yaşlılar vardı, burada ise çoğunlukla gençler var. Hayatlarını 
kolaydan kazanmayı denemiş insanlar, genellikle İstanbullular. Hemen 
herkes seni ve beni gayet iyi tanıyor (sen daha ağır basıyorsun tabii).  

Avukat hala gelmedi, tekrar haber yollayacağım. Sana da bu konuda 
telgraf çekmiştim, herhalde aldın. İki gün önce de en uzun mektuplardan 
birini yazdım sana.  

Bunların dışında mümkün olduğunca iyi olmaya çalışıyorum, 
aslında iyiyim de. Geçen mektupta yazdığım gibi arada bir ters duygular 
geliyorlarsa da yapıma hakim olamadan gidiyorlar. Bu kadarcık şey de 
normal sayılır artık çünkü içinde bulunduğum durumun ağırlığı 
küçümsenemez. O ağırlık yapan noktaları ortadan kaldırmak gerek ama 
(tespit yapıldıktan sonra bile) bu pek kolay iş değil. Çünkü insanın 
hayalinden doğan bir ağırlık değil bu, hayatın yüklediği birşey. Başlıca üç 
ağırlık noktası var: Birincisi, büyük ustaların bile 30’undan sonra 
yaptıkları şeyleri; yani süreci götürecek organizasyon ve ona yol gösteren 
görüşlerin saptanması, bunları daha erken yaşlarda yapmak zorunda 
kalmak. İkincisi, sürecin yükü ağırlaştığında bunu (kusursuz olmasa bile) 
diğerlerine göre daha iyi omuzlayanlar çıkar. Bu iyi birşeydir şüphesiz 
ama sık sık da zaman içinde şöyle bir gelişime yol açar: Süreci daha az 
iyi omuzlayanlardan bazıları daha çok gayret göstereceklerine artık 
gittikçe daha çok şeyi bu işi daha iyi yapabilen o daha az insandan 
beklemeye başlarlar. Daha çok gayret gösterip de o süreçteki yerlerini 
alacaklarına süreci o insanlarla özdeşleştirirler ve böylece gittikçe daha az 
sayıda insan artan bir yükün altına girer. Bu durum o az sayıdaki insanı 
da etkiler ve içine düştükleri büyük gerilim sonucu bazan normal olarak 
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yapmayacakları hataları yaparlar. Bu hataların tüm sorumlusu onlar 
mıdır, yoksa onları süpermen zannedenlerin de bunda önemli payı var 
mıdır? Aslında meseleye yukarıdaki iki noktadan bakılırsa süreci nitelik 
olarak etkileyecek hata yok ama gene de insana dert oluyor bunlar. 
Nedeni ise üçüncü nokta: İçimde her durumda ve her yerde en iyiyi 
yapmak isteyen müthiş bir hırs var, ama bu da olacak şey değil tabii. 
Gene de bu istek beni hep daha iyiye götürdü şimdiye kadar.  

Bu ağırlık yapan şeylerin tamamen kalkması zaman alacak ama şu 
ana kadar da oldukça yol aldım. En azından onları kontrol altında 
tutabiliyorum. Aslında bütün bunların ana kaynağı başka. Kafam 
çalışıyor, sıhhatim iyi, moralim bu şartlara göre oldukça iyi ama 
harcadığım korkunç eforun etkisinden hala tam anlamıyla kurtulamadım. 
Herşeyim iyi ama üzerimde hala bir ağırlık var. Aslında herşeyin bu 
kadar zor değiştiği bu dünyada gene de fena değildik. Çünkü düşününce 
anlıyor ki insan hedef doğru ise eğer harcanan efor kolay kolay boşa 
gitmez. Örneğin bir yapıyı hareketlendirmek için korkunç bir gayret 
sarfedildi; gerçi başarı sarfedilen efora göre azdı ama o korkunç enerjinin 
iyice durgunluğa giden o yapının her tarafını şu veya bu oranda 
etkilemediğini de kimse iddia edemez. 

 Bazan mektuplarda uzun uzun kendimle ilgili şeylerden 
bahsetmekle canını sıktığımı düşünüyorum sonra hemen vazgeçiyorum. 
Bütünleşmek herşeyden önce birbirini tanımayı gerektirir. İnsanın önemli 
bir olay karşısında düşünürken çok sevdiği ve güvendiği bir başkasının da 
aynı şeyleri düşündüğünü hissetmesi çok güzel bir şey. Seni çok 
seviyorum.  

Not: Arzu herhalde gitmiştir. Ona yazıp Ankaradakilerin durumunu 
öğrenebilirseniz iyi olur. Biz yazdık ama cevap alamadık.  

 

 

 

 

 

 

 



	 168	

Mektup	-	41		
2 Aralık1977  

Sevgili Belma,  

Avukat Çarşamba günü geldi. Geç kaldığından aynı sabah bu sefer 
yazıhanesine telgraf çekmiştim. Gereken bilgiyi ondan almışsındır. 
Bizleri merak etmene gerek yok, herşeye alıştık ve herşeyle karşılaşmaya 
da hazırız.  

Avukat ile dava konusunu konuştuk. Belirttiğin gibi kesin yol 
önermekte şu anda yetersiz kalıyorlar. Bağlı olduğumuz şeylere zarar 
vermeksizin her türlü esnekliği gösterebileceğimizi tekrar anlattım. 
Dosyada bu konuda incelenecek fazla bir şey yok. Ünlü 1. maddeye 
girmemek için teşkilat veya eylem; ikisinden birinden kurtarmak gerek ki 
bu da bana olanaksız görünüyor. Bu durumda esneklik sınırımız birinci 
maddenin sınırları içinde kalıyor. Bu maddeye girsek bile gereken 
esnekliği göstereceğiz ve kesin olmayan konuları kabul etmeyeceğiz 
(özellikle yöneticilik). Ama ideolojik savunma da yapacağız bu durumda.  

Avukatın geldiği gün annem ve teyzemden mektup geldi. 
Hastalandıkları için gelemediklerini yazıyorlardı. Abine telefon etmişler 
evde bulamamışlar. Annen çıkmış, o da beni tanımazlıktan gelmiş; onlar 
da üstelememişler (normal tabii). Sonra hastaneden aramışlar orada da 
bulamamışlar. Ben Apaydın meselesini onlara etraflıca yazdım, şu anda 
bu konuda yapacakları bir şey yok.  

Abinin kabul edilmemesi sonucu tezini imha etmesine kızdım. 
Burada olsaydı eğer ona mektup yazacaktım. Bugüne kadar içinde 
yeraldığı düzenin kuralları ilk kez hem de keyfi olarak onun aleyhine 
döndü. Buna kızmak değil nedeni üzerinde düşünmek gerek. Hele büyük 
emekle yaratılan birşeyi imha etmek son derece yanlış. Keşke dışarda 
iken biraz konuşabilseydim onunla. Hayat yolumuz bir noktaya kadar 
benzer olduğu için birbirimizi iyi anlardık. İkimiz de bu düzenden ne 
istediysek aldık. Ondan sonra değişik yollar seçtik kendimize. Neyse, bir 
gün konuşuruz elbet.  

Toptaşına gelmemiz konusunda çaba harcanıyor ama ne zaman ve 
nasıl sonuçlanacak bilemiyorum.  



	 169	

Akrabaların ilgisizliği konusunda biraz haksızsın. Eğer doğru bir 
yolda gidiyorlar ise birsürü işleri vardır. O kadar ki, bir insanı ziyaret bile 
mesele olur. Eğer gereken şeyleri öğrendilerse belirttiğim gibi oldukça 
meşguldürler. Bir noktada da haklısın aranmamak kötü oluyor; hele bir 
süre görüştükten sonra olursa. Üzülme sevgili k…. ben daha da yalnızım 
ama seni yalnız bırakmayacağım.  

Kendinize dikkat edin diye yazmışsın ama bu şartlarda, bu kadar 
kısıtlılık ve keyfilik içinde bu pek fazla olmuyor. Ama gene de elimden 
geleni yapıyorum. İnsanın hareketini ve tepkisini belli sınırlar içinde 
tutmak zorunda kalması ve bu durumun da uzun sürmesi iyi olmuyor 
şüphesiz. Geçi eskiden de söylerdim; bundan sonra göreceğim herşey 
benim için mükafat sayılır diye, onun için herşeyi olağan karşılamak 
gerek (gene başladım eski hikayelere değil mi).  

Önceki mektuplarımda bu zararlı duygulardan kurtulmaya 
çalıştığımı söylemiştim sana. İnsan yapısında herşeyin bir nedeni vardır. 
Ve nedenin bulunması sorunun çözümünde yarı yolun aşılmasıdır. Bu 
sebepten böyle bir düşüncenin (hem de harcadığım tüm çabaya rağmen) 
bazan şiddetle kendini hissettirmesinin nedenleri üzerinde uzun uzun 
düşündüm. Çünkü sadece onun zararını bilmekle veya onu içindeki 
büyük mücadele azmini kullanarak altetmekle sorunu çözemezdim. 
Maddi temelini bulmam ve işi oradan halletmem gerekiyordu. Sonunda 
gördüm ki maddi temel zorlanma veya aşırı yüklenme, yıpranma değildir. 
Bunlar tali etkenlerdir, ana etken eski hayatta yatar.  

Bu insanın yirmi yaşına kadar esas amacının kendini topluma kabul 
ettirmek olduğunu biliyoruz. On bir yıl kadar zaman alan bu süreç 
tamamlandığında mevcut düzenden istenilen herşey alınmış veya 
alınabileceği açığa çıkmıştır. Ancak bu kişi insanın kendini bütün 
yönleriyle gerçekleştirebilmesi için hayatın her alanında yeralması 
gerektiğini de bilir. Ayrıca toplum yararına yeni bir düzen için 
mücadelenin doğruluğunu da kavramıştır. Bu nedenle yolu artık istediği 
herşeyi aldığı o toplumun içinden geçmez; onun dışına yönelir. Bu nokta 
çok önemlidir çünkü hırsı ve yeteneği olan herkes bu toplumdan çok şey 
alabilir ama çoğu kez o noktada kalır ve onu aşamaz. Böylece yol değişir 
ancak bu yeni yolda eski mücadelenin kişiye kazandırdığı tüm yapı da 
sarsılmaya başlar. Bu kişi yeni bir dünya yaratmakta olan insanın aynı 
zamanda kendini de yeniden yaratacağına inanır. Teorik olarak doğru 
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olan bu görüş eski ve tamamen kendisiyle uğraştığı hayatın etkisiyle 
durum değiştirir ve şu şekli alır: İnsan kendini yeniden yaratırken yeni bir 
dünya da yaratır. İlkinde ana olarak yaratılan yeni toplum ve bu arada da 
değişen insandır (çıkış noktası toplum). İkincide ana olarak yaratılan yeni 
bir insan ve bu arada da değiştirilen toplumdur (çıkış noktası birey). Bu 
kişi teoride ilkinin doğruluğuna inanır ama hayatın içinde ikinci ağır 
basar (o güne kadar bütün dikkat noktası kendisi olmuş bir insan için bu 
durum doğal sayılır). Süreç içinde değişecektir ama süreç ona bu fırsatı 
verir mi. Sosyal mücadeleye ülkedeki en karışık dönemde girmiştir. O 
karmakarışık dönemde herkes dört bir yana dağılırken yeteneği, hırsı, 
kararlılığı ve fazla birşey yapmasa da sadece ayakta kalması sonucu hayat 
tarafından bir anda en öne fırlatılır. Sorumluluğunun bilincinde 
olduğundan da orada kalır. Ama ne kadar tehlikeli bir iş yaptığının yıllar 
sonra farkına varacaktır. Üstlendiği iş yıllardır yaşadığı hayatın ona 
kazandırdığı özelliklerle çelişki içindedir. Teoride doğruyu bulmuştur 
ama pratikte hep kendiyle uğraştığı uzun yılların etkilerini birden silmek 
olanaksızdır. Ve üstelik başkaları tarafından sürekli öne çıkarılmak, 
sürekli göklere çıkarılmak eski hayatının yerleştirdiği duyguları 
körüklemektedir. Hayat yolunu değiştirirken ana dikkat noktası 
kendisiydi ama kısa sürede çok insanın sorumluluğunu üstlenmiştir. O 
halde ana dikkat noktasının değişmesi gerekir. Ve bu adam çok tehlikeli 
ve sorumlulukları nedeniyle sadece kendisi için değil başkaları için de 
çok kötü sonuçlara yolaçabilecek çelişkiler içine düştüğü halde iradesini 
kullanarak görevi ne ise onu tam anlamıyla yapmaya çalışır. Bazan çok 
zorlansa da bunu başarır ama sürekli yalnız kalması ve sürekli olarak 
sorumluluklarının artması sonucu; içindeki eski hayatın ona kazandırdığı 
bireycilik eğilimi bir türlü yokolmaz, tersine körüklenir. Biraz geri planda 
kalabilse sorun kolay çözülecektir. Ama bütün hayata damgasını vurmuş 
bu eğilim hem de sürekli olarak bir sürecin en önünde gidilirken nasıl 
kolayca yok olur? Ve sonunda hiç beklenmedik gelişmeler olur: Hayat bu 
insanda içinde yürüdüğü yeni yol sonucu yeni değerler yaratmıştır. Bu 
aslında kafasında mevcut olan ve kısaca tüm hayatı insanlığa adamak 
olan düşünceyi; yapıya geçirmektir. Bu inancı idrak etmektir, onun 
yapısal özelliklerini tam anlamıyla yaratmaktır. Ama aynı hayat sürekli 
olarak eski yapısal özelliklerini de körüklemiş ve irade bir noktada onları 
yok etmekte aciz kalmıştır. Bazı eski özellikler kolayca yenilere 
dönüşmüş ama bazıları onunla çelişkide kalmıştır. Ve işte tam bu noktada 
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bu adam artık tükenmeye başladığını hisseder. Neden olarak da 
üzerindeki aşırı yükü gösterir ve uzun süre de ana neden olarak bunu 
görmüştür. Şüphesiz bu aşırı yük önemli bir nedendir ama tükeniş olarak 
adlandırdığı bu şeyin ana nedeni değildir. Bugün sorun çok daha açık: 
Hayat çizgisini değiştirirken teorik olarak neye inanırsa inansın pratikte 
kendinden yola çıktığını gördük. Amaç hayatın her alanında yer almak ve 
böylece de her yönden gelişmektir. Bu olmuştur. Hayatta çok şey 
görülmüş ve içinde bulunulmuştur ve bunlara uygun olarak da 
gelişilmiştir. İstenen şey alınmıştır hayattan. Artık bu hayat burada bitse 
de olur veya daha yapılacak ne kaldı ki düşüncesi işte artık ölen, yokolan 
eski bir amacın yansımasıdır. Ama bu basit bir yokolma değildir; o amaç 
aşılmıştır ve dolayısıyla varlığı için bir neden kalmamıştır. Hem acı hem 
de mutlu bir olaydır bu. Acıdır çünkü o insana eskiden kendi kişiliğini 
kazandıran bazı unsurlar (özellikle bireysel eğilim) artık varlık nedenini 
kaybetmiştir. Mutlu bir olaydır çünkü türlü sıkıntılar içinde de olsa içinde 
filiz halinde bulunan yeni duygular ve özellikler gelişmiş ve eskilerin 
bazılarını kendine uydurarak ve geriye kalanları da hayatın yok etmesiyle 
eskisinin yerini almıştır. İşte birincisi bu çok önemli değişim; ikincisi eski 
hayatından gelme bazı inançların yıkılması (örneğin bu adam kendisi için 
de bir öğrenme sürecinin gerekli olduğunu son zamanlara kadar hiç kabul 
etmemiştir. Eski hayatında elini neye atsa başardığından, ondan çok farklı 
ve kapsamlı olan bu yeni süreçte de aynı şeyi yapabileceğini sanmış ve 
bu amaçla da kendini çok zorlamış ama doğal olarak bir noktadan öteye 
gidememiştir. İşin kötüsü aslında doğal karşılanması gereken bu sonuçtan 
dolayı da kendini suçlamıştır. Eski hayatın verdiği bireysel güce aşırı 
güven). Üçüncüsü de aşırı yüklenmesi ve yorulması. Bu üç şey üstüste 
gelince bu adam tükendiğini sanmıştır bir ara. Aslında ana olarak eski 
hayatının ona kazandırdığı özelliklerin değişmesi (ve doğal olarak 
bundan etkilenmesi) ve bazı inançlarının yıkılması aşırı eforla birleşince 
onu bu duyguya itmiştir. Bir mektubunda; tükenme değil bu, sağlam 
gövdeli bir ağacın ilk kez yaprak dökümü demiştin. Haklısın tükenme 
değil bu, aksine iyi bir gelişim. Bunu bugün maddi temeliyle birlikte iyi 
anladım. Şimdi çok daha sağlam bir yapı ortaya çıkıyor ve her gün biraz 
daha iyi olmamın nedeni de bu. Fakat gerçekten çok zorlu bir değişim 
oldu bu. İnsanın bir sürü şeyin yanında kendi yapısal özellikleriyle de 
mücadele etmek zorunda kalması oldukça zor. Bazan irade aciz bile 
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kalabiliyor. Ama sonunda süreci etkileyecek (nitelik olarak) bir hata 
yapmadan kazandık bu savaşı.  

İnsanları tanımak gerçekten zor, baksana kendini bile nelerden sonra 
tanıyabiliyor insan. Bir noktada da abinle birbirimizi oldukça iyi anlarız 
sanırım: Onda da bende olduğu gibi aşılan ve varlığına gerek kalmayan 
bir şeyler var: İstediğimiz herşeyi yaptık ve aldık hayattan (bireysel 
amaçlar açısından tabii). Tek fark onda bu durum bir boşluk yarattı ve bu 
nedenle de hayatını artık bitti diye düşünmeye başladı. Bende ise böyle 
bir boşluk yok; aşılan ve yokolan şeyler yerlerini daha iyilerine bıraktılar. 
Bu nedenle abinin mahkeme vb. ile uğraşması sonucu canlanmasından 
umutlanma. Bu geçici bir şeydir, sürekli canlılık için onda yeni şeyler 
yaratmak gerek. Bu kolay değil ama imkansız da değil ve yapısını 
tanıdığım kadarıyla denemeye de değer. Dışarıda olsaydık eğer ikimiz bu 
işi becerirdik sanırım; ama buradan da birşeyler yaparız herhalde.  

Sevgili k…. kendine iyi bak, iyi ol. Seni çok seviyorum.  
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Mektup	-	42	
5 Aralık 1977  

Sevgili Belma,  

Bugün pazar. İki telgrafını da dün sabah aldım. Önceden de 
yazdığım gibi avukat geldi. Yalnız geciktiği için ben onun geldiği günün 
sabahı bu sefer yazıhanesine tekrar telgraf çekmiştim. Onlar da herhalde 
yeni bir şey var diyerek çocuk kızın kocasını göndermişler. Aslında 
gelmesi oldukça iyi oldu. Epeyce konuştuk. Umduğumdan daha iyi 
buldum yalnız bazı eski huylarından hiç vazgeçmemiş. Neyse, benim 
dava için öteki avukattan randevu almış, onunla mahkemenin durumunu 
görüşecek. Durumlarını da anlatıp Afyon’a gönderdim. Tekrar buraya 
gelecek, yalnız Aralık sonu veya Ocağın ilk haftasından geç kalmasın; 
görünce söyle.  

Afyon’dan da mektup geldi (küçük olandan). Mektuplarımızı gayet 
olumlu bulduklarını, durumun iyiye doğru gelişeceğine inandıklarını 
yazmışlar. Yer ve zamanı dikkate almadan çok duygusal davrandık, 
geçmiş meseleler artık kapansın, geleceğe bakalım diye ekliyorlar. İyiye 
doğru büyük bir adım ve bu yönden de sevindirici. Yalnız geçmiş 
kötümserliklerine karşıt olarak bu sefer de biraz fazla iyimser gibi 
geldiler bana. Aslında normal bir davranış. İnsanoğlunun yapısı öyle bir 
şey ki, uzun zamandır kapıldığı yanlış bir duygu veya düşünceden 
kurtulmak için önce onun karşıtını geliştirmek zorunda kalır. Bu da bir 
yanlıştır ama ilkini dengeler. Sonunda her iki yönün de ortaklaşa yer 
aldığı ve gerçeğin olduğu gibi göründüğü üçüncü aşama gelir. 
Diyalektiğin yasaları da böyle diyor zaten. Başka bir örnek daha vermek 
gerekirse: Uzun zamandır hareketsiz olan bir yapıyı değiştirmek, 
hareketlendirmek için öncelikle bu hareketsizliğin tam karşıtı olan bir 
yöne ağırlık vermek gerekir; kuşkusuz bu da bir yanlıştır ama ilkini 
dengeleyen ve yapının zaman içinde normalleşmesini sağlayan bir yanlış. 
Onun için bir ölçüde böyle bir yanlış zorunludur bile denebilir; ama 
bunun ilk yanlışla mukayese bile edilemeyeceğini de belirtmek gerek. 
Hele ilk yanlışı düzeltmek ve onun etkilerini kaldırma sürecinde, o 
hareketlilik içinde yapı sık sık sarsılırsa pek de kolay yol alınamaz.  

Afyon’a mektup yazacağım ve ayrıca geçmiş meseleleri de beraber 
olduğumuz zaman konuşacağımızı söyleyeceğim.  
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Cuma günü annem babam da geldi. Avukata çektiğim telgrafı 
öğrenince meraklanıp gelmişler. Önce sakin sakin konuştuk, mahkemenin 
ve bizim durumumuzu anlattım. Sonra baktım yüzleri oldukça karışık, ne 
var dedim. Annem ilk mahkemeye gitmiş ve tesadüfen senin annen, 
baban ve yengenin önünde oturmuş. Onlar konuşuyorlarmış: İfadelerin 
nasıl olduğu ve olacağı belli, bizim kız kurtulur ve sonunda herşeyin 
kimin üzerine kalacağı da belli. Epeyce morali bozulmuş, başladı 
söylenmeye: Seninle niye ilgilendikleri belli. Elbet abisi sana avukat 
tutmaya çalışır çünkü herşey sana bağlı. Kaldı ki onu da tutmadılar, 
mahkemede herkes seni suçluyor vs. Önce sakinlikle anlatmaya çalıştım 
ki: Benim hiç kimsenin ve hele bir arkadaşımın yakınının bana yardımına 
fazlaca umut bağlamış değilim; son tahlilde kimin benimle ne kadar 
ilgilendiği de umurumda değil. Yapılacak bir yardımı da ancak karşılıksız 
olarak kabul ediyorum. Ayrıca benimle yakından ilgilenen bazı kişiler bu 
ilgilerini bazı hesapların üzerine kurmuş olabilirler. Bu böyledir veya 
değildir. Öyle bile olsa bunu normal karşılarım. Çünkü hepiniz aynı 
ortamın isanlarısınız. Onlar nasıl sadece kendi yakınlarını düşünüyorlarsa 
siz de aynısını yapıyorsunuz. Her ikisi de kendi yönünden eşit derecede 
haklı. Kaldı ki, iki önemli nokta daha var: Birincisi, bu ilgi veya yardım 
karşılığında ben herhangi bir taviz verecek değilim. Eğer bu ilgi bazı 
hesaplara dayanıyorsa bile bu gereksiz; çünkü ben her durumda aynı şeyi 
yapacağım. İkincisi, yakınlarımızın şunu veya bunu düşünmesi veya 
hesaplara dalması bizleri etkilemez. Biz ne yapacağımızı gayet iyi 
biliyoruz ve ben ve beraber olduklarım böyle şeylere hiç ama hiç itibar 
etmeyiz. Ancak başlangıcta sakin giden konuşma öyle gelişmedi. İki defa 
ziyaret yerinden çıkıp gidiyordum. Sinirlerim o kadar bozulmuş ki gece 
uzun süre uyuyamadım. Bu insanlar bizi hiç anlamamışlar ve asla da 
anlayamayacaklar. Objektif durumları uygun değil buna. Bütün dertleri 
kendi küçük dünyalarını ve onun içine girenleri kurtarmak ve bunun için 
hesaplar yapmak. Seneler önce bir keresinde konuştuğumuzda: Siz ne 
isterseniz yapın veya düşünün, biz bildiğimiz yolda gideriz. Şunu iyi 
belleyin ki biz kafamızdakileri herzaman anlatırız ama eğer bizimle iyi 
olmak istiyorsanız unutmayın ki son tahlilde biz ikna etmek zorunda 
değiliz; siz ikna olmak zorundasınız. Gerçekten de doğru. Muhakkak ki 
hesaplar ilerde daha da gelişecek. Bir yerde, uzun süre arasında 
kalacağım bu dört duvar beni bazı şeylerden koruyor. Esas sıkıntıya sen 
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gireceksin sanıyorum. Neyse, birşeyi unutmayalım yeter: Son tahlilde biz 
ikna etmek zorunda değiliz.  

Hepsi iyi güzel de, ben en çok birbirinden hiç hoşlanmayan 
insanların ortak bir amaç için (beni kafeslemek) biraraya gelmelerine 
kızıyorum. Bizimki gene mahkemeden vazgeçmiş (bekliyordum zaten, 
cehenneme kadar yolu var). Bunlar da hem ona kızıyorlar hem de benim 
bu konudaki tutumumu yumuşatmaya çalışıyorlar ama beni bildikleri için 
fazla da konuşamıyorlar. Aman neyse; sana da bahsettiğim o yazdığım 
son mektuptan sonra hiç mektup gelmedi. Bizimle uğraşmasın da ne 
isterse yapsın.  

Haber aldığım kadarıyla akrabalar iyiler, hem de oldukça. Ancak 
ben bugünlerde pek iyi değilim. Genel olarak son derece iyiyim de 
üzerimde büyük bir durgunluk var, hiçbir şey yapmak istemiyorum. 
Anladığım kadarıyla bu durum geçen mektupta sana bahsettiğim şeyin 
sonucu olsa gerek. Beni çocukluğumdan beri çok yere ulaştıran, çok şey 
kazandıran duygular ve istekler artık varlık nedenlerini kaybettiler ve 
yokoluyorlar. İnsanın hayatını bu kadar derinden etkilemiş şeylerin artık 
başka şeylere dönüşmeleri veya fonksiyonlarını tamamlamaları; bunları 
hissetmek çok garip bir duygu. İnsan önce artık bu hayat bitti diyor, 
çünkü istenecek birşey kalmadı hayattan. Ardından yıllardır içinde 
bulunduğu sürecin yerleştirdiği özellikler öne çıkıyor. Bu iyi ve güzel 
ama insanın yıllardır alıştığı şeyleri artık görememesi ve istese bile 
hissedememesi başlangıçta oldukça garip oluyor. Son tahlilde çok şanslı 
bir insanım. Bütün öteki şeylerin yanısıra burada da kendini gösteriyor bu 
şans. İrademi kullanarak mücadele ettiğim ve bir noktada da yetersiz 
kaldığım şeyleri hayatın kendisi silip süpürdü. Fakat gerçekten çok garip 
duygulara kapıldım sık sık: İnsanın henüz yaşarken ve daha da henüz 28 
yaşının başında iken salt bir kişi olarak ele alınırsa istediği herşeye 
ulaştığını düşünmesi, hissetmesi gerçekten çok acayip oluyor. Bazı şeyler 
yapılmadı şüphesiz ama ne kadar aksilik olursa olsun hep olayların 
üstüne gittim. Onun için yapmış gibi hissediyorum kendimi. Şüphesiz 
tüm bunlar çok anarmol bir şekilde geçirilen çocukluğun etkileri. Ama 
unutmayalım ki o çocukluk olmasaydı ben de bugünkü insan olamazdım. 
Önemli olan zaten, insanın hayatında bir noktaya kadar faydalı olabilecek 
etkilerin bu noktaya kadar kullanılması ve sonunda terkedilmesi. Bugün 
bunun olmakta olduğunu hissediyorum. Bu arada beni bir süre çok şeye 
ulaştıran o etkilerin ve özelliklerin yolaçtığı hatalar yönünden de kendi 
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kendimi yedim. Aslında bu etkiden hala kurtulmuş da değilim. Zaman 
zaman da kendime gülüyorum. Benim yaptığım da aptallık. Bu adeta hem 
kapitalist üretim biçimini, onun iyiliklerini, büyük sanayi vb. istemek 
ama o iyilikler kadar zorunlu olan kötülüklerini istememek gibi birşey. 
Yahu ne gözü doymaz herifim ben! Ama bütün suç bende değil ki. Ne 
istediysem hayat önüme çıkarıyor, bana sadece önüme konulan fırsatı 
kullanmak kalıyor.  

Kitap okuyabiliyor musun? Ben düşünmekten okumaya pek fırsat 
bulamıyorum. Zaten kimse getirmediği için kitap da yok. Anti-
Dühring’in sonlarına geldim. Kitabın ekonomi kısmında aslında 
öğreneceğim birşey yok. Sadece doğanın olduğu kadar toplumsal 
gelişmenin de çok yavaş ve karmaşık olduğunu ve küçük ilerlemelerin 
bile nesilleri ve nice dehaları gerektirdiğini daha iyi anladım. İki şeyden, 
onları tekrar okumak ve düşünmekten çok etkilendim: Üretim araçları 
henüz çok az gelişmiş durumda iken, yani herkes ancak kendine yetecek 
kadar şey üretebilirken toplumda sınıflaşma ve sömürü olanaksızdır. 
Herkes çalışmak zorundadır çünkü kişinin ürettiği ancak kendine yeter. 
Üretim araçları gelişip de kişi kendi ihtiyaçlarından daha fazlasını 
üretebilecek duruma geldiğinde; sınıflaşmanın, sömürünün yani bazı 
insanların diğerlerinin fazla ürünlerine el koyarak yaşayabilmesinin de 
objektif şartları doğar. İlk sınıflı toplum köleliğe dayanır. Şüphesiz 
sadece duygusal yönden bakıldığında insanların köleleştirilmesi ve 
diğerlerinin de onların emeğinden geçinmesi kötü bir şey. Ama bu durum 
aynı zamanda insanlık tarihindeki en büyük ilerlemelerin de kaynağı 
olmuştur. Şöyle ki: Bu dönemde zanaatlar ve bilim (eski Yunanda olduğu 
gibi) olağanüstü bir gelişme göstermişse eğer, bu herşeyden önce bazı 
insanların üretim faaliyetine katılmamaları ve tüm zamanlarını bilim ve 
zanaata vermeleri sayesinde olmuştur. Yoksa ne bir Aristo ne de diğerleri 
yetişemezdi. Bir yandan insanların çoğunluğu tarla ve madenlerde ölesiye 
çalıştırılıyor, diğer yandan küçük bir azınlık onlardan geçiniyor ama bu 
arada da o azınlık insanlığın gelişmesini yüzyıllar boyu etkileyebilecek 
katkılarda bulunuyor. Kölelik altında ölen yüzlerce insan aslında bu 
katkının yapılabilmesini sağlıyor. Bu gerçekten olağanüstü birşey. Ve o 
zaman bu kökelik, dönemine göre haklılık ve gereklilik kazanıyor. Aşırı 
çalışmadan ölürken bile insanlığın gelişimine katkıda bulunabilmek (bu 
katkı yaklaşık 2000 yıl sonra farkedilse bile). Bir de Spartaküs var, 
tarihteki ilk sosyal devrimci. Daha milattan önceki yıllarda, ancak 
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milattan sonra 1900’lerde kurulabilecek bir sosyal düzeni kurmaya 
çalışmak. Giriştiği ve yaptığı şey tek kelimeyle inanılmaz ve 
olağanüstüdür. Zaten bütün büyük ustalar da bu adama olan 
hayranlıklarını sık sık ifade ederler. Zorunlu olarak başaramamış ve bunu 
da hayatıyla ödemiştir. Ama bir ustanın ifadesiyle: Mücadele eğer 
kesinlikle elverişli şartlar altında kabul edilseydi hep; dünya tarihini 
yapmak şüphesiz çok basit olurdu. Çok küçükken Spartaküs’ün filmini 
görmüştüm. Belki sen de görmüşsündür. Son sahnesini çok iyi 
hatırlıyorum: Spartaküs yenilmiş ve esir düşmüştür. Ölmek üzeredir. 
Kendisi gibi köle olan karısını ve çocuğunu görür. Uzun uzun bakışırlar. 
Sonunda git der. Ben yenildim ama beni unutmayacaklar. Demek ki geniş 
ölçüde boşa bile gitse herşeyin bir değeri oluyor.  

Bir de Owen, Fourier, Saint-Simon gibi çağlarının en iyi zekâlarının 
durumu var. Bu insanlar tüm çabalarına karşın ancak ütopik bir teori 
kurabilirler. Anti-Dühring’de bu durum şöyle açıklanır: “Bu tarihsel 
durum, sosyalizmin kurucularını da etkiledi. Kapitalist üretimin 
olgunluktan uzaklığına, sınıfların durumunun olgunluktan uzaklığına, 
teorilerinin olgunluktan uzaklığı yanıt verdi.” Demek ki en büyük dehalar 
bile çağlarındaki çevre, bilgi ve tecrübenin sınırlarını aşamıyorlar. Bunu 
bilmek ve anlamak benim için o kadar önemli ki inanamazsın. Çünkü ben 
geçmiş özelliklerimin etkisiyle hep o sınırları aşabileceğimi sandım, 
aşamayınca da kusuru kendimde gördüm. Neyse, bunların hepsi geçiyor.  

Daha ne yazayım sana. Şaka bir yana o kadar uzun ve sık yazdım ki 
sana, konu sıkıntısı çekmeye başladım. Bununla birlikte kaç mektup oldu 
acaba, bana yaz.  

Burada da İstanbul mahkumunun arasına düştük. Delikanlılığın 
raconlarını öğreniyoruz. Ne adamlar be!  

Aklıma gelmişken birşeyi daha belirteyim: Avukat aileme aslında 
bunların arasında bir şey yok. Kız kendini kurtarmak için böyle söylüyor 
demiş. Nereden çıkarıyor bunu bu adam? İşgüzarlık mı yoksa birisi öyle 
mi fısıldadı. Bu beraberliği epeyce savunmamız gerekecek anlaşılan. Bazı 
insanların gözüne hala nasıl girmiyor anlamıyorum: Bir beraberlik bu 
şartlar altında bile sürüyor, sadece sürmekle de kalmıyor, gelişiyor ve 
sağlamlaşıyor. Bunu anlayan anlar, anlamayana da bundan sonraki 
hayatımız anlatır. Ne yapalım bazı insanlar ya işlerine gelmediğinden ya 
da anlayışları kıt olduğundan böyle yapıyorlar.  
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Senin de son mektabunda belirttiğin gibi biz, tamamen haklı olarak 
bizim diyebileceğimiz bir duygu ve bir varlık için mücadele edeceğiz. Bu 
sorumluluğu bütün boyutlarıyla duymaktayız. Son tahlilde, sürece ve 
birbirimize aitiz. Hepsi okadar.  

Bana sık sık yazmayı ihmal etme. Mektuplarını özledim. Ve uzun 
yaz. Sevgili k…. seni her gün biraz daha fazla seviyorum. Nolucak şimdi.  
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Mektup	43-44-45-46-47	

	

Mektup	-	43		
7 Aralık1977  

Sevgili Belma,  

Geçen mektubumdan itibaren değişen bir durum yok. Sadece 5. 
koğuşta iken birlikte olduğumuz bir arkadaş tahliye oldu. Toplam 13 kişi 
kaldık. 25 kişi gelmiştik neredeyse yarısı çıktı bugüne kadar.  

Havalar da felaket soğudu. Bugün soğuğa rağmen miskinliği bırakıp 
spor yaptım. Bir de pardesü gelmişti, yağmurda onu giyip dolaşıyorum.   

Yine okuduğum kitaptan kıssadan hisseler çıkarmaya devam edelim. 
Anti-Dühring hâlâ bitmedi (ne bitmez kitapmış be!).  

Biliyorsun, insan yaptığı iş oranında gelişir. Bütün yeteneklerini 
geliştirme olanağı bulur. Aslında işbölümü insanın belli (bazan tek) 
yeteneğinin gelişmesine, diğerlerinin körelmesine yol açar. “İşi bölmek 
insanı da böler.” Bu anlamda insan yeteneklerinin tam anlamıyla 
gelişebilmesi için insanın her işi yapması gerekir. Şüphesiz bazı 
konularda daha yeteneklidir ama tüm yeteneklerin ortaya çıkışı ve tam 
anlamıyla bir gelişme ancak çok çeşitli işlerle uğraşıldıktan sonra olabilir. 
Şüphesiz bu bugünkü toplum yapısı içinde olamaz. Ve başka bir 
toplumda bunun nasıl olacağı da şu anda bizim sorunumuz değil. Bizi 
esas ilgilendiren o ileriki toplumu hazırlama sürecindeki insanın değişimi. 
Bu konuda bilinen örnekleri incelemek ve buradan giderek hemen herkes 
için geçerli genel sonuçlara varmak en iyi yöntemdir. Burada yine 
tanıdığımız bir insanı incelemek gerekecek. Gerek süreci iyi 
bildiğimizden ve gerekse de bu tür olaylara onun hayatında çokça 
rastlandığından.  

İnsan iş gördükçe gelişir dedik. Ancak süreçte önemli olan herhangi 
bir değil, sürecin o an içinde bulunduğu aşamada en gereken işin 
yapılması ve ona ait olan yeteneğin gelişmesidir. Zaten başka türlüsü de 
garip olur. Eğer ana dikkat o an için süreçte en önemli olan ihtiyaç 
üzerinde toplanmazsa, o en önemli işe karşılık gelen yetenek gelişemez. 
Süreçteki daha az önemli olan bir işe tekabül eden yetenek ise ona 
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gösterilen ihtiyaç az olduğundan tüm boyutlarıyla gelişemez. Bu insanın 
ilk gelişimi entelektüel yönden olur ve dolayısıyla katkısı da. Zaten o 
anda sürecin içinde bulunduğu aşamanın ana ihtiyacı da budur. Yalnız 
burada sık sık ortaya ilerde de çıkacak bir durum vardır: Bu insan 
enerjisinin büyük bir kısmını (belki gerektiğinden de büyük) o anda 
sürecin istediği alana toplar. Bunun avantajı; o alanda oldukça iyi adım 
atılabilmesidir. Dezavantajı; diğer yönlerin oldukça az gelişmesidir. Ve 
bu nedenle de o diğer yönlere ihtiyaç gösteren bir aşama geldiğinde 
hazırlıksız yakalanmasıdır. Gene de enerjisinin büyük kısmının bu ana 
alanda toplanması sürece büyük bir itici güç sağlar. Ya süreç başka bir 
aşamaya atladığında ne olacaktır...  

Bu durumda iki şey birden ortaya çıkar: Önceki süreçteki durumun 
avantaji ve dezavantajı. Dezavantaj sürecin yeni durumuna olan 
yabancılıktır çünkü daha önce bu tür konulara olan ilgisi çok tali 
kalmıştır. Gerçi bu ilgi ne kadar fazla da olsa son tahlilde bir yetenek 
ancak süreç ona esaslı bir ihtiyaç gösterdiğinde gelişir. Ancak ileriyi 
görmek sayesinde daha sonraki sürece az da olsa hazırlanmak şüphesiz 
oldukça faydalı olur. Sonuç olarak ana enerjisini bir önceki sürece teksif 
eden yeni bir süreçte başlangıçta geride kalır; bu dezavantajdır.  

Avantaj ise bir önceki sürecin şartların olanaklı kıldığı ölçüde son 
derece iyi bilinmesi ve dolayısıyla bu yeni süreçte ana enerjinin bu alana 
verilebilmesidir. Böylece başlangıçta geride kalan bu kişi kısa sürede 
diğerlerine yetişebilir. Bahsedilen bu ikinci aşama organizasyon olarak 
adlandırılabilir.  

Ardından üçüncü bir aşama daha gelir: Pratik. Yalnız bu insanın 
hayatında bu noktada bir değişim olur: Yetersiz ölçüde bile olsa üçüncü 
aşamanın gerekleri ikinci aşama içinde hazırlanır. Ve bu da ileride büyük 
fayda sağlayacaktır.  

Şimdi tüm bu üç aşamayı bir bütün içinde incelersek: İdeal gelişim; 
her aşamada ana ihtiyaç noktasına enerjinin çoğunu vermek ama bu arada 
geleceği de gözleyerek ileri aşamaların gerektireceği hazırlıklara 
girişmektir. Böylece yeni aşama geldiğinde bir süre için de olsa 
yabancılık çekilmez.  

İkinci nokta; her üç aşamada kazanılan, geliştirilen yeteneklerin 
yanyana gelişmemesi, birbirleriyle bütünleşmesidir. Böylece iyi ama ayrı 
ayrı üç unsur değil; tek, bütünleşmiş bir unsur meydana çıkar. Bu hiç de 
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kolay bir iş değildir aslında. Çünkü bir yandan ana enerjiyi sürecin 
gerektirdiği yöne yığarken, diğer yandan yeni öğrenilen şeylere göre 
eskiden bilinenleri de düzenlemek gerekir. Bütünleşme ancak böyle 
sağlanabilir çünkü.  

Bir zamanlar öğretmen özellikle üç alanın da ayrılmasını ve her 
birinde ayrı insanların bulunmasını ısrarla isterdi. Bu ayrımla, ki kısa 
süreli olacaktır deniyordu, süreç daha hızlı yürüyebilecekti. Bu insan da 
bu öneriye pek taraftar değilmiş (sanki ileride başına gelecekleri bilirmiş 
gibi).  

Bütün bunlardan sonra gelelim daha pratik konulara: Biliyoruz ki 
insanlarla ilişkilerde bilgi ve tecrübe kadar kişilik de çok önemlidir. 
Kişinin süreçteki önemi arttıkça kişiliğinin de önemi artar. Her insan gibi 
onun da kişiliğinin kuvvetli ve zayıf yönleri vardır. Konumuz iki insan 
tipi arasındaki ilişkinin incelenmesidir: Birisi süreçte önemli ve kişiliği 
genel olarak kuvvetli; diğeri daha az önemli ve kişiliğinde bazı 
noktalarda bariz zayıflıklar var. Bu ilişki şöyle bir gelişim gösterir (daha 
doğrusu sık sık böyle olur): İkinci insan tüm süreci birinci insanın 
karakterinde görmeye başlar. Tüm süreci adeta onunla özdeşleştirir. 
Şüphesiz bir insan bir süreçte önemli bir rol oynayabilir ama ikinci insan 
daima bir yere yaslanmak arzusu duyduğundan, kendi başına en ufak 
birşey bile yapamayacağından (yaptıkları da genellikle kendini ispat 
çabasının ürünüdür yoksa yeteneklerinin doğal ürünü değil); herşeyi 
birinci insana bağlar. Ve hele bu ikinci insan sürecin gelişiminden 
korkuyor ise ne yapar: Önce sürece saldırır ve onun ideal olmasını (daha 
doğrusu yapılmasını) ister. Şu yapılsın, bu olsun vb. türünden laflar sık 
duyulur. Tabii bunun ciddiye alınacak yanı yoktur. Herşeyden önce sen 
bu sürecin içindeysen eğer, yapılamayan herşeyde şu veya bu ölçüde 
sorumluluğun vardır. Bu sorumluluk iş buyrularak atılmaya çalışılır. Ve 
ardından bu tür karakterlerin tipik özelliği ortaya çıkar: Kendi zayıflığının 
suçunu karşısındakine yüklemek. Ben birşey yapamıyorum, birşey 
bilmiyorum çünkü bana birşey vermedin suçlaması gelir. Sen öğrenmek, 
yapmak için ne gayret gösterdin meselesi unutulur tabii. Bu karakterlerin 
tipik özelliğidir: Özünde kişiliğinin zayıflığından doğan hatayı karşıya 
yüklemek ve en azından kendi gözünde kendini kurtarmak. Ardından 
karşısındakinin kişiliğine saldırı başlar. Bir insan eleştirilerine hep 
karşısındakinin kişiliğinden başlıyorsa, bu kendi kişiliğinin iyi bir 
göstergesidir. Kendine saygı duymayan kimseye duyamaz, kendine 
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güvenemeyen kimseye güvenemez. Bu tür insanlar kullanılmak ve 
sürüklenmek içindir. Onlara sorumluluk vermek kötülük yapmaktır. 
Bağlandıkları insanın kişiliği onları sürüklediği ölçüde mesele yoktur. 
Ama bu etki şu veya bu nedenle kayboldu mu artık o insandan en berbat 
şeyler beklenebilir. Kişilik zayıflıkları, onları örtmek için yapılan 
cambazlıklar ve sözde gayretkeşlikler vb. Öyle bir hayat ki bu, sadece 
güçlü olmak bile insana düşman kazandırır (bu lafın altını çiz). Bu tür 
insanları gördük ve göreceğiz. Karşılarında aciz kalınmadı asla ama fazla 
uğraşıldı, bu ise hataydı.  

Yazacaklarım bu kadar aşağı yukarı. Bundan sonra mektuplarım 
biraz seyrekleşebilir. Şuna inan ki, bu mektuplara ihtiyacın olduğunu çok 
iyi biliyorum. İhtiyaçtan da öte, eskiden yeterince yapamadığım şeyleri 
şartların izin verdiği ölçüde yapmaya çalışıyorum: Bu, bildiğim, 
düşündüğüm, kazandığım herşeyi sana aktarmaktır. Buna devam 
edeceğim ama konular çok azaldı artık. Sana da laf olsun diye boş 
mektuplar yazmak istemiyorum. Oldukça uzun ve sık mektuplar yazdım 
sana. Başlangıçta haftada üç sonra beş defa. Şimdi bir süre haftada ikiye 
düşecek. Ama tekrar söylüyorum, boş mektup yazmayacağım sana. Bu 
şartlarda bile sana birşeyler verebildiysem eğer (ki verebildiğimi 
sanıyorum) bu benim için büyük mutluluk.  

Bu arada tekrar belirteyim: Tanıdık avukat, en geç Aralık sonunda 
veya Ocağın ilk haftasında gelsin. Diğerleri de gelirken mahkeme 
tutanaklarını getirsinler. Ayrıca ev sorununun nasıl çözüldüğünü de 
bilmem gerek.  

Süreç içinde bütünleşmek konusunda önemli adımlar attık. Artık 
beni tanımlamak isteyenler şöyle demeli: Şöyle bir insandır, şu özellikleri 
vardır. Ve bir süredir de kendini sadece iki şeye ait saymaktadır: Sürece 
ve Belma’ya. Hayatında ilk kez kendini gerçekten yalnız 
hissetmemektedir artık.  

Bütün arkadaşlara selamlar. Seni çok seviyorum.  
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Mektup	-	44		
12 Aralık 1977  

Sevgili Belma,  

Senden henüz mektup alamadım. Nereden de sana mektup yazma 
dedim bilmem ki. Neredeyse bir aydır mektupsuzum ve biraz daha 
sürecek anlaşılan. Burada geçen mektubumdan beri değişen birşey yok. 
İki gündür mektup yazmaktan iflahım kesildi. Şu anda Cumartesi gecesi, 
en uzun olacağı için sana yazacağımı en sona bıraktım. Bu kadar çok 
mektubu kimlere ve neden yazdığımı biraz sonra açıklayacağım. Yandaki 
koğuştan televizyonu çok açmışlar; birisi şarkı söylüyor: Geçip gitti 
hayatım bir roman gibi. Bunu Sağmalcılar’da her duyduğumda çok fena 
olurdum ama burada hiçbir etki yaratmıyor.  

Neyse gevezeliği bırakalım da esas konumuza gelelim: Her insanın 
belirli bir hayat çizgisi vardır. Bu çizgi insanın kendi iradesi tarafından 
olduğu kadar çeşitli olaylar tarafından da belirlenir. Bir de ayrıca başka 
insanların da hayat çizgisini belirleyen insanlar vardır. Onlar çok sayıda 
insanın yaşamını değiştirir, şu veya bu şekilde gelişen hayatlarına 
olayların da yardımıyla yeni bir yön verir. Bu yeni hayat çizgileri içinde o 
insanların başlarına çeşitli şeyler gelir. Ve bütün bu olan biten şeyler 
birikir, yığılır ve onların hayat çizgilerinin değişmesine önemli katkısı 
bulunmuş insanı etkilemeye başlar. Bu pişmanlığa yol açan veya 
pasifleştirici bir etkileme değildir; sadece bir üzüntüdür o kadar. Belki 
sorumluluğun, belki de duygusallığın verdiği bir üzüntü. Belki o durumda 
olan insanların hayatlarında böyle şeylere yer olmaması gerekir. Ama kişi 
duygusal bir profesyonel olunca öyle olmuyor. Kendine ne olduğu veya 
olacağı önemli olmuyor, o hayat çizgisini etkilediği insanların durumu 
önemli oluyor.  

İnsan doğar ve belirli bir hayatı yaşar. Bazı insanların daha 
doğmadan veya henüz kendini bilemeyecek kadar küçükken hayat 
çizgileri olaylar veya çeşitli insanlar tarafından belirlenir. İnsan ilerideki 
mücadelesiyle bu belirlenmiş çizgiden bir ölçüde kurtulabilir veya belki 
de hiç kurtulamaz. Çocukluğumdan beri en çok isyan ettiğim şey de bu 
idi. İnsanın hayat çizgisini kendisinin belirleyememesi, bu çizginin daha 
henüz çok küçükken başkaları tarafından saptanması. Buna karşı uzun bir 
süre büyük mücadele verdim ve sonunda kendi hayatımın seyrini hiç 
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olmazsa bir ölçüde kendi kontrolum altına alabildim. Ama doğal olarak o 
yıllardaki mücadelenin etkilerinden de kurtulamadım. Şüphesiz insan 
hiçbir zaman kendi iradesiyle hayat çizgisini önemli ölçüde belirleyemez. 
Bu konuda ortamın ve olayların büyüt etkisi vardır. Öyle olaylar olur ki 
bazan, arka ve ortalarda duran bir insan en öne fırlayıverir; ki bu 
konudaki canlı bir örneği de yakından biliyorsun. Sonuç olarak önemli 
olan insanın kendi hayat çizgisi üzerinde mümkün olduğunca bilinçle 
ilerlemesidir. Bir yol seçildikten sonra elbette kişiyi etkileyen başka 
insanlar çıkabilir; bu doğal. Yol değişmez sadece o yoldaki ilerleme hızı 
değişir.  

Bütün bunları yazmamın nedeni, konuyu çocuğun durumuna 
getireceğimden. Çok düşündüm bu konuda. Gelişimini, yetişmesini 
etkilemem olanaksız. Bu bugün böyle, ilerde de böyle olacak. Üstelik her 
fırsatta bana karşı silah olarak da kullanılıyor. O halde bu durumda olan 
bir kişinin benim hayatımda bir yerinin olması saçmadır. Onu da, kadın 
gibi hayatımdan çıkartıp atmam gerek. Mantıksal olarak doğru ama buna 
karar vermek pek o kadar kolay olmuyor. İnsan önce daha kendini 
bilmeyecek kadar küçük birisinin hayat çizgisinin kim olursa olsun 
başkaları tarafından bu ölçüde belirlenmesine isyan ediyor. O ortamda 
büyüyecek ve büyük ihtimal de anası gibi kişilik olarak zayıf ve ruhen 
sakat birisi olacak. Bu çizgiden dışarıya çıkması mümkün ama oldukça 
zor. Bunun için çok mücadele vermesi gerekecek ama bu durumda bile 
zor. Onun durumu bana benzemiyor. Benim durumumda ya toptan çöküş 
ya da toptan kurtuluştan başka hiçbir alternatif bırakmayan açık ve 
dolaysız bir baskı vardı. Bu nedenle hiç kimseye güvenip, bağlanmadım. 
Baskının sonuna kadar gitmesi beni de sonuna kadar gitmeye zorladı. 
Ama onun durumu öyle değil. Karşısında göstermelik de olsa sevgi ve 
şefkat gösteren (ve en kötüsü de burası) bunu insanı kendine bağlamak ve 
boyun eğdirmek için kullanan, hem de bu işi ustalıkla yapan insanlar var. 
Kadın bu konuda tam tamına anasının karakterini almıştır. Çocuk da 
bunun dışına pek çıkamayacak. Sevgi ve şefkat silah olarak kullanıldı mı 
iğrençleşir ve benim bu durumdan kurtulmak için neler çektiğimi tahmin 
edebilirsin.  

İnsan önce çocuğun durumuna, hiçbir şeyden haberi olmayan bir 
insanın geleceğinin böylesine belirlenmesine karşı isyan ediyor; ama 
sonra düşünüyor ki yapılabilecek hiçbir şey yok. Ve o da dünyadaki ne 
ilk ne de son insan olacak bu konuda. Gerçekten yazık! Epeyce 
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düşündükten sonra yapılacak en doğru şeyin bu olduğuna karar verdim: 
Onu da hayatımdan çıkartmak. İnsanın içindeki en yüce duyguları bile 
gerektiğinde manevi de olsa çıkarları için kullanan bu insanlara karşı 
yapılabilecek tek şey bu. Belki ileride tekrar çocuğa karşı birşeyler 
duyabilirim ama bu sonraki mesele. Aslında tabii onu da anasının yerine 
koyup tamamen unutmak olanaksız; ancak şu anda ve yakın gelecekte 
öyle görünmek gerekiyor. Bu nedenle aileme, kardeşime, teyzeme, 
kadına ve babasına mektup yazdım ve bu kararımı nedenleriyle birlikte 
açıkladım. Ayrıca aileme de, yapılan maddi yardım konusunun beni hiç 
ilgilendirmediğini yazdım ve kararı onlara bıraktım (büyük ihtimal artık 
yardım yapmazlar).  

Böyle birşeyi gerçekten yapmak istemezdim; artık iğrençliğin bu 
kadarı karşısında dayanamadım. Artık hiç olmazsa daha dünyadan haberi 
olmayan bir varlık bana karşı silah olarak kullanılamayacak.  

Herkese yazdığım mektupta aynı cümle var: Belki dört, belki altı, 
belki on yıl sonra ama birgün mutlaka tekrar beraber olacağız. Kimi 
kastettiğim belli tabii. Kardeşime daha uzun ve teferruatlı yazdım. Benim 
hayatımda büyük bir olay. Aynı evde kaldığımız zaman bile birbirimize 
yabancı olduğumuz kardeşime mektup yazıyorum. Birbirimize oldukça 
uzak insanlarız. Ne yapalım; o bataklıktan ben ancak kendimi 
çıkarabildim, başkasını da götürecek gücüm yoktu. Zaten oradan çıkar 
çıkmaz evin dışındaki dünyada o kadar yoğun işlere girdim ki onunla 
uğraşacak vaktim olmadı. Herşeyimi; vaktimi, enerjimi, yeteneklerimi, 
sevgimi, tüm duygularımı süreç aldı. Bu durum pekçok iyiliğinin yanısıra 
çok dengesiz bir gelişimi de getirdi. Ve bir de her gün gittikçe büyüyen 
bir yalnızlık duygusunu. Aile yok, kardeş yok, genelin dışında özel olarak 
sevdiğim kimse yok (bir tanesi çok kısa sürdü ve gerçek bir sevgi de 
değilmiş o). Ne iyi, şimdi sen varsın.  

Gerçi bu vakitten sonra insanın kardeşini etkilemesi oldukça zor 
ama bakalım deneyeceğiz. Hırsı bana benzer. Yalnız temel olarak hırs 
birşey yapamaz. Doktor olmak isterdi ama iki senede istediği yere 
giremedi. Sonra öğretmen oldu. Bir de evden kopamaması (burada kız 
olmasının büyük payı var) onun en büyük dezavantajı. Neyse, birşeyler 
yapmaya çalışacağız bakalım.  
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Ankara’dan hiç mektup geldi mi? Mahkemeleri ne oldu, gazetelerde 
hiç birşey çıkmadı. Biz epey önce bir mektup yazdık ama cevap 
alamadık. Haber aldıysan eğer, yaz.  

Sizler nasılsınız? Şartlarnız nasıl? Biz daha buradayız anlaşılan. 
İstanbul işi yattı şu anda. Mahkemeden sonra belki gidebiliriz ama bu da 
bizim çabamıza bağlı. Kaldı ki 25 Ocak’ta gelebileceğimiz bile şüpheli, 
çünkü kendi paramızla gitmeyeceğiz. Bizim için hava hoş ama sizin 
tahliyeniz gecikiyor. Avukatlarla konuş; oldukça hazırlıklı ve dişli 
gelmeleri gerek, uğraşacakları epeyce şey olacak çünkü. Gırtlağıma kadar 
doldum. Sana çok şey anlatmışlardır herhalde. Ben sadece yöntemi 
anlatacağım: Aklına gelebilecek en küçük şeye kadar kısıtlama ve 
denetim. Bu arada gerektiğinde her çeşit yıldırma yönteminin de 
kullanılması. Kanun vb. gibi şeyler yok zaten. Ancak diğer yandan bir 
kere başeğildikten sonra verilen (ancak hepsi de ıvır zıvır konularda olan) 
tavizler. Bir yandan yıldırma diğer yandan herşeyin senin iyiliğine 
yapıldığına inandırma çabası. Böylece de potansiyeli kontrol altında 
tutmaya çalışmak. Makyavel’in Prens adlı eserinde nazi benzeri 
yönetimlere de ışık tutan ilkeler sıralanır: İyilik yapacaksan eğer yavaş 
yavaş ve uzun sürede yap ki senin çok iyiliksever birisi olduğuna 
inansınlar. Yani hem dilediğini yap, hem de basit konuları kullanarak 
herkesi bunun aksine inandırmaya çalış. Uygulanan bu, tek farkı bilinçsiz 
olarak yapılması. Ve pek başarısız da sayılmaz. Şu geçen üç ay içinde 
insan karakterini oldukça iyi tanıdım. Gerçekten oldukça zor insanları 
tanımak. Kolaylıkla satın alınanlar, en basit birşey veya baskı karşısında 
birbirini satanlar, gürültücü, gösterişli ama çok istikrarsız olanlar. Gerek 
dışarıdaki durumum ve gerekse de içerideki davranışım sonucu büyük 
saygı var ama ben ısınamadım kimseye. Ama gerçekten çok şey 
öğrendim, çok şey gördüm. Daha neler göreceğiz bakalım? Yalnız 
herkesin paylaştığı bir kanı var: Ben çok düşünen ama içinde bulunduğu 
durumun ağırlığına göre son derece rahat bir insanım.  

Sen nasılsın, çocuk kız nasıl? Vaktiniz nasıl geçiyor? Baldız tekrar 
gelmedi herhalde. Herhalde bulunduğunuz yer oldukça eskimiştir (sık sık 
temizlenmekten). Neyse, burada havalar epeyce soğudu ama yağış yok. 
İstanbul da soğumuştur herhalde, kendine dikkat et üşütme. Ben artık her 
sabah kalkıp tek başıma da olsa spor yapıyorum. Sıhhatim oldukça iyi. 
Burada dışarıda iken yapmayı hiç sevmediğim birşeyi yapıyorum: Gazete 
bulmacası çözmek. Bütün film özetlerini de okuyorum. Ne yapalım 
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kültürümüz geri kalmamalı. Herşeye rağmen ülkenin bu en berbat yerinde 
dimdik ayaktayım.  

Daha ne yazayım sana, yazacak şey bulamıyorum. Bunun bir nedeni 
de uzun süredir hep kendim yazmam. Mektup olsaydı eğer ona cevap 
yazarken sayfalar doldurulabiliyordu. Ama şimdi buradan itibaren 
kendimi zorluyorum.  

Bakalım davanın vaziyeti nasıl gelişecek. Aslında bizim 
yapacağımız en iyi şey, durumu anlatıp bu durumda ifade 
veremeyeceğimizi söylemek. Ama bu da sadece kendimizi düşünmek 
olur. Aklıma gelmişken belirteyim: Avukatlar gelirken mutlaka 
Afyon’daki arkadaşın dosyasını da bulup getirsinler. Onu da incelemem 
gerek, çünkü ilk ifadelerimizde bile büyük çelişkiler var.  

Bana bir mektubunda “bütün dertlerini unut, geleceği, güzel günleri 
ve beni unutma” diye yazmıştın. Seni unutmam zaten hiçbir zaman 
sözkonusu değil de bulunduğum şartlar çok ağır. Yıkılmadım, dimdik 
ayaktayım ve yıkılmayacağım. Ama öylesine boş ve umutsuzluk dolu bir 
ortamdayım ki. Umutsuzluk, pişmanlık, yılgınlık; bunlarla dolu bir 
ortamda ayakta kalmak oldukça gayret istiyor. Tüm gayretime rağmen 
bazan kısa bir an için de olsa umutsuzluğa kapılabiliyorum. O zaman 
geçmiş hayatım imdadıma yetişiyor. Hayatımda hep büyük şeylere 
oynadım; sorumluluğu çok ağır olan bu işte oyunu kurallarına göre tam 
anlamıyla oynayamadım. Ama buna rağmen (ve senin gibi bizi buraya 
kapatan şartlara karşı kendimi kıyasıya galip hissetmeme rağmen) içimde 
büyük bir huzur var. Ama bu huzurun da beni pasifleştirmemesi için çok 
çaba harcamam gerekiyor. Şu ana kadar burada bulunduğum süre boşuna 
geçmedi diyebilirim ama bunu ne kadar süre söyleyebileceğim şimdiden 
birşey denemez. Aslında böyle şeyler söylediğime hiç bakma. İçinde 
bulunduğum şartların ağırlığına göre oldukça iyi sayılırım.  

Dün gece yatakta düşünürken (zaten her gece böyle düşündüğüm 
belli) aklıma ne geldi biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum, rezil 
oldum. O iki buçuk ayın her anısı bütün detaylarıyla tek tek aklımda. 
Zihnim sanki herşeyi bir film makinesi gibi tespit etmiş.  

Geçen mektupta da yazmıştım. Tanıdık avukat bu ayın son haftası 
veya Ocağın ilk haftası içinde mutlaka gelsin. Bu mektubu alınca bana 
telgraf çek, avukatın da belirttiğim tarihte gelip gelemeyeceğini telgrafla 
bildir. Bana sık ve uzun mektup yaz.  
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Bütün arkadaşlara ve kayınbiradere selamlar. Son durumu nasıl 
onun? Mektup yazmama gerek var mı? Yoksa daha pratiğini atırmaktan 
dönmedi mi... Sevgili k.... hayatımda çok az insanı ve çok az şeyi sevdim. 
Ama sevdiklerimi çok sevdim ve çok bağlandım. Sen benim hayatımda 
en çok sevdiğim şeylerden birisin. Herşeyimi verdiğim o süreç kadar çok 
seviyorum seni.  
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Mektup	-	45		
15 Aralık 1977  

Sevgili Belma,  

Sana dün mektup yazmayı düşünüyordum. Bugün mektup geleceği 
içime doğdu, bekledim. Gerçekten de geldi mektubun. Ayın 9’unda 
postaya verilmiş, dün elime geçti. Uzun ve doyurucu olması bir yana 
yaklaşık bir aylık aradan sonra senden mektup almak çok mutlu etti beni. 
Geçen mektubumda sana ancak haftada iki kez yazabileceğimi 
söylemiştim. Ama eğer bana sık yazarsan böyle olmaz. Sana çok şey 
yazdım, onların cevapları geldikçe daha doğrusu aynı konuda senin de 
değerlendirmelerini öğrendikçe yazacak konu çıkıyor. Şu mektubun bana 
3-4 tane yazdırır (ifadem bozuksa kusura bakma, kafam çok meşgul, 
nedenini birazdan açıklarım). Yani sözün kısası senin her mektubuna 
karşılık en az iki tane yazacağım. Onun için uzun ve sık yaz bana, 
yapabildiğince tabii.  

Önce sana bir haber vereyim: Senin okul arkadaşın (Ankara’daki) 
tahliye olmuş. Yanındaki de tabii. O davadan sadece bir kişi kalmış. 
Üstelik tahliye olalı bir ayı geçmiş. Hala sana ziyarete gelmemiş olmasına 
şaştım doğrusu.  

Avukat konusuna gelince: Cevat ile Kumkumoğlu orasında pek fark 
olduğunu sanmıyorum (gerçi siz daha iyi bilirsiniz ya). Yalnız senin 
avukatının bu mahkemede gerçekten önemli etkisi var. Bunu başka 
davalardan da öğrendim. Toplu davayı alması şart değil; sadece beni 
alması da aynı yere çıkar. Çünkü ben belirli bir maddenin kapsamından 
çıkabildikten sonra herkes için aynı durum olur. Yalnız bu durum belirsiz 
oldukça, yani ortada çok avukat ismi döndükçe ailem para konusunda 
biraz kafama ekşiyor. Kul’a vermişler, Cevat’a vermişler. Her değişen 
adama vermek istemiyorlar doğal olarak, diğer yandan avukatlar da 
istiyor sürekli olarak. Aslında güçleri oranında verirler ama ben kendimi 
hiçbir zaman birilerine fazla borçlu hissetmek istemem. Sorumluluğu 
benim olan şeyler için onların gücünü zorlamayı hiç istemem. Avukat 
konusu böyle, birisi hariç yeni birini daha almanın birşey değiştireceğini 
sanmıyorum (siz daha yakınsınız, daha iyi bilirsiniz ama zannederim 
düşüncem doğru).  
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Abin ile ilgili konuya gelince: Bana mektup yazarsa çok iyi olur. 
Ben ona Pazartesi günü yazacağım. İçeriği önce genel konular (hayat, 
nasıl bir yaşam, insanlığa karşı görevler); sonra da neden beraber 
olduğumuzun açıklanması. Karşılıklı konuşmadan daha çok yazarak 
insan anlatabilir derdini. Her konuşmada aslında çok önemli olan bazı 
ifadeler dikkati çekmeyebilir. Ama yazılı birşey her zaman kaldığından 
insan ilk okuyuşta bazı şeyleri farketmese bile zaman içinde yeniden 
okuduğunda onları anlayabilir. 18 tarihli mektubumdaki konuya gelince: 
Ben seni dışarıda iken konuyu abine açtığında gerçeği tam olarak 
söylemediğinden dolayı eleştirmedim. Bu durumu zaten biliyordum ve 
normal karşılamıştım, bir eleştirim olsaydı eğer o zaman söylerdim. Seni 
eleştirdiğim nokta; içerideyken bu konu açıldığında gerekeni 
söylemediğinden dolayı idi. Evet ondan birşey sakladığın için üzülecekti 
ama bu mesele nasıl olsa bir gün açıklanacaktı. İşi uzatmak ilişkinin 
yıpranmasına neden olurdu. Senin bunu bilerek yapmadığını ve böyle 
yaptığın için üzüldüğünü de biliyordum ama üzülmek objektif bir durumu 
(ilişkinin yıpranması) engellemez ki. Ona yazdığımda bu konuya hiç 
değinmeyeceğim; bunu açıklamak sana düşüyor. Gelelim ailelerin bu 
konudaki tavrına: Olumlu bir tavır almayacakları açık. Ben onları ikna 
etmek bize düşer ve son tahlilde bizimkilerin ikna olup olmaması beni hiç 
ilgilendirmez derken hiç de senin anladığın şeyleri söylemek istemedim. 
Sen elbette “babam verirse bu iş olur” demiyorsun ve böyle 
diyebileceğini de asla düşünmem de. Çünkü herşeyden önce beraberliğin 
nasıl başlayıp geliştiği belli. Sen de öküzün altında buzağı arar gibi benim 
laflarımın altında başka mana arama. Septik kız, ne olacak! Senin aile 
ilişkilerinin benimkinden farklı olması hiç sorun değil. Önemli olan bu 
ilişkinin bizi doğru bildiğimiz şeyleri yapmaktan alıkoymaması. Böyle 
olduktan sonra herkesin aile ilişkisi benimki gibi olacak diye bir kaide 
yok elbet.  

Gelelim dedikodular meselesine. Benim için çıkartılan bu şeyler 
aslında hiçbir zaman sona ermeyecek. Bu son derece normal. Bizim 
hayatımızda doğru veya yanlış; insan için birşey yakaladılar mı bu hiç 
durmaz. Dediğim gibi bu benim için hiç dert değil. Dert olan konu 
akrabaların bundan ne derece etkilendiğiydi. Bu konuda spekülasyonlar 
yoğunlaştığında benim tavrımı biliyorsun: Çok zorunlu olmadıkça 
kendimi savunmadım. Olay çok yeniydi, pekçok insan olayın şoku altında 
soruna çok yönden bakabilecek durumda değildi. Öyle şeyler vardır ki ne 



	 191	

kadar anlatsan anlaşılmaz. Onların anlaşılabilmesi için zamana ihtiyaç 
vardır ve ben de geniş ölçüde bu meselenin çözümünü zamana 
bırakmıştım, Bugün anladığım kadarıyla geçen zaman pekçok şeyi daha 
fazla açıklamayı gerektirmeyecek kadar açıkça gösterdi. Hata yaptım 
şüphesiz ve bunu asla inkar da etmedim. Ama birtakım çok açık bilgiler 
varken, yanındakileri de düşünmek zorunda iken, birşeyler söylemen 
gerekirken ve manevra alanın da çok dar iken bazı hatalar yapılıyor. 
Ancak senin de bildiğin gibi başlangıçta bu spekülasyonlardan korkunç 
etkilendim. Ve bir süre neden sadece kişi olarak seni ilgilendiren şekilde 
davranmadın diye kendimi suçladım. Sonra vazgeçtim bu fikirden. 
Mesele kişi olarak sadece beni ilgilendirseydi bu doğru olurdu. Böyle bir 
anda; bana kimse laf edemesin de süreç ne olursa olsun demek 
sorumsuzluk olurdu. Ama çok insan bu sorumluluğu kavramaktan aciz. 
Bunu ancak zaman kavratabilir onlara. İnsanın üzerinde esas yük yapan 
şey de zaten başkalarını da düşünmek zorunda kalması. Sonuç odur ki; 
eğer bazı konular hiç veya pek az kurcalandıysa, pekçok insan 
durumlarına göre oldukça az baskı gördülerse eğer bunda bir kişinin 
sürekli olarak ana dikkati üzerinde toplamasının payı vardır. Dışarıdan 
bazı insanlar görselerdi ne olurdu diyebilir. Ne diyelim, desteksiz atmak 
kolay tabii. Ama gerçekten başlangıçta dedikodulardan korkunç 
sarsıldım. Sonra burada kafamı topladığımda gördüm ki bazı hatalar 
olmakla birlikte ve biraz da şansın yardımıyla hiç de kolay olmayan 
birşeyi becermişiz. Ama şunu da belirtmeliyim; bazı konular her an 
kurcalanabilir, dikkat gerek.  

Bu konuyu kapatalım. Gelelim telgraf meselesine: Cimrilik etme de 
biraz açıklamalı telgraf çek diyorsun. Vay efendim vay. Sen her yeri orası 
mı sanıyorsun? Onu bile gönderinceye kadar neler çektiğimi ben bilirim. 
Mektuplarında telgrafla ilgili birşey yok diyorsun. Bayramın bittiği 
haftadan sonraki Pazartesi günü  yazılmış, çok uzun ve kareli kağıda 
yazılmış mektubumda bu konu var. Ben mi anlatamıyorum yoksa sen mi 
anlamıyorsun diyeceğim ama aslında ikisi de değil. Sen doğal olarak 
heryeri üç aşağı beş yukarı oraya benzer şekilde değerlendiriyorsun. 
Aslında alakası yok. Bütün ülkede namı duyulmuş ve emsalleri içinde en 
berbat yerlerden birisi. Hava sürekli çok gergin. İdare yöntemlerini de 
sana önceki mektubumda anlatmıştım. Onun için olan şeyleri hiç küçük 
görme. Bu konuya birazdan tekrar döneceğim.  
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Televizyonda Zafer Yolları’nı seyredemedim canım. Yine ilk 
geldiğim zamanki koğuştayım biliyorsun ve burada da televizyon yok. 
Ama sen gene de seyret, benim yerime de seyret. İyi konulu filmlerin 
dışında artistik buz pateni olursa hiç kaçırma. Ben çok severim. 
Talevizyon seyrederken Vatan konserve reklamına gerçekten 
gülüyordum. Sadece laf hoşuma gittiğinden değil; bana çok sevdiğim 
birini hatırlattığından (nolucak şimdi).  

Gelelim akrabaların durumuna (hem iyilerinin hem zayıflarının): 
Genel olarak durumlarının iyi, güven ve umut verici olmasına çok 
sevindim. Bu konuda kısaca şunu söyleyebilirim: Eğer bir süreçte, bir 
felaket bazılarını süreçten uzaklaştırırsa ve bu nedenle bir ölçüde de olsa 
süreç sarsılırsa şüphesiz bu kötü bir şeydir. Ama aynı olaylar eğer, geride 
kalan insanlara normal zamanlarda pek de aldırış etmedikleri 
sorumluluklarını hatırlattıysa ve dahası onların bu sorumluluklara azimle 
sarılmalarını sağladıysa eğer; kısa dönemde değil ama uzun dönemde 
faydalı bile olmuş sayılabilir. Zaten bizim hayatımızda; ne kadar aleyhine 
olursa olsun herşeyden lehine birşeyler çıkartabilenler kazanır. Yeni yeni 
gazetelere gelince; okuruz elbet. Ancak ilk mahkemeye rastlayan tarihte 
yazdığım mektupta bunun yanlışlığını belirtmiştim; ama son tahlilde 
karar benim değil elbet.  

Gelelim pürüzlere ve pürüzlükten vazgeçenlere. Bu konunun üzerine 
önemle eğilmek gerek. Pürüzlerin cehenneme kadar yolu var zaten. 
Önemli olan pürüzlükten vazgeçenler. Başlangıçta süreci bitti sandılar ve 
onun gerektirdiği tavrı aldılar. Sonra baktılar iş öyle değil; bu sefer de 
sürecin dışında kalmamak için tavır değiştiriyorlar. Hatırlarsın; onlarla 
aramızdaki çelişkinin keskinleşmesi hep şöyle bir süreç izlemiştir: 
Başlangıçta savunmada olan biziz, sabırla dinler ve gereken cevabı 
veririz. Süreç içinde ikna olmadıklarını görünce tavrımız sertleşir ve hiç 
de vazgeçilmez insanlar olmadıklarını onlara hissettiririz. Ve hemen 
sonra geriye doğru büyük adımlar görürüz. Çünkü bu insanlar yalnız 
kalmayı, sürecin dışında kalmayı gözlerine yediremezler. Bu durum 
anlaşılan bugün üçüncü defa tekerrür ediyor. Geçmişte hata ettik ve tam 
anlamıyla gereken şekilde davranmadık. Kesinlikle hesap sorulması 
gerek; zaten ben de aynısını yapmışsın.  

Bundan önemli bir konu var: Uzun süre bu akrabalara fazla 
güvenmemek gerek. Düzelip düzelmediklerini gerçekten gözlemek gerek. 
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Bunun da en iyi yöntemi konuştuklarına çok dikkat etmektir. İkna olmuş 
görünürler (öyle görünmek zorundadırlar çünkü) ama sonra 
konuştuğunda hala eski sorunları görürsün kafalarında. İlk fırstatta 
geçmişteki pürüzlerin tekrarlanması için gerekli maddi temel hazırdır 
yani. Bazan kızıyorum kendime; nereden bulduk bu kadar çocuğu diye. 
Hala pürüzlük yapanlara gelince; bunlara iyi bir yüklenip akrabalığı 
kesmek gerek artık. Gerçekten uğraşmaya değmez. Bunlar bu 
komplekslerle nereye gitseler birşey olamazlar.  

Benim veya onlar açısından yararı olmayan ilişkileri temizliyorum 
diyorsun. Çok iyi, çok güzel. Bu gerçekten de geneli görmek konusunda 
iyi geliştiğini gösterir. Tabii bunu en iyi dinamik bir süreç gösterecek 
ama yapmaya başladığın uygulamalar da bu dinamik sürecin bir 
parçasıdır. Baldızın durumuna gelince: Tavrın gayet iyi. Bir insanın 
birşeyi öğrenmesi için önce onu haketmesi gerekir (ve bu mantık tüm 
akrabaların kafasına da yerleşmeli). Anladığım kadarıyla baldızda 
değişen bir durum yok. Eski hikayeler, yöntem aynı, konu değişmiş. 
Güncel bir konu bulup, onun üzerinde açıklama isteyip kendini mazur 
göstermeye çalışmak. Onun durumunu da şimdi pürüzlük yapmaktan 
vazgeçen akrabalar gibi değerlendirip işi sağlama bağlamak gerek. Yoksa 
her yeni olayda aynı insanlarla dönüp dolaşıp aynı yere geliriz. Ona şunu 
mutlaka söyle yalnız: Bir keresinde onunla bir yere gitmiştik, sen de 
hatırlarsın. Sonra aceleyle oradan dönmemiz gerekti. Takside, karanlıkta 
elimi uzatıp elini tutmuştum. İçimden öyle gelmişti ve o an ona çok şey 
anlatması gereken bir davranıştı bu (hele benim gibi soğuk bir adam için, 
en azından o öyle değerlendiriyor). Ona güvendiğimi, bu süreçte onun da 
varlığının benim için değer taşıdığını gösteren bir davranıştı bu. Ama 
şunu da iyi bilsin ki; o zaman öyle düşünmem, her zaman öyle 
düşünürüm anlamına hiç gelmez. Ve nitekim bu olaydan kısa süre sonra 
ona oldukça sert bir tavır da almıştım.  

Bazı insanların kırk yılın başı seni ziyaret ederek kendilerini tatmin 
etmelerine fırsat vermeyeceğini söylüyorsun. Gerçekten gayet güzel, çok 
güzel. Biliyor musun Belma, bazı konularda sendeki bu değişmeyi 
gördükçe ve bunda benim de katkım olduğunu düşündükçe gerçekten çok 
mutlu oluyorum. Geneli görmede; süreçte olsun, tek tek insanları 
değerlendirmede olsun gerçekten ilerlemişsin. Zayıf insan karakterinin en 
belirgin özelliğidir bu: Güçlü gördükleriyle ihtiyacı olduğu zaman 
görüşür, konuşur, sorular sorar hatta hesap sorar. Ve sonra sanki mühim 
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bir iş yapmışçasına rahatlar ve yine kendi dünyasına döner. Bu insanlara 
elbette fırsat vermemeliyiz. Bizim onlar ve onlar gibilerle uğraşacak 
vaktimiz yok. Gitsinler kendi zayıflıklarını başka yerde kapatsınlar. 
Neredeyse gece yarısı oldu, mektubu burada bırakıyorum.  

Gece doğru dürüst uyuyamadım. Şu anda güneş henüz doğmamış 
vaziyette. Ben mektuba devam ediyorum. Mektupta; sevdik de başımıza 
dert aldık demişsiniz. Kim aldı acaba o derdi, sen mi yoksa ben mi. Bir 
aylık aradan sonra bir mektup geldi; buraya girdiğimden beri ilk kez gece 
hemen hiç uyuyamadım. Benim hayatımda hemen hiç uyuyamadığım 
geceler çok nadirdir. Ne hakkın var senin benim aklımı bu kadar meşgul 
etmeye. Nolucak şimdi.  

Hazır yeri gelmişken dün akşam neden kafamın çok meşgul 
olduğunu anlatayım. Bir kitap okudum. Burada zaten ilk zaman 
gelenlerin dışında okunacak şey yok. Bazı arkadaşlar fotoroman okumaya 
başladılar. Ben daha o kadar olmadım. Neyse, adı geçen kitapta bir 
adamın hayatı anlatılıyordu (geçmişte de bahsetmiştim).  

Bu adam özgürlüğünün kısıtlandığı çok enterasan bir yere düşmüş. 
Zaman zaman nazi yöntemlerini aratmayacak şeylerin yapıldığı bir yere. 
Başlangıçta bir çekingenlik varmış ona ve beraberindekilere karşı. Ama 
arada birliğin olmayışı, çok insanın bir işte soruna kadar gitmek için 
gerekli özelliklere sahip olmaması sonucu karşısındakiler adım adım 
ilerlemişler. Baskı gün be gün artmış. Gerçi o her fırsatta boyun 
eğmediğini ve eğmeyeceğini gösteriyor ve ona göre davranıyormuş ama 
tabii tek başına da pek etkili olmuyormuş. Bir gün Gayrettepe’deki o 
rahat yerlerde kalanların sayısının fazlalaştığını duymuş. Bundan oldukça 
endişelenmiş çünkü eskiden ancak bu işi tek tek kişilere yapabilenler 
artık cüretlerini artırmışlar ve sayı fazlalaşmış. Zorlukla görebildiği 
diğerleriyle konuşmuş. Bazı gençler varmış kendilerini dev aynasında 
gören, aslında cüceden farkları yokmuş. Değil başkasının kendi 
arkadaşlarının durumuyla bile ilgilenmezlermiş rahatları bozulmasın diye. 
Bakmış onlardan pek ümit yok. Bunun üzerine kendisi ve birkaç kişi 
birşeyler düşünmüşler. Bu arada antenler çalışmış ve ne olduğu 
bilinmemekle birlikte birşeyler olacağı haberi uçmuş. Akşam amir 
gelmiş. Her insan ne yaparsa kendinedir, herkes kendini savunmalı vb. 
konuları içeren uzun bir nutuktan sonra ona dönüp artık Gayrettepe’de 
kimsenin oturmadığını söylemiş [47]. Bizim adam pek şaşmış bu işe. 
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Bundan çok daha hafif şeyler için çok insanın dünyasının şaşırtıldığı bir 
yerde böyle bir olay. Ama sonra iki şeyi daha iyi anlamış: Baskı ne kadar 
artarsa artsın özündeki korkuyu gizleyemez. Ve şartlar ne kadar kötü 
olursa olsun sadece dimdik ayakta durmak ve taviz vermemek bile bazan 
tek başına çok şeyi halleder. Ya işte böyle, yaşadıkça daha neler 
öğreneceğiz bakalım.  

Hava felaket soğudu ve dün kar başladı. Yerler de bayağı tuttu, 
kartopu oynayacak kadar.  

Avukat gelirken bana kazak ve birkaç kitap yolla (roman olsun, 
diğerleri artık girmiyor. Örneğin, Fırtına ve Paris Düşerken). Kazağı 
istememin nedeni kazağım olmadığından değil. Onu giyince birisi bana 
sarılmış gibi hissedeceğim.  

Bugün tekrar yazacağım sana; bu hafta üç oluyor böylece. Gerçekten 
bu mektubun çok sevindirdi beni. Bütün arkadaşlara ve kayınbiradere 
selamlar. Ha, aklıma takılan birşey var: seni isteteyim ama ya baban 
vermezse ne olacak!  

Sevgili k.... kendine iyi bak. Özellikle üşütmemeye çalış. 
Temizlemek için de olsa burnunu her pisliğe sokup mikrop kapma. Laf 
aramızda, oradakilere acıyorum. Temizlikten bir yerlerine birşey olmasa 
bari.  

Dün gece seni düşünemeyeceğin kadar çok sevdiğimi tekrar 
anladım; o kadar ki ben bile şaştım bu işe. Hiç böylesi de başıma 
gelmemişti. Sen sadece sağlam bir arkadaş, iyi bir yoldaş, güçlü bir insan 
değilsin; aynı zamanda gerçek bir kadınsın da. Belki, bu kadar şeyin 
yanında bir de bunun için bu kadar çok seviyorum seni.  

 

DİPNOTLAR  

[47] Örgütsel Gelişmemizin Özellikleri başlıklı yazı. Sonra 
kayboldu ve bulunamadı.  

 

 

 

 



	 196	

Mektup	-	46		
16 Aralık 1977 

Sevgili Belma,  

Dün gelen uzun mektubunu cevaplandırmaya devam ediyorum. 
Önce şu gazetede çıkan kendini büyük bir psikolog sanarak açıklamalarda 
bulunan herifin yazısını ele alalım. Biliyor musun, değişik toplumsal 
alanlarda olmakla birlikte ben bu tür insanlarla çok karşılaştım. Adam 
kendi konusunu çok iyi bilir, oldukça zekidir ama dünyadan haberi 
yoktur. Tüm enerji ve yeteneğini belirli bir konuda topladığından böyle 
olmuştur. Özellikle toplumsal konularda inanılmayacak kadar aptalca 
açıklamalara kanarlar. Üniversitedeki bilimadamları arasında bu tür örnek 
oldukça fazladır. Dünya’daki yazarın bu kategoriye girdiğini bile 
sanmam. Kendi konusunu bile bilmeyen salağın teki. Zaten 20. yüzyılın 
başından beri süren ilerlemeler sonucu bilim dallarını kesinlikle 
birbirinden ayırmak olanaksızdır. Örneğin kimya bilgisini artırmak 
isteyen insan belirli bir noktadan sonra kimyayı anlamak için önemli 
ölçüde matematik ve fizik öğrenmek zorunda kalır. Psikoloji de böyledir. 
Bu konuda uzmanlık için mutlaka toplumsal bilimleri öğrenmek gerekir. 
Bu yapılmayınca da en akla hayale gelmez ukalalıklarla karşılaşılır. Bu 
tür adamlarla konuşmada yapılacak ilk iş de önce kendisinin salağın birisi 
olduğunu vurgulamak olur. Bilmiyorum, bu yazı konusunda avukat ne 
yapabilir. Bu ne ilktir ne de son. Bizimkileri de yayınlasalardı ona 
unutamayacağı bir cevap verirdik. Tek Boyutlu İnsan’da okumuşsundur: 
Psikoloji bugün bir bilim olma niteliğini kaybederek mevcut düzenin 
savunma araçlarından birisi haline gelmiştir. Kişi toplumla ters düşerse 
eğer, haksız olan mutlaka kişidir ve psikolojinin görevi de onu bu konuda 
ikna etmektir. Günümüzde psikologların çoğu da ruh hastasıdır ve şu 
veya bu şekilde aşırı komplekslere sahiptir (tanıdığım birkaç kişiden 
biliyorum bunu). Herifin durumunu da amma maddi temeline oturttuk ha!  

Bu arada insan bilgisinin sınırını ve bu sınırın nasıl zorlanabileceğini 
de açıklamak gerek. İnsanın her konuda derinliğine bilgi edinmesi 
olanaksız. Bu ancak belirli bir konuda olabilir. Ancak belirli bir konuyu 
gerçekten derinliğine kavrayabilmek ise, aynı zamanda diğer konularda 
genel bir bilgi kazanmakla mümkündür. Böylece insan kafasında genel 
bir tablo oluşur; hayat hakkında, gideceği yolun özellikleri hakkında. 
Öğrenme sürecinin en zor kısmı buraya kadar olandır; bu genel tablo bir 
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kez oluştuktan sonra neyi öğrenmesi gerektiğine ve öğrenilen şeyin o 
genel tabloda nereye oturtulacağına insan kolaylıkla karar verir. 
Öğrenilen her yeni şey o tabloyu daha da mükemmelleştirir. İnsan 
gittikçe daha fazla ne yaptığını bilmeye başlar, çünkü içinde yaşadığı 
hayatı daha iyi bilmektedir artık. Sana geçmişte insanlığın genel amaçları, 
insanlık tarihi konularında yazmamın nedeni de bu idi zaten. Bu iyi 
bilinmeden genel bir tablonun oluşması olanaksızdır. Sonra genel olarak 
süreci ve o süreç içinde her insanın yerini görebilmek de en az bunun 
kadar önemlidir ve buna bağlıdır. Burada konuyu somuta indirgemek 
gerek: Kafalarımızda bu genel tablonun oluşması veya oluşanın 
etkinleşmesi açısından senin ve benim durumum ve beraberliğimiz. Önce 
işe senin çok tuttuğun bir deyimle, duygusal profesyonelden başlayalım.  

Bu adamın hayatı çok özel tarihsel şartların biraraya gelmesi sonucu 
önemli ölçüde değişmiştir. Herşeyin yıkıldığı, herkesin biryana kaçtığı bir 
ortamda sadece pek az gayret onu artık yeniden başlaması gereken bir 
sürecin önüne fırlatıverdi. O bu yerin insanı asla değildi, bunu da 
başından beri biliyordu. Oradan çekilmek de çok kolaydı; o ortamda kim 
kimden neyi soracaktı zaten. Ama oradan çekilmedi ve elinden geldiğince 
de o konumun gereklerini yapmaya çalıştı. Bugün o adam geçmişe 
baktığında yaptığının herhangi birşey değil, tarihsel bir görev olduğunu 
anlıyor. Ama şunu da çok iyi biliyordu: O yerin adamı olmadığı halde 
tarih ona bu görevi yüklediğinden bunu üstlenmişti. Ve doğal olarak 
yapısı ve yetenekleriyle o konumun yapılmasını gerektirdikleri arasında 
boşluk hatalar doğuruyordu. Ama o sorumluluğunu bilerek ağır da olsa 
birşeyler yüklenmiş bir insan olarak değil; bulunduğu yerin gereklerini 
tam olarak yerine getiremeyen bir insan olarak değerlendiriliyor ve 
yargılanıyordu. Takdir edilmesi gereken bir çabanın yerilmesi yani. Bu da 
önemli bir ağırlık yapıyordu tabii. Herkes onun kadar sorumluluğunu 
bilseydi. Çünkü hem sorumluluğunu bilmek hem de bunun doğal bazı 
sonuçlarından dolayı suçlanmak kolay değil. Ama o sürece sahip 
çıkılması da gerekiyordu ve her zaman bunu yaptı o.  

Gelelim duygusal profesyonelin son zamanlardaki durumuna. Aşırı 
yüklenme, yapısal özelliklerinde değişim ve bu değişim sakin bir ortamda 
olması gerektiği halde bunu bulamaması ve birşey daha: Televizyon 
seyrederken Takas adlı filmin iki kısmını görmüştüm. Oradaki adamın 
savaşta pekçok arkadaşı ölür ama o görevine bağlıdır, hiç aldırmaz 
başlangıçta. Ölen birisi onun için yeri başkaları tarafından doldurulması 
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gereken birisidir sadece, o kadar. Bir gün birisi ona şöyle der: İnsan 
başlangıçta kolay yener bu kayıpları ve onların verdiği acıyı. Unuttum 
sanırsın ve bir gün, birdenbire hepsi birikmiş olarak kendilerini 
hissettiriverirler. Dayanmak çok zor olur o zaman. Evet, bir de bu vardı 
ek olarak. Sevdiği kadın onun son zamanlarındaki halinden şikayet 
ediyor. Haklı. Sanki o memnun muydu halinden? Ve şunu da eklemesi 
gerek: O günkü durumu kadının zannettiğinden daha kötüydü. Üstüste 
gelen ve sürekli olarak onu geriletmeye çalışan şartlara karşı büyük bir 
savaşa girmişti. Herşeyini buraya kanalize etmişti. En yorgun en bitkin 
olduğu zamanda bile bütün alanlara birden saldırması bunun açık 
kanıtıydı. Kafası sadece önündeki işleri görecek kadar çalışıyor ve bütün 
yorgunluk ve yüküne rağmen korkunç hırsı onu ayakta tutuyordu. 
Kafasındaki genel tablo çoktan gözden kaybolmuştu ve onun kendine 
yabancılaşmasının en önemli nedenlerinden biriydi. Sevdiği kadının ona 
yardımcı olmak istediğini biliyordu. Ama nasıl bir yardım? Ona 
gerçekten yardımcı olabilmesi için herşeyden önce erkeğin kendi 
durumunu iyice gözden geçirmesi gerekirdi. Sonra bunu ona uzun uzun 
anlatmalı ve onunla bütünleşmeliydi. Ancak bundan sonra kadın; daha 
çok manevi anlamda da olsa ona yardımcı olabilirdi. Ama bunlar için de 
sakin bir kafa ve ortam gerekirdi. Temposu durmadan artan bir hayatın 
içinde bu olanaksızdı. Bu nedenle erkek kendini kimsenin 
anlayamayacağı, kimsenin kendine yardımcı olamayacağı düşüncesine 
tamamen kaptırdı. Kafasında kısa vadeli bazı planlar vardı, onlar 
gerçekleştikten sonrasını düşünemiyordu. Eğer yaşamak denen şey; gün 
geçtikçe zayıflamak, kendine yabancılaşmak idiyse, artık bitsin bu iş 
demekten başka çare yoktu ve öyle de diyordu zaten. Diğer yandan 
beraberliklerinin durumu da onu rahatsız ediyordu. Çok seviyordu ama 
bütünleşemiyorlardı. Bunu yapmayı çok istiyordu ama ne ortam buna 
müsaitti ve ne de kendi durumu. Zaman zaman kadının sevgisinden 
şüpheye bile düştüğü oldu; ama sonra hemen vazgeçti bu düşünceden. 
Onun kendisine çok yakın olduğunu biliyordu ama sadece mantığıyla 
değil duygularıyla da hissetmek istiyordu bunu. Bunu ancak son 
zamanlarda hissedebildi ve hissettiği için de büyük mutluluk duydu. 
Bazan düşünüyordu, ne halde olduğumu anlıyor mu acaba diye. Kendini 
bir düzene koyacak ve onunla uzun uzun konuşacaktı. Ama o şartlar 
altında bu kolay kolay olamazdı. Bir virajı dönüyordu erkek, eskiden beri 
onda hakim olan bazı özellikler varlık nedenini yitiriyordu. İyiye, çok 
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iyiye doğru bir gelişimdi bu ama nefes almak olanağının bile zor 
bulunduğu bir tempoda bu değişim gerçekleşemezdi. Ama o değişimin 
gereği de artık ona baskı yapıyordu (ötekiler yetmezmiş gibi). Sadece iki 
şey hisseder olmuştu: Başarı hırsı ve güvendiği ve sevdiği birini yanında 
bulmak mutluluğu. Başka hiç birşey kalmamıştı, bunun dışında 
duymuyor ve hissetmiyordu. Herşey sürece gitmiş ve gidiyordu. Kadına 
ısrarla, bıktırırcasına beni seviyor musun diye sormasının nedeni de 
buydu zaten. Kadın garip karşılardı bunu, söylemişti ya zaten. O zaman 
da erkek büyük bir yeise düşerdi. Dayanacak o kadar az şeyi kalmıştı ki 
çünkü, onun sevgisini her an hissetmek istiyordu. Kadın bunu 
anlamıyordu. Aslında haksızlık ediyordu ona; anlatmadan herşeyi 
anlamasına olanak var mıydı? Ama durumunu uzun uzun anlatacak 
durumu da yoktu erkeğin. Önce kendi durumunu tam anlamıyla 
kavrayamamıştı; sadece çok berbat bir durumda olduğunu hissediyordu. 
Buna rağmen büyük bir enerjiyle devam etmesi ise ne anlama gelirdi? 
Belki iyi, belki de kötü. Çünkü sönmek üzere olan bir ateş bile son kez 
parlar. Ve kendisi de öyle olacağını düşünüyordu o zaman. Artık çok 
gördüm çok yaşadım dediğinde kadın üzülüyor ve itiraz ediyordu. Ama o 
bunları isteyerek söylemiyordu ki, içinde bulunduğu durum söyletiyordu 
ona. Bugün geçmişi düşündüğünde kadına hak veriyor. Gerçekten kendi 
dünyasına kapanmış, ona kendini tanımak fırsatını vermemişti pek. 
Dışarıdayken bütünleşmeleri yetersiz olduysa eğer bunda esas sorumluluk 
erkektedir. Ama nasıl bir sorumluluk? Bunları yapmak istemedi mi, 
yoksa onu ihmal mı etti? Asla. Bazı şeyleri yapamadıysa eğer bu istediği 
halde yapamadığı içindir. Şartlar ve onun yetenekleri daha fazlasına 
olanak vermedi. Sonuç olarak o şartlar devam etseydi eğer şüphesiz 
daima beraber olacaklardı. Ama bugün birbirlerinden uzakta bile olsalar 
ulaştıkları bütünleşmeye, aynı zaman zarfında ulaşamazlardı. Şartlar izin 
vermezdi buna.  

Sonunda şartlar altüst etti bu süreci. Altüst etti de ne oldu? Özellikle 
erkek dışarıdayken beraberlikleri konusunda yapamadığı şeyleri yapmaya 
çalıştı. Kadının kendini tanımasını sağlamaya ve ona elinden geldiğinde 
birşeyler vermeye çalıştı. Ve gerçekten verebildiğini gördükçe de çok 
mutlu oluyor. Böylece beraberliğin ikinci aşaması başlar. İki insanın 
beraber oldukları sırada, yani başlangıçta birbirleriyle anlaşmaları 
yetmez. Bizim hayatımızda insan çok hızlı gelişir ve değişir. Başlangıçta 
anlaşabilen iki insan; eğer süreç içindeki değişmeleri çok dengesizse, 
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yani biri hızlı diğeri yavaş gelişiyorsa, fazla birlikte olamazlar. 
İlişkilerinde dengesizlik çoğalır. Bizim beraberliğimizin en güzel iki yönü 
var: Birincisi; en aleyhimizde olan şartlardan bile lehimizde 
yararlanabiliyoruz. İkincisi; değişimimiz çok enterasan. Bende eksik 
olanlar sende mevcut. Sen benim yönümde değişiyorsun ve bana 
benziyorsun. Ben ise ilk olarak genel tabloyu kafamda tekrar yarattım. 
Sonra bende eksik olan şeyler ise sende mevcut. Bunlar dengeli ve her 
aşamadan geçilerek ulaşılmış özellikler. Yani ben de sana doğru 
değişiyorum, sana benziyorum. İki insanın bütünleşmesi bundan daha 
güzel, daha sağlam olamaz. Nereden de karşılaştık seninle yahu! Şu işe 
bak. Hayat işte bu, arasan bulamazsın.  

Evet, gerçekten değişiyoruz. Daha iyiye, daha sağlam ve daha 
güzele doğru. Geçen mektupta da yazdım ya; özellikle senin değişmen ve 
bunda benim de katkımın olması anlatamayacağım kadar mutlu ediyor 
beni.  

Yeri gelmişken belirteyim: Senin saçların ne kadar dökülse yine de 
gürdür. Diline gelince; gerçekten bütün zorun bana mıydı? Öf, gerçekten 
ne çok konuşuyordun. Hele tartışırken. Çok konuşman birşey değil, ikide 
bir insanın lafını kesmen yok mu deli oluyordum. İşin kötüsü ben şimdi 
daha da az konuşuyorum. Bu gidişle ikimiz bir yerde oturduk mu büyük 
bir sessizlik hakim olacak. Aman, boşver. Sen istediğin kadar 
konuşursun, ben dinlerim. Bu arada fırsat bırakırsan eğer birazcık da 
konuşabilirim herhalde! Neyse bu işin gırgırı. Eskiden de söylerdim: Az 
konuşan çok düşünür demek değildir; ama çok konuşan mutlaka az 
düşünür. Herşeyden önce dinlemesini bilmek, birşeyi iyi anlamak ve 
karşındakini ikna etmek açısından çok önemlidir.  

O şişman Tevfik’in gitmesine sevindim. Herife gıcık oluyordum. 
Biz gittik ama o da kalmadı. Avukatla bana biraz para gönder (biraz, 
fazla değil). Bu konuda ailemden fazla şey istemeyi istemiyorum şu anda.  

Gözlerim kapanıyor, yatsam iyi olacak. Dün gece hemen hiç 
uyumamış duygusal profesyonel, esmerini düşünmüş. İyi geceler sevgili 
k...., seni çok seviyorum.  
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Mektup	-	47		
19 Aralık 1977  

 

Bugün Pazar. Senden telgraf bekliyordum ancak alamadım. 12 
tarihli mektubumu almış olmalısın. Belirttiğim gibi tanıdık avukat en geç 
Ocak’ın ilk haftası içinde gelsin.  

Biraz önce Afyon’dan mektup geldi. İyiler, anladığım kadarıyla 
oldukça düzelmişler. Kitap var, ziyaretçi var; daha da ne isteyecekler 
zaten. Nedendir bilmem bizi de kendileri kadar iyi sanıyorlar! (Maddi 
şartlar açısından tabii.)  

Abine mektup yazdım. Bununla birlikte onu da gönderiyorum. 
Mektup kısaca şöyle: İnsanların her zaman belirli kurallar dahilinde ve 
belirli bir amaç için yaşamaları gerekir. Zaten bu ikisi birbirine bağlıdır. 
Belirli bir amaç için yaşayan insan o amaca ulaşmak için belirli bir yolu 
izlemek ve dolayısıyla belirli kurallara uymak zorundadır. Bu amaç şu 
veya bu olabilir. Önemli olan hayatın, yaşamanın bir anlamı, bir değeri 
olabilmesi için mutlaka bir amacın varlığının şart olmasıdır. Birşey için 
yaşamanın şart olmasıdır. İnsan hayatının amacı; yeteneklerini 
geliştirmek yani kendini bulmak olmalıdır.  

Sonra tek bir insanda toplanmış güç konusu. İnsanın gelişmesi, 
kendini bulması herşeyden önce bu gücün farkına varmayı ve onu 
kullanmaya cesaret etmeyi gerektirir. Özellikle gücü kullanmaya cesaret 
çok önemlidir. Çünkü pekçok yetenekli ve dolayısıyla çok şey 
yapabilecek insanlar, sahip oldukları yetenekleri kullanmaya cesaret 
edemediklerinden (yani onların kullanılması sonucu doğacak neticelerin 
sorumluluğunu alamayacaklarından) fazla birşey yapamazlar. En büyük 
yetenekler bile eğer onları azimle ve cesaretle kullanabilecek bir kişilik 
mevcut değilse, fazla işe yaramazlar. Ardından bu gücün nasıl 
kullanılması gerektiği gündeme gelir.  

İnsan kendi dünyasına kapanarak bunları gerçekleştiremez. İnsan 
kendini ancak tüm evren ve diğer insanlarla ilişkileri içinde bulabilir, 
geliştirebilir. İnsanın gelişmesi ve kendini bulabilmesi için herşeyden 
önce ne yaptığını bilmesi gerekir; bu ise ancak çevresinde ne olduğunu 
öğrenmekle mümkündür. İnsan kendini ancak tüm insanlık için yaptığı 
şeylerle tanımlayabilir. Tüm insanlığa en iyi hizmet insan hayatının 
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yöneldiği başlıca amaç olmalıdır. Yetenekler burada değerlendirilmeli, 
güç burada kullanılmalıdır.  

Sonra bilim adamının bu toplumdaki konumu. Yetenek ve 
enerjilerini insanlığa faydalı ancak çok kısıtlı bir alanda topladıklarından 
toplumsal olaylar hakkında çok ilkel inançlara sahiptiler. Ayrıca bilgileri 
de tam bir olgunluktan uzaktı. Belirli bir alandaki bilgi ancak bütünün 
içindeki yeri tam olarak saptandığında değer kazanır, bu ise bütün 
alanların genel bir bilgisini gerektirir.  

Bilim vb. şeyler tüm insanlığa hizmet eden ancak kısıtlı olan 
alanlardır. Devrimci mücadele ise tüm insanlığın kurtuluş mücadelesidir 
ve insanlığın genel çıkarlarına en geniş şekilde hizmet eder. İnsanlığa 
hizmet yönünden idealdir. Diğer yandan çok geniş bir alanı 
kapladığından ve dolayısıyla mümkün olan en büyük çok yönlülüğü 
gerektirdiğinden insanın tüm yeteneklerini de geliştirir. Böylece hayat 
yolumu değiştirdim. Ardından seninle karşılaşmamı anlattım. O da benim 
gibi kendi gücünün farkında idi ve daha da önemlisi bu gücü kullanmaya 
cesaret edebiliyordu. Yani gerçek bir insandı. Bu tür insanlar o kadar 
azdır ki karşılaştıklarında kendiliğinden bir yakınlaşma doğar aralarında. 
Bu yakınlaşma önce sadece derin bir saygı üzerine oturur. Ancak bu iki 
insanın benzerlikleri burada bitmez. Her ikisi de bu toplumdan 
istediklerini almış veya alabilecek insanlardır; buna rağmen oradan 
uzaklaşmışlardır. İnsanlığa yapılacak en büyük hizmetin insanlığın 
kurtuluş mücadelesine hizmet olduğunu kavramışlardır. Zaman içinde, 
olayların içinde bu benzerliğin doğurduğu yakınlık büyür. Aslında iki 
insan bunun pek farkında olmadıkları halde büyür. Ve belirli bir seviyeye 
ulaştıktan sonra da bir nitelik sıçraması yapar ve sevgiye dönüşür. Çok 
sağlam bir sevgidir bu; çünkü dayandığı ana temeller önceden hazırdır. 
Çok sevgilerin temeli önceden atılır. İki insan şu veya bu yüzeysel 
nedenden yakınlaşırlar ve sonra beraber olmalarının haklılığı ve 
gerekliliği konusunda nedenler arar; genellikle de bunları bulup 
kendilerini ikna ederler. Bu nedenler sağlam veya çürük olabilir. Bu o 
kadar önemli değil. Sevginin sağlamlığı açısından önemli olan bu 
nedenlerin önceden bulunmuş olmasıdır. Gerçi böyle bir sevgi fazla 
mantıki, gerçekçi ve biraz soğuk görünebilir. Bu başlangıçta ve sadece 
görünüşte böyledir. Önce saygı duyduğun için seversin, sonra sevdiğin 
için saymaya başlarsın. Önce sana benzeyen ve bundan dolayı ihtiyacın 



	 203	

olan bir insanı bu ihtiyaçtan seversin. Sonra sevdiğin için ihtiyaç 
duyarsın. Sağlam temellere dayanan bu sevgi tüm yapıya hakim olur.  

Sonra beraberliğimizin hangi şartlar altında ve nasıl sürdürüldüğü. 
En zor şartlar altında bile bütünleşmeye devam etmemiz ve bir gün 
mutlaka tekrar beraber olacağımız. Sana da neredeyse bütün mektubu 
yazdım hani.  

Geçen mektubunda bir yere kafam takılmıştı: Sayıyorum seni 
sevdiğimce diyordun. Bu aklımda yanlış kalmış. Seviyorum seni 
saydığımca diye kalmış. Üzerinde epeyce düşündüm ve bana ters geldi. 
Evet biz ancak saygı duyduğumuz insanları severiz. Ama bu saygı 
duyduğundan dolayı sevmek kısa bir süre devam eder. Bunun uzun 
sürmesi; saygıdan (karşıdakinin gücüne olan saygıdan tabii) ve ihtiyaçtan 
dolayı sevmek aslında sevgiyi geliştirmez. Böyle bir sevgi gelişemez; 
çünkü kendini aşamaz. Çünkü bu sevgi sadece dayandığı sağlam 
temellerden ibaret kalmıştır. O temeller yükselememiştir. Gelişen bir 
sevgi ise bütün o sağlam temelleri içinde eritir. Herşeyin kaynağı olur. 
Temeller sağlam olduğu için sevgi de çok sağlamdır. Artık sevdiğin için 
sayarsın, sevdiğin için ihtiyaç duyarsın, sevdiğin için ararsın. Belirli 
maddi temellerden yola çıkan sevgi hızla onlara dayanır ama onları 
aşmıştır artık. Yazdığın aklımda yanlış kaldığı için acaba bu aşamaya 
gelemedi mi diye düşündüm. Sonra yanıldığımı anladım. Gerçi daha 
önceki bir mektubundan da bunun böyle olamayacağını biliyordum. 
Senin sevginin gelişimini anlattıktan sonra “olabildiğince haklı olarak 
benim dediğim bir duygu bir varlık için mücadele etme sorumluluğu 
duyuyorum artık. Böyle bir mücadelenin içinde olduğunu olacağını 
bilmek uğruna mücadele edilen şeye mutlak yakınlaştırır mücadeleciyi. 
Bu gelişim daha önceki tutumunun haklı olduğuna inandığı birisinin 
savunmasını kendi içinde eritti yada ikincil hale getirdi.” Bu da 
gösteriyordu ki sevgin daha doğrusu sevgimiz çocukluk aşamasını 
geçmiş, olgunlaşıyor. Çünkü yola çıktığı, dayandığı temelleri kendi 
içinde eritiyor. Onları inkar etmiyor ancak aşıyor. Ve böylece herşeyin 
başlangıcı, nedeni oluyor. Örneğin ben de belirli bir saygı ve ihtiyaçtan 
yola çıkarak seni sevdim. Bunlar bugün ortadan kalktı mı, değil. Ama 
nedenle sonuç yer değiştirdi. Bütün benliğimi dolduran sevgi şimdi 
eskiden olduğu gibi saygı ve ihtiyaç değil. Saygım var, ihtiyacım da var; 
çünkü çok seviyorum herşeyden önce.  
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Biliyor musun sen şimdilik şeylerin ilişki ve çelişkilerini, onları 
gelişimleri içinde görmeyi yeni öğreniyorsun. Ama içinden gelen, 
kendiliğinden ifadelerle bu sürece çok güzel ve kısaca açıklıyorsun: 
“Sayıyorum seni sevdiğimce.” Aslında şu anda öğrendiğin şeyler; bugüne 
kadar yabancı olduğun ve yapmadığın şeyler değil. Ne yaptığını 
öğreniyorsun sadece. Bilinçsiz bir süreç bilinçli hale geliyor. Yaptığın 
işin farkına varıyorsun adeta. Aynı şey değişik konuda benim de başıma 
geldi, süreci incelerken.  

Başka bir örnek daha vereyim: “Zaten bunu başarıp başaramamak 
doğru olduğunu kabul edip etmemektir.” Bu sözü bir zamanlar 
beraberliğimizin sürüp sürmemesi konusunu anlatırken söylüyorsun. 
Gerçekten de son derece güzel ama içinde de pekçok olayın bulunduğu 
bir 2,5 ay geçirdik. Sen herzaman benim aksiliklerime sabırlı davrandın 
ancak ben de isteyerek yapmadım onları. Neyse esas konumuza dönelim: 
Bizim için birşeyi yapıp yapmamayı onun doğruluğu belirler. Benim 
uzun uzun anlattığım; insanın hayatına belirli ilkeler hakim olmalıdır 
görüşünün kısaca ifadesidir bu. Sen yaptığın şeylerin teorisini 
öğreniyorsun ve şimdi daha iyi yapabileceksin onları.  

Benim durumuma gelince: Önceden de yazdığım gibi bende ortaya 
çıkan çok şeyin maddi temelini buldum. Ancak daha alınacak epeyce yol 
var. Devam etmek gerek, bunun doğruluğuna inanıyorum. Ancak kendimi 
yokladığımda hala tüm duygularımla birinci maddenin doğal sonucunu 
istediğimi hissediyorum. Mantıken bu yanlış, bunu biliyorum ama sadece 
bilmek yetmiyor. Aslında bu işi de halledeceğim zaman içinde, çünkü 
neyin doğru olduğuna karar verdim ve yanlışın da maddi temelini 
buldum. Ancak eski durumun yapıdaki etkisini sürdürmesi de normal. Bir 
örnekle anlatayım: Her çeşit jet uçağının belirli bir uçuş seviyesi vardır. 
En hızlı ve en verimli olarak o yükseklikte uçar. Örneğin normal bir jet 
uçağı, jumbo jetten daha aşağı seviyede uçar. Ama eğer onun jumbo jetin 
seviyesinde uçması gerekiyorsa tabii ki oldukça zorlanır. Ve bu durum 
uzun süre devam ederse eğer doğal olarak bazı özellikleri deformasyona 
uğrar. Hem bu durum ve hem de yüksekte uçmak sonucu bazı 
yetersizliklerin sorumluluğu. Bu kadarı da fazla değil mi? Şimdi 
yapılması gereken her özelliğin süreç içinde nasıl bir değişim gösterdiğini 
incelemek. Gerektiğinde herşeyi yüklenmeye daima hazır oldum ve 
olacağım. Ama umarım tekrar o eski yükseklikte uçmak zorunda kalmam. 
Bu bir kaçış veya ezilmek değil. İnsanlar tarihin kendilerine yükledikleri 
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rolü oynamalıdır ama o rol yüklendiği taktirde. Böyle bir yükleme 
olmadan gene de daha yüksekte uçmayı istemek hem iyi değildir hem de 
kariyer hevesini yansıtır. Mecbur olduğun zaman yeteneklerinin üzerinde 
de olsa sorumluluk al; ama mecbur olmadığın zaman da veya daha 
doğrusu kendini mecbur görmediğin zaman da asla aynısını yapma.  

Ankara’ya telgraf çektim, ona da cevap gelmedi. Ya bunun bir 
nedeni var, ya da bu adam kafayı bozdu bana. Sana haber geliyorsa eğer 
bana yaz. Bir de hala ziyarete gelmediyse eğer şu senin tahliye olan okul 
arkadaşına söyle, zannettiğinin aksine merak edilecek bir şey yok. Yoksa 
evlenmek filanla mı meşgul bu herif hala? Burada da bir şeyden 
haberimiz yok yahu!  

Neyse, gene konumuza dönelim. Neyin doğru olduğunu biliyorum 
ya, onu şu veya bu şekilde yaparım artık. Görünüşte oldukça farklı 
insanlarız ama bütün temel noktalarda, hayatımıza temel aldığımız 
şeylerde çok benziyoruz. Bunu en başında sana söylemiştim, bilmem ne 
kadar inanmıştın? Şimdi inanıyorsun ya, artık o zamanın önemi yok.  

Tekrar mektubuna dönelim: Gerçekten de beraber oldukları süre 
içinde duygusal profesyonel genelin dışında özel olarak birşeyler 
veremedi kadınına. Önceden de belirttiği gibi aslında onun sandığından 
daha kötü durumdaydı. Öylesine artmıştı ki üzerindeki ağırlık ve herşey 
de öylesine birikmişti ki. Bana kimse yardım edemez düşüncesine iyice 
saplanmıştı. Bunun için kadını yetersizlik vb. gibi şeylerle suçlamayı 
aklının köşesinden bile geçirmedi. O da koşuyor, çalışıyordu ancak 
durumu gereği erkeğin dahi boyunu aşan şeyleri kaldıramazdı o. 
Gerçekten de kadın yük olmadı erkeğe, hiç olmadı. Aslında o beraberlik 
çok daha güzel olabilirdi mutlaka ama o şartlar altında değil tabii. 
Özellikle erkek kadına çokşey verebilirdi ve vermek de istiyordu. Kaç 
gece onunla uzun uzun konuşmayı aklına koydu, ama bir türlü yapamadı. 
Tarih tezini yazıyordu ve bütün aklı ondaydı [48]. Bunun ne kadar önemli 
olduğunu da biliyordu. Herşeyini süreç almış kadına verebilecek bir 
enerjisi kalmamıştı. Ona kendiliğinden verebildiği tek şey, tek örnek: 
herşeye rağmen kendilerini kuşatan şartlara meydan okumasıydı. 
Sıkıştıkça daha çok alanda saldırıya geçmesiydi. Duygusal profesyonal 
yakında önemli günlerin geleceğini seziyor ve her eksiği doldurmaya 
çalışıyordu. Gerek bundan ve gerekse de içindeki çılgınca başarı hırsı 
sonucu hayatla yarışa girmişti adeta. Ve hayat da ona hiç beklemediği bir 
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oyun oynadı. Neyse, beraberlik açısından önemli olan şu ki o dönemde 
birbirlerine kendi varlıklarından başka birşey veremediler. Ama bu bile 
yetti. Kadın “senin varlığın, sadece yaşadığını varolduğunu bilmem asla 
yalnızlık duymamam demek artık” diyor. Erkek için de bu böyle. 
Hayatında ilk kez, şartların tüm ağırlığına rağmen içhuzuruna kavuştu. 
Ve yine hayatında ilk kez onu gerçekten seven ve düşünen bir kadının 
varlığını hissediyor. Büyük bir mutluluk bu onun için.  

Şimdilik bu kadar yazıyorum. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bizim 
avukat işleriyle uğraşan tahliye olan vatandaş var ya; ona şu “Tezi” sor 
bakalım, ne olmuş sonucu, buradayken bahsetmiştim çünkü.  

Hilal’e selamlar (“Baksana” ne yapıyor o?) [49]. Bana mektup 
yazmayı ihmal etme. Seni çok seviyorum bu nedenle de çok vaktimi 
alıyorsun. Nolucak şimdi.  

 

DİPNOTLAR  

[48] Örgütsel Gelişmemizin Özellikleri başlıklı yazı. Sonra 
kayboldu ve bulunamadı.  

[49] Hilal’in tipik konuşma tarzıdır.  
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Mektup	48-49-50-51-52	
 

Mektup	-	48		
22 Aralık 1977  

Sevgili Belma,  

Telgrafını iki gün önce aldım. Dün senden mektup bekledim ancak 
gelmedi. Herhalde yakında gelir. Ankara’ya çektiğim telgrafa nihayet 
cevap geldi, ayrıca çok önce yazdığımız bir mektuba da cevap. Bana 1,5 
ay önce mektup gönderildiğini söylüyorlar ama elime geçmedi. Çocuklar 
Eylül’de tahliye olmuş. Durumları iyiymiş kalanların. Telgrafta mektup 
yaz diyordu hemen yazdım. Aslında işleri var doğrusu; şimdi dünyanın en 
gıcık adamları da yanlarına geliyor. Ama neyse nihayet karşılaştık şu 
heriflerle. Afyon’dan da mektup geldi. Avukatlarla görüşmüşler ama 
ifadeleri alamamışlar, önemli değil bunlar tali mesele filan diyorlar ama 
bazı konularda İstanbul’da oldukları zamankinden farklı düşünmedikleri 
anlaşılıyor. Onlara da cevap yazdım, bu sefer biraz uzun oldu. İçinde 
bulunduğumuz şartlardan faydalanarak kendimizi yenilememiz 
gerektiğini ve bunun da esas olarak kitap okuyarak değil, hayatı 
gözlemleyerek gerçekleştirilebileceğini söyledim. Özellikle de geçmiş 
hayatımıza bakıp sorumluluklarımızı ne ölçüde yerine getirdiğimize 
bakmalıyız. Bu konuda epeyce yazdım ve sonuna da ekledim: Samimi bir 
insan eğer kendine karşı hesap verebiliyorsa herşeyi yapabilir. Önemli 
olan şu veya bu konuda ne düşündükleri değil; değişmeleri. Kendini, 
olayları, insanları daha doğru, daha objektif olarak değerlendirmeyi 
öğrenmek. Ama değişmek için önce bunun zorunlu olduğunun farkına 
varmak gerek ki anladığım kadarıyla henüz bu noktaya gelmemişler. İlk 
defa bu kadar uzun bir mektup yazdım onlara.  

Bu mektup yılbaşı civarında eline geçer. Bir yılı daha bitirdik ve ne 
kadar çok şey oldu değil mi bir yılda. Aslında bir yılda değil, sekiz ayda 
neler oldu. Şimdi düşünüyorum da o sekiz ayı, boşa geçen bir saat bile 
yok. Acılar, kayıplar, başarılar ve büyük bir sevgi. Sözün kısası ne 
ararsan var yani. Hayatımda hiç böyle bir yıl olmamıştı, ki aynı şey senin 
için de geçerlidir. Bu olağanüstü yıl, olağanüstü bir sevgi ve beraberliği 
de içinde taşıyor. Tüm acılığı ve ağırlığına rağmen sadece bu nedenle bile 
herşeye değer. Geçen yılbaşını hatırlıyorum: Gündüz evde birisiyle 
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korkunç bir kavga yapmıştık ve çıkıp gitmiştim. O umurumda değildi ve 
ben bütün akşam düşüncelere dalmıştım. Yakın zamanda önemli kararlar 
almıştık. Onları düşündüm uzun uzun. Benim acayip bir altıncı hissim 
vardır. Önümüzdeki yılın çok önemli bir yıl olacağını, çok şey olacağını 
hissediyordum. Bir ara bunları kaldırabilecek miyim diye düşündüm ama 
hemen vazgeçtim. Saçmaydı böyle bir şey düşünmek, bu hesaba 
girilemezdi; kaldırmayı deneyecektik tüm ağırlığa rağmen. Sonra büyük 
bir yalnızlık hissettim, en azından tanıyıp sevdiğim insanlarla birlikte 
olmak istedim. Geçen yılbaşı çocuk kızın evindeydim, hatta kayınbiraderi 
de vardı. Sor bakalım, herhalde hatırlar. Sen gelecek yılbaşına kadar 
mutlaka dışarda olursun ama ben daha kaç tane burada görürüm bilinmez. 
Önemli değil bu, bir yılbaşında elbet beraber olacağız sevgili k. … 

Yeni yılda da yapılması gereken bir sürü şey var. Benim için en 
önemli konu değişimin kontrol altında sürdürülmesi. Biliyor musun 
aslında hiç de basit değil yapılacak iş. O kadar karmaşık ki bazan gözüm 
korkuyor, çünkü dengenin hiçbir izi yok bu gelişimde. Ve tabii bu 
nedenle birbirine karışan çeşitli özellikler, çok dengesiz bir yapı, bazı 
özelliklerin fazla gelişemeden kalması. Sözün kısası karmakarışık bir iş 
vesselam, epeyce uğraşmak gerekecek. Biliyor musun bu dengeli gelişim 
denen şey o kadar iyi ve güzel bir şey ki. Her aşamadan geçilmiş, her 
boşluk doldurulmuş, yapıda hemen hiç boş yer yok. Neyse, epeyce 
uğraşacağım ama sonunda başaracağıma da kesinlikle eminim. Benden 
oynamam istenen role daha hazır hale geleceğim. O rolü tekrar oynarım 
veya oynamam. Bu o kadar önemli değil (aslında önceden de yazdığım 
gibi oynamamayı da tercih ederim). Önemli olan mümkün olduğu kadar 
daha büyük şeyler için olabildiğince hazır olmak. Ama dedim ya bu 
konuda alınacak çok yol var. Kesinlikle abartmıyorum durumu, çünkü 
sorun sadece kendi iç yapımdan kaynaklanan birşey değil. Bir 
mektubunda “kendini süreçle o denli özdeşleştiriyorsun ki…“ diye 
yazıyordun. Ve ben de sana en başta hayatın bunu yaptığını yazmıştım. 
Eksik aslında, hepsi bu kadar mı. Sen de biliyorsun kaç kişinin kafasında 
hemen hemen süreçle o kişinin özdeşleştiğini. Ve bu durumu da o insanın 
fark etmemesi olanaksızdı, zaten her fırsatta da ona hissettiriliyordu bu. 
Yani bu durum o insanın bir iç sorunu olmaktan çok daha ötelere 
uzanıyor. Hatırlarsan sen de biz oradayken bir ara bunu bazılarına 
hatırlatmak gereğini duymuştun. Bütün bir sürecin temel direği ve adeta 
özdeşi yapılan bir insan; hem hayat hem de başkaları tarafından. Hem de 
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nasıl bir insan bu; kendi dünyasından henüz yeni çıkmaya başlarken çok 
olağanüstü şartlar tarafından bir sürecin en önüne fırlatılmış ve 
sorumluluk adına, doğru bildiği şeyler adına orada kalmış, ama bu nelere 
malolmuş. Bu durum ve gittikçe artan bir yük bu adamı nerelere getirir, 
insanı ne hale sokar; kişi bunu yaşamadan tam anlamıyla kavrayamaz. 
Onun için bu iş oldukça karışık ve uzun sürecek. Ama muhakkak ki iyi 
bir sonuca da ulaşacak. Buna hiç şüphe yok. Ve ben de sana, her aşamayı, 
her gelişmeyi yazacağım. Aklıma gelmişken de eklemek gerek: Yapılan 
dedikoduları düşündükçe bazan kızıyor bazan da gülüyorum. Gerçi kötü 
birşey ama söylediklerinizin tümü doğru bile olsa siz bu insanın nereden 
geldiğini ve buna rağmen neler yüklendiğini ve o yüklendiklerini de 
nerelere kadar götürdüğünü biliyor musunuz diyorum. Sonra da böyle 
düşündüğüm için kızıyorum kendime; laf aramızda bazan biraz fazla abes 
şeylerle uğraşıyorum gibi geliyor bana. Eskiden böyle değildim ve 
hakkımda edilen laflara da genellikle hiç aldırmazdım. Burada herhalde 
zamanı fazla bulduk diye herşeyle uğraşıyoruz. Nasıl sen bir ara 
Dünya’ya kafanı taktıysan ben de Günaydın’a kafayı takmıştım [50]. 
Aman neyse canım, bırakalım artık bunları. Sanki bilmediğimiz birşey 
mi, bizim hayatımızda bir kere bile düştün mü ne olsan kurtulamazsın. 
Zaten bu da yeni birşey değil, epey önceden düşmüştük dillere.  

Benim o bildiğin eski gözlük artık iyice çürümüştü, nihayet bir gün 
elimde kaldı. Yeni bir tane aldım, hani şu İstanbul’da olan cinsinden. Sen 
de ondan hiç hoşlanmazdın, nolucak şimdi.  

Bugünlerde hayret verilecek derecede neşem yerinde. Çok 
gülüyorum hem de hayret verecek kadar, millet de şaşıyor bu işe tabii. Bu 
kadar az konuşan ve asık suratlı bu adama ne oldu böyle diyorlar 
herhalde. Yalnız herkes bir konuda birleşiyor: Şimdiye kadarki tüm 
mahpusluk hayatlarında benim durumumda olup da bu kadar rahat olan 
bir başkasını daha görmemişler. Şimdi herkes af konuşuyor içerde, bana 
da bu konudan gına geldi artık. Benim hemen yanımda yatan birisi var. 
Az bir cezası kaldı, dışarıda sözlüsü bekliyor ama pederi pek vermek 
taraflısı değil. Af diyor başka şey demiyor mübarek. Ben de Gencebay’ın 
şarkısından esinlenerek; sen ne yapacaksın affı diyorum, aşk 
mahkumlarına af yok. Televizyon yok koğuşta, ama inan onu aratmayan 
adamlar var. Çoğu İstanbul mahkumu zaten, sizin oradan gelmişler. 
Yıllarını uyanık yollardan para kazanmakla geçirmiş, hayatında 
görmediği şey kalmamış insanlar. Bir yandan son derece olgun diğer 
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yandan da çocuk insanlar. Hiç kimseye ve hiçbir şeye güvenleri ve 
inançları yok. Öyle yaşayıp gidiyorlar işte. Şeytanı oynatacak kadar da 
pratik zekaları var. Ve bu yönlerine tek kelimeyle hayran oluyorum. 
Kitaplardan değil yaşanarak, hayat mücadelesi içinde kazanılan bir bilgi. 
Biri var tufacı (hırsız). Halı üzerine çalışıyor. Bir evin üst katlarında 
balkona asılmış bir halıyı nasıl alırsın hem de eve bile girmeden? 
Aşağıdan kediyi fırlatırsın, halıya tutunur ve o ağırlıkla halı aşağı iner. 
Kırk yıl düşünsem akıl edemem, hala aklıma geldikçe de gülüyorum. 
Bana çok büyük saygı var ve işin enterasan tarafı da kendiliklerinden 
diğer siyasilerden ayırıyorlar beni. Ve bazan da beni oturtup seni 
anlattırıyorlar. İyi mi.  

Avukat geldiğinde bir ara pek umutlu konuşmuş ve kısa süre sonra 
sadece dört kişi kalacağımızdan bahsetmişti. Sonradan bunu 
düşündüğümde o kadar fena oldum ki anlatamam. Başta sevdiğim kadın 
olmak üzere bir sürü insan çıkıyor, sen buradasın. Çekilir şey mi bu yani.  

Şu anda yazacak daha fazla şey bulamıyorum. Yeni yılda daha iyi, 
daha sağlam, daha kararlı ve daha da bütünleşmiş olacağız. Seni çok 
seviyorum. Yılbaşı gecesi saat ondan sonra sadece seni düşüneceğim. En 
azından böyle beraber oluruz. Yeni bir yılda daha büyük hedeflere doğru, 
uzakta bile olsak beraberce gideceğiz.  

 

DİPNOTLAR  

[50] Dünya, Günaydın ve Tercüman gazeteleri de arada bir 
hakkımızda yayın yapıyorlardı. Önce Belma sonra da ben en önemli 
konularıydık.  
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Mektup	-	49		
26 Aralık 1977  

Sevgili Belma,  

15-16 Aralık tarihli mektubunu bugün aldım (24 Aralık’ta). 
Telgrafında beş mektup yazdım diyordun ve ayın 19’unda çekilmişti. 
Diğerleri de yakında gelir sanırım. Benim mektuplara gelince herhalde 
kırkı geçtik. Oradayken yazdıklarımı da eklesek elliyi geçtik. Yüzde 
haber ver de jübile yapalım bari! Seninkilerin sayısını söylesem biraz 
utanacaksın ama gene de söyleyeyim: On dört adet. Dediğin gibi 
aramızda yarış yok bu konuda ama bundan da önemlisi; insan birşey 
söylemesi, anlatması gerektiği zaman yazar. Bunun dışında laf olsun diye 
yazmanın anlamı yok. Mektupların doyuruculuk yönünden çok iyi. Şimdi 
söylemekte mahzur yok artık; ilk mektuplarına sinir oluyordum: Hem 
içinde pek bir şey yok hem de kısa kesilmiş, ya avukat gelmek üzere, ya 
da temizlik veya başka şey var. Ama dedim ya uzun süredir son derece 
iyi mektupların; bu nedenle de eskilerine oranla daha fazla baştan 
okuyorum onları.  

Mektubunda tanıdık avukat konusunu yazmışsın. Gerek ona ve 
gerekse de onun ilgili olduğu konuya baştan dönelim: Diğer çocuklarla 
görüşmesini istememem meselesi şu: Görüşme zamanı sınırlıydı. Bir saat 
konuştuk ve bunun yaklaşık kırk dakikasında arada benim çeşitli 
müdahalelerine rağmen başından geçenleri anlattı. Sanki orada daha 
mühim bir sorunumuz yok. Biraz davanın gelişimi hakkında konuştuk. 
Bunun dışında soracak ve söylenecek çok şey var ama vakit bitti. Bunun 
üzerine ötekilerin vaktinden de faydalanmak istedim çünkü belirtecekleri 
önemli bir konu yoktu. Bu durum böyle. Yarım saatten fazla maceralarını 
dinledim, patlayacaktım ama yeri değildi. Bana karşı tavrı konusunu 
anlamak için onun yapısını anlamak gerek. Bu adamda iyice yerleşmiş bir 
kariyerizm ve buna bağlı olarak da aşağılık kompleksi var. Eğer bir insan 
her durumda ve her vasıtadan yararlanarak kendini karşısındakilere 
ispatlamaya çalışıyorsa, bu aslında onun kendini kendine ispatlama 
çabasıdır. Bu adamda bu durum iyice yerleşmiş ki bu da onun 
kompleksini gösterir. Kariyerizm konusuna gelince; bu adamı en çok 
rahatsız eden şey karşısındaki güç. Kendi gücünü başkasını ezmek için 
kullanan ve daha güçlünün karşısında da rahatsız olan (ki bu ezilmenin 
belirtisidir) bir insanın özelliklerini gösteriyor. Bu durum herkes için 
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aynı. Örneğin Ankara’daki ilk davadan kalan tek arkadaşı ele alalım. O 
adam hastanedeyken bunun kardeşi de oradaydı. Onunla konuşurken 
biraz dikkatsizlik etmiş. Bu vatandaş bunu ben dışarıdayken eleştirmişti. 
Haklı. Ama o adamı değerlendirirken de bu hatayı çıkış noktası alıyordu. 
Amaç açık: Onu yıpratmak ihtiyacı duyuyor çünkü onun yaptığının 
büyüklüğü karşısında eziliyor. Ve üstelik onu doğru dürüst tanımıyor 
bile. Eh, bu durumda bana davranışı çok olağan.  

Çocuk kızla beraberliğini ele alalım: Aralarında çıkan sorunların ana 
noktası kızın daha iyi ve yeterli olması. Bu nedenle de onu herkesin 
önünde küçük düşürmeye özellikle çalışır. Bu onda ihtiyaç halinde. Ne 
kadar büyük ve güçlü olduğunu her an kanıtlamalı ona. Gerçekten öyle 
isen eğer bırak da bunu o anlasın. Ama bütün sorun da burada zaten; öyle 
değil ama öyle görünmek istiyor. Hele benim onun ve bazılarının 
söylediği herşeye rağmen çocuk kızı tutmam onun yönünden affedilemez 
birşey. Bu konuda bana gelen tüm yıpratıcı şeylere rağmen de bu tavrımı 
değiştirmedim. Kimin sürece ne katkı yaptığı belli çünkü. Dışardayken de 
hakkımda çok laf etti biliyorsun. Ben genellikle aldırmadım ve ona karşı 
tavrımı daima sürece katkısına bakarak değerlendirdim. Yaptığı katkı 
azalınca ’kariyeri’ de düştü tabii ve bundan da hiç hoşlanmadı. Bunları 
dışarıda iken Mevlut abiyle konuşmuştuk ve onun da görüşleri aynıydı. 
Orada iken de onun hakkındaki görüşlerimi hiçbir öryargıya kapılmadan 
bildirmiştim. Şu anda bile hala beni sadece sürece olan katkısı 
ilgilendiriyor (o da ne ölçüde bilmiyorum ya). Yıllar boyunca “duygusal 
profesyonel“ için o kadar çok şey söylendi ki alıştı artık. Zamanında 
bundan çok daha ağırlarını bile duymuştu. Sana önceki mektupların 
birisinde yazmıştım; sadece güç bile bazan düşmanlık kazandırır diye. 
İşte iyi bir örnek.  

Gelelim üzerinde spekülasyon yaptığı meseleye: Bu meselenin 
küllendirilmesine ben kesinlikle karşıyım ve daima bu konunun üzerine 
gideceğim. İnsanlar ikna olur veya olmaz ama en azından açıkça 
konuşulur. Afyon’dakilerin bunu geçiştirmesinin başlıca üç nedeni var: 
Birincisi; nasıl olsa içerdeyiz, bunun nasıl olduğu o kadar önemli değil. 
Aslında son derece önemli. Bu konu eğer ben getirmezsem bir müsait 
zamanda yine gündeme gelecek. Ya birikim nedeniyle veya silah olarak 
kullanılmak üzere. Bizim hayatımızda bunun örnekleri pek çoktur. 
Seninle çelişkisi olan ve haksızlığını kabul etmeyip mücadeleye giren ve 
sonra da gerilemek zorunda kalan bir insan; konuyla ilgisi olmadığı halde 
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bile aile hayatından yıpratıcı malzeme bulmaya çalışır. Şimdiki konu ise 
haydi haydi kullanılır. Zaten bu konu aslında hiç kapanmayacak, ileride 
ihtiyaç hisseden herkes de bunu kullanacak. Bu durum bizim gibilerin 
hayatında olağan ve benim için de pek dert değil. Önemli olan yapılan 
şeyin sürece faydalı olmuş olması.  

İkincisi; biz çok daha zorlu şartlar altında olduğumuz halde hiç 
sarsılmadık (ve bunda oldukça payım olduğunun da farkındalar). Daha 
önce de yazdığım avukat gelmesi konusundaki tavırları sonucu biz 
(özellikle de ben) kesin tavır almıştım. Hemen mektupların ifadesi 
değişti. Daima beraber olduğumuzu ve olacağımızı söylediler. Onlara 
“biz daima iyi şeyleri düşünürüz ama en kötüye de daima hazırızdır“ 
yazmıştım. Şimdi özellikle ufak olanı her mektupta bunu yazıyor; 
tekrarladıkça kendisi de inanıyor çünkü. Ben tamamen yalnız ve uzun 
yıllar da burada kalsam sarsılmam; ama onların durumu öyle değil. Bu 
nedenle aramızda çelişki olabilecek konular biraz da bu ihtiyaç nedeniyle 
geriye itiliyor. Avukat (öteki) geldiğinde dosyalar yanındaydı ve onları 
Afyon’a vereceğini zannettim, ama vermemiş. Bunu öğrenmeden önce 
yazdığım mektupta ifade konusunda beraberken söylediklerime 
ekleyecek hiçbir şeyim bulunmadığını söylemiştim. Durumu öğrenince 
ifadeleri alamadıklarına üzüldüğümü yazdım. Neyse, bu gelişinde 
verecekmiş avukat. Bir ara da aramızda avukat konusunda çelişki 
çıkmasının  sorumluluğunu size yüklemişlerdi mektuplarında. Kesin ama 
kırıcı olmadan yazdım ki sizler de elinizden geleni yapıyorsunuz. Afyon 
hapishane de İstanbul değil mi yani? Bu yalnızlık duygusu yok mu insana 
neler söyletiyor.  

Üçüncüsü; bahsi geçen adam hep büyük şeylerle uğraşmıştır ve 
süreçte önemli bir yer tutar. Bunun hepsi farkındalar ama bu büyük kısmı 
akıllara pek sığmıyor. Şöyle ki: Geneli göremiyorlar ve o zaman da adı 
geçen kişinin heryerde sadece kendinin değil daha kimlerin 
sorumluluğunu taşıdığını anlamıyorlar. Zihinlere yer eden ama 
anlaşılamayan bir büyüklük. Bu konu çok enterasan şekillerde ortaya 
çıkar. Spekülasyon konusuyla ilgili bir sürü iddialar. Peki diyor adam, 
tartışırız bu konuda ve ekliyor: Eğer yaptığım yanlış ise ve bu konuda 
ikna olursam eğer bunu benim mantığımca özeleştiri temizlemez. Alırsın 
eline bir şey ve girersin bir yere; hala sağsan eğer ispatlamış olursun 
kendini. Orada iken bunlar konuşuldu ve ufak olanı (ki içlerinde en 
keskini de o) böyle birşey olamaz dedi. Halbuki iddiaları doğru ise eğer 
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mantıksal sonuç budur. Öteki hiç sesini çıkarmadı ardından da, sen 
yanımızda olduğunda herşey başka türlü yürürdü dedi. Neden ters, 
olumsuz düşünceler mantıki sonlarına varmıyor? Ya yaptıkları 
suçlamanın ne demek olduğunu anlamıyorlar ya da söylediklerine 
kendileri de inanmıyor. Aynı konu avukatta da ortaya çıkıyor. 
Dışardayken ettiği lafları bilirsin. Bir de Mevlut abi ve birkaç kişiyle 
konuşurken söyledikleri: Derdinizi daima ona söyleyin. O akla ve 
mantığa uyan herşeyi dinlemeye ve yapmaya hazırdır. Kendi görüşü ne 
olursa olsun doğru birşey karşısında daima ikna olur. Bütün kötülük 
ondan gelmiyor, çevresine seçtiği insanlar yanlış (kendisi o çevreye 
giremedi ya, mesele bu). Bu sefer ona da spekülasyon yapılan meselede 
neden böyle hareket ettiğimi anlatacağım. Bazan düşünüyorum bu adam 
okuduğunu anlamıyor mu diye; çünkü sezdiğim kadarıyla Ankara’dan da 
beni sorumlu tutuyordu. Bu konunun üzerine gideceğim ve eğer yanlış 
yaptığıma ikna olursam kesinlikle kendini ispat meselesine gideceğimi 
anlatacağım. Anlar veya anlamaz, bir kere daha anlatalım bakalım.  

Buradakilerin tutumuna gelince; biraz vakit geçsin diye önce bu 
konuyu açmadım. Sonra da fırsat olmadı ama ilk fırsatta açacağım. Daha 
sakin düşünebiliyorlar artık ve özellikle İbo zaten baştan beri hemen 
hemen benim yanımdaydı. Bir de geçirdiğimiz oldukça zor günlerde daha 
iyi tanıdık birbirimizi ve sezdiğim kadarıyla oluşan kanı; bu adam bunu 
yapmaz. Ama bu yeterli değil tabii, dediğim gibi geniş olarak 
konuşacağız. Bütün dosyayı tekrar okudum ve şüpheli olarak kalan tek 
yer var (yaptığım hatalar da var ve onları kabul ettik zaten) bizim çok 
konuşan ve tahliye olan vatandaşın evi. Senin bu konuda ona mahkemede 
söylediğin şeyi ya o anlamamış veya anlamış ise eğer bu sefer de benim 
aklım yatmadı. Senin söylediğin birşeyi ispatlamaz çünkü evlerin 
yazılışında belirli bir sistem yok. Tek tutar yer; bu eve hiç gitmemiş 
olmam ve dolayısıyla da bilmemem. Neyse, sonuç olarak şu ki: Ben hala 
neredeyse uçurumun kenarından döndüğümüz, durumu döndürebildiğim 
kanısındayım. Aksine ikna oluram eğer ne yapacağım da belli ve beni 
birazcık tanıyanlar bile bunu yapmaktan çekinmeyeceğimi bilirler. Şu 
dünyada sadece kendinden sorumlu olmak gibisi de yok gerçekten. 
Yaparsın üzerine düşeni ve ötesi de ilgilendirmez seni. Üstelik senden de 
iyisi olmaz bu durumda.  

Ne söylenirse söylensin ve şartlar ne olursa olsun sarsılmayacak 
duygusal profesyonel. Zaman onun lehine çalışacak. Zaten tüm hayatı 
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boyunca zamanı daima lehine kullanmasını bilmiştir. Her konuda en iyi 
olmak iddiası zaten yok. Örneğin sevdiği kadının ilk alındığında gördüğü 
yakın alakanın aynısı ile o da karşılaşsaydı eğer; onun kadar iyi olamazdı. 
Bu gözü yılar ya da teslim olur anlamında değil; sadece onun kadar hızlı 
kendini toparlayamazdı. Diğer nedenlerin yanısıra bir de bu nedenden 
dolayı hayrandır ona (eğer yanılıyorsam belirt; senin hızla iyi olmanda 
beraberliğimizin de rolü var gibi geliyor bana). Her insanın yapısı ona 
bazı şeyleri çok iyi yapmak olanağını verir. Örneğin duygusal 
profesyonel de; en kötü, hiçbir umudun görünmediği, elde pek fazla 
birşeyin bulunmadığı veya kısa sürede çok şeyin kaybedildiği şartlarda 
bile çok şeyi toparlar ve sürükler. En umutsuz ve en zor durumlarda, 
çalışmadan bitip tükenildiği ve buna rağmen pek az neticenin alındığı 
şartlarda bile inatla devam eder; umudu görür ve gösterir. Dedik ya 
herkesin bir yanı var diye. Önemli olan da o yanı iyi kullanabilmek zaten.  

Bu arada iki noktayı daha belirtmek gerek: Gelecekte beraberliğimiz 
konusunda avukatta sana karşı bir reaksiyon doğabilir. Çünkü bana karşı 
öyle bir reaksiyonu var ki bu mutlaka bir ölçüde benimle beraber olanlara 
karşı da yansıyacaktır. İkinci önemli nokta da şu: Birbiriyle ilgili çok 
sayıda insana yakın alaka gösterildiğinde önemli olan, belirleyici olan 
toplam olarak neyin verildiğidir; şu veya bunun ne verdiği tali kalır. Ve 
eğer bu yakın alaka sürecinde birinin davranışı diğerinin ne verdiğini 
önemli oranda etkiliyorsa esas olarak bütüne bakılır kişiye değil. Bu 
adamlar meselenin bu yönünü gözden kaçırdıklarından verileni bütün 
olarak değil birbiriyle ilgisi olmayan parçalar olarak ele alıyorlar. O 
zaman da görünürde en çok veren herşeyin sorumlusu oluyor.  

Nilüfer’in durumuna çok üzüldüm. Bu düzen, daha doğrusu çürüyüp 
yokolan her düzen böyle. Ona karşı duran insanların içindeki en güzel 
duyguları yıkmaya, tahrip etmeye çalışır. Ve buna karşı da sadece kinle 
dolmak insanı kendine yabancılaştırır. Onun için o güzel duygular 
korunmalı, yok edilmemeli. Çocuğu neden istediklerini ben de 
anlayamadım doğrusu. Bizim hayatımızda böyle birşey zaten çok dertsiz 
olan başımızda yeni bir dert daha demektir, çünkü madem meydana 
getirdin sorumluluğunu da almak zorundasın.  

Mektubunda “Deniz için yaz” demişsin. Geçen mektuplarımdan 
birinde bu konuda yazmıştım. Baba olmak ne duygular getiriyor 
açıklayayım: Deniz’in durumu olmasaydı eğer ben 1976 Temmuz’unda 
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kesinlikle ayrılıyordum bu kadından. O zaman doğuma iki ay vardı. Daha 
anasının karnındayken bile bana karşı silah olarak kullanıldı. Neyse 
bunları geçelim. Aslında istenmeyen bir çocuktu, aldıracaktık. Bu 
konudaki bilgimiz malum olduğundan yerini bulamadık, bu arada da 
fazla büyüdü, vakit geçti. Aslında o süreç boyunca da tam anlamıyla 
kararlı değildim; bana büyük yük olacaktı ama onun hayatına son vermek 
hakkını da kendimde görmüyordum. Daha sonra yüzüne baktığımda hep 
tesadüfen yaşadığını düşünürüm. Bugün pek fazla aklıma gelmiyor. Ben 
onun hayatından, o da benim hayatımdan çıktı. Onun için kolay tabii 
çünkü beni tanımıyor; ama benim için zor oldu biraz. Oldukça ufak 
doğdu ama acayip büyüdü. İbo resmini gördüğünde oğluna istemişti; ben 
de bana değil anasına sor demiştim. Henüz birşeyden haberi olmayan 
insanların kaderinin önceden böylesine belirlenmesini hiç 
kaldıramıyorum ama ne yapalım; bu bir gerçek.  

Mektuba Pazar günü devam ediyorum. Telgrafını aldım, avukat 
konusunda. Oldukça iyi bir gelişim. Diğer avukat da ayın 9’unda 
geleceğine göre bir kitap daha ısmarlayayım: J. D. Bernal: Materyalist 
Bilimler Tarihi. Belki istediğim kitaplara biraz hayret ediyorsun ama 
olanak bile olsa siyaset ve pratikle yakından ilgili kitapları şu anda pek 
canım istemiyor. Sıkılacağım sanıyorum ve zaten o kadar okudum ki 
bunları öğrenecek de pek fazla şey yok. Ama roman veya felsefe 
kitaplarına bitiyorum. Tütün’ü buldum (ha aklıma gelmişken söyleyeyim. 
İkinci cildi yok onu da isterim). Öyle büyük bir ihtirasla okumaya 
başladım ki şaştım kaldım. Bunu geçmişte sadece ekonomi öğrenmeye 
karar verdiğim zaman hissetmiştim. Baştan yetmiş sayfa kadar okudum 
henüz ve nasıl gelişecek bilmiyorum ama karakterler çok hoşuma gitti. Şu 
anda ana karakter olarak iki erkek ve iki kız var: Önce Boris ve İrina. Kız 
tam bir küçük burjuva; okuyup kendi dar çevresinden kurtulmaktan başka 
düşüncesi yok. Boris ise toplumda çok yükselmek isteyen birisi ve bu 
nedenle de kurulu düzenin kurallarını savunuyor. Birbirlerini seviyorlar 
ama Boris yükselmesini engelleyeceği için ondan ayrılıyor. İnancı ne 
olursa olsun kafasına koyduğu şeylere ulaşmak için herşeyi yapabilecek 
insanları çok severim. Diğer iki insan Lila ve Pavel. İkisi de devrimci. 
Erkek ilçe komitesi üyesi ama biraz fazla enerjik olduğundan pek 
kimseyle geçinemiyor. Hele bu Lila tanıdığım birine çok benziyor. Yolda 
giderken neler düşünüyor bak. İdeolojik tartışmalar, komitenin durumu, 
kardeşinin kötü birini sevmesi, kendi sevdiği (Pavel) ve okul arkadaşının 
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o gün neden üzgün olduğu… Bu kadar türlü çeşitli düşüncenin yanında 
bir laf eksik: Nolucak şimdi.  

Bu tür kitapları özellikle okumak istemem içimdeki boşluğu 
doldurmak gayesinden. Çok şey okudum gördüm ama bunları okumadım. 
Ve bunların insana kazandıracağı fayda da tartışılmaz. Öyle bir gelişimim 
oldu ki yapım, yeteneklerimin yaptıklarını zorlukla kaldırır oldu. Bu 
yapıyı sağlamlaştırmak gerek ve bunun için de boşlukların dolması gerek. 
Ve bu boşluklar da aslında çoğu kişi için çok basit ve ilkel şeyler. Ama 
duygusal profesyonel hiç geçemedi o aşamalardan, vakti olmadığından. 
Onun için belki basit görünüyor ama bu tür şeyleri okumak, öğrenmek 
çok önemli. Gelişmek ve sağlamlaşmak için birinci nokta bu. İkinci 
noktayı zaman halledebilir ve önemli ölçüde de halletti zaten (süreçle 
özdeşleşmekten kurtulmak; bu da en iyi ondan uzakta kalınca oluyor). 
Üçüncü nokta; insanları daha yakından tanımak. Hapishaneler bu 
anlamda gerçekten bir okul; insan sarrafı olunur buralarda. Ama tabii 
kendin gibiler arasında kalarak olmaz bu. Bu üç noktadan da gelişmenin 
birleşmesiyle yapı sağlamlaşacak. İkimizin de çok ilginç özellikleri var 
değil mi: Özellikler ya birbirine uyuyor ya da birbirini tamamlıyor. Sende 
olmayan bende var, bende olmayan ise sende. Nolucak şimdi. Ne olacağı 
belli ve oluyor da zaten. Bütünleşiyoruz ve bu bütünleşme her ikimizi de 
ilerletiyor.  

Aklıma gelmişken belirteyim: Çocuk kız için yaptığın 
değerlendirmeye bazı noktalardan katılmıyorum. O sadece uzun değil 
kısa vadede de umut verici. Evet davranışları ters ve yerine uymuyor ama 
bir de meseleye genelden baksana. Duyduğuma göre sizin orası da biraz 
hareketlenmiş.  

Mektubunda son siyasi gelişmeler konusunda da yaz demişsin: Ben 
bugünkü durumda 12 Mart veya benzeri bir durumun olacağına hiç 
ihtimal vermiyorum. Sınıfsal durum buna hiç müsait değil. İki ay kadar 
önce sana mı yoksa Afyon’a mı yazmıştım hatırlamıyorum: Amaç, erken 
seçimle ulaşılamayan sonucu (CHP iktidarı) bu sefer bir sürü zammı da 
MC’ye yaptırdıktan sonra tekrar denemektir. Ki şu anda olur gibi görünen 
de bu. Ancak ekonomi tam anlamıyla batmış ve kim gelirse gelsin bazı 
önemli tedbirler almak zorunda. Bu tedbirlerin fazla tepki çekmeyecek 
yeni bir hükümet tarafından alınmasını istiyorlar (fazla yıpranan bir 
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idareyi değiştirmek). Onun için (eğer bu olursa, ki öyle görünüyor) 
görünüşte bir demokratikleşme beklenebilir.  

Ve sonuna geldik: Evet, ilk kez hayatımda kendimi gerçekten yalnız 
hissetmiyorum. Bunu benden duyduğun için çok mutlu olduğunu 
yazmışsın. Ve mutluluğunun esas nedeninin de benim bu duygudan 
kurtulmam olduğunu, yoksa hissettirenin sen olduğundan dolayı 
olmadığını eklemişsin. Haksızlık etmişsin kendine. Sonuç önemli ama 
neden de (yani senin varlığın da) önemli. Sen olmasaydın buna 
ulaşamazdım ve benim hayatımda da yalnızlık duygusunun ne demek 
olduğunu ancak onu hisseden bilir. İnsan hayatında daima büyük ve yüce 
amaçlara hem de vargücüyle oynarsa eğer pekçok şeyden mahrum kalır 
ve hatta gelişimi bile bir garip olur. O büyük şeylerin güzelliği bunların 
çoğunun yerini doldurur ama başkalarından daha farklı sevdiğin ve seni 
de seven birisinin yerini dolduramaz. Orada iken yazdığım mektupların 
birinde; ayağım iki şeye basıyor demiştim: Geçmiş hayatım ve senin 
varlığın. Zaten benim de başka hiçbir şeyim olmadı hayatta. Bunu 
düşündükçe daha da fazla seviyorum seni.  

Not: Seni biraz kızdırayım: Avukatın dediklerini iyi düşün. 
Hakkında bu kadar şey söylenen, dedikodu yapılan adamla beraber olup 
da ne yapacaksın?  
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Mektup	-	50		
29 Aralık 1977  

Sevgili Belma,  

Dün senden mektup bekliyordum ve tahmin ettiğim gibi de geldi. 
Sadece senden de değil. İki tane Afyon’dan ve bir de avukattan olmak 
üzere dört adet. Senin mektubuna başladım önce ve yarısına gelince 
anlattığın konularda bir tuhaflık sezdim. Tarihine baktım: 14 Kasım’da 
yazılmış ve bir gün sonra da postalanmış. Diğer mektuplar da buna yakın 
tarihlerde postalanmış ve aradan bir buçuk ay geçtikten sonra hepsini 
birden aldım. Daha sonra yazılan mektuplar elime geçtiği halde bunların 
bu kadar gecikmesine bir anlam veremedim. Önce avukatın mektubundan 
bahsedeyim: Bu mahkemeye mutlaka getirileceğimizi belirtiyor. 
Ardından kitap alabiliyor musunuz filan diyor. Ne gezer. Ardından yasak 
olmayan her çeşit şeyin okunabileceğini yazıyor ve durumu bana bildirin 
diyor. Mektup çok geç geldiği için ayrıca ona da yazmaya gerek yok 
herhalde. Sen gerekeni anlatırsın artık. 

Afyon’dan gelen mektuplara gelince: İkisi de ayrı ayrı bana 
yazmışlar. Daha önce avukat konusunda yazdıkları (sana da bahsettiğim) 
bir mektuba benim cevabıma cevap. Yanlış anlaşılmadan vb. şeylerden 
bahsediyorlar. Büyüğünün mektubu daha iyi, diğerinin ise pek iyi değil. 
Her ikisi de geçmiş bizim için pek önemli değil, geleceğe bakalım 
diyorlar. Onlara hemen bugün mektup yazacağım. Bu arada birkaç nokta 
var: Birincisi; bunlardan daha sonra yazdıkları ancak önceden elime 
geçen mektuplarında şöyle diyorlardı: “Anladığımız kadarıyla önceden 
yazdıklarımızı almamışsınız, ama onlar önemli değildi zaten.“ Aslında 
hiç de önemsiz değil bu mektuplar ve böyle demeleri de aslında bir tavır 
değişikliğini gösterir. Bu önceden de belliydi zaten ve gayet iyi. İkincisi; 
küçük olanı mektubunda şöyle diyor: “Bir kişi için genelde ne 
düşünülüyorsa ben de aynı şeyi düşünürüm.“ Gerçekten bunu 
yapabiliyorsa eğer çok iyi. Ancak o zaman da o bir kişi için genelin ne 
düşündüğünü kısaca yazmam gerek. Çünkü onun gözünde geneli bilen ve 
anlatan kişi avukat. Üçüncüsü; şu geçmiş meselesini iyice bir açmak 
gerek. 

Doğal olarak senin mektubun oldukça eski meselelerden bahsediyor. 
Benim 5. koğuşa geçtiğim ilk zamanlardan. Onun için mektuplarının 
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tatminkarlığı konusuna tekrar girmeyeceğim, zaten bu konuda önceden de 
yazdım. İncelemeyi düşündüğüm konulara gelince; acil olarak 
hazırlanması gereken konularda epey yazdım. Bunlar bittikten sonra daha 
uzun vadeli konularla uğraşabileceğim. Roman konusuna gelince; 
haklısın bu bende çocukluktan kalma bir özlemdir. Ama bunu yazmak 
için biraz daha zaman geçmesi gerek. Bazı şeyleri daha iyi düşünüp 
kavramak gerek. Şüphesiz yazacak materyal bol; çünkü yaşanan öyle bir 
hayat ki ne istersen var. Ama sadece o hayatı veya onun bir parçasını ele 
alıp anlatmak yetmez. Onu, genel olarak hayatın içine yerleştirip, onunla 
birlikte gelişen başka hayatları da inceleyip hepsini bir bütün olarak ele 
almak gerek. Çünkü tek başına bir hayat; eğer onun içinde geliştiği şartlar 
ve diğer kişiliklerle ilişkileri derinlemesine ele alınmazsa (o hayatın 
kendisi ne kadar enterasan olursa olsun) fazla bir değer taşımaz. Bu 
konuda şimdi okuduğum “Tütün“ iyi bir örnek sayılır. Anlatılan her hayat 
diğerleriyle ilişki içinde ele alınmış. Bu roman oldukça hoşuma gitti. 
Romanın başlıca dört insanından hepsi de sıradan insanlar değil. Hayattan 
çok şey istiyorlar ve sadece istemekle de kalmıyorlar onu elde etmek için 
de tüm güçlerini harcıyorlar. Bu çabanın şu veya bu alanda harcanması 
ilk elde o kadar önemli değil. Önemli olan hayatın içinde kaybolmamak, 
ondan çok şey istemek ve almak. Yani hayata yenilmemek, ona teslim 
olmamak. Bir yandan hayat tarafından biçimlendirilirken diğer yandan da 
hayatı biçimlendirmek. Önemli olan hangi yoldan gidilirse gidilsin önce 
bu anlayışa, bu hayat felsefesine sahip olabilmek. Biz düşündüğümüz 
şeyleri bu hayata kabul ettirebilmek için yaşarız herşeyden önce. 
Önceden de sana söylediğim gibi; herşeyden önce bunları sende 
bulduğum için sevdim seni. “Tütün”deki ifadeyle: “Hiç biri şu genç kız 
gibi çekici değildi, hiç birinin iç dünyası Pavel’in uğrunda savaştığı 
düşünle böylesine uyuşmuyordu.” Pavel’in yerine tanıdığın birinin adını 
yaz, aynen geçerlidir bu ifade.  

Selma’nın mektuplarından bahsetmişsin uzun uzun. Bazı tesadüfler 
insanın geri kalan hayatını hasıl da belirliyor değil mi? Mektubunda 
“senin için de (özel olarak senin için yoksa geneli ve onun içinde seni 
düşününce değil) şu günlere gelmek oldukça iyi oldu” diyorsun. Ben de 
aynı fikirdeyim. Gerçekten de hayat yolları bizimkilerden çok farklı 
insanları tanımak insana çok şey kazandırıyor. Ve bu da sadece 
siyasilerin içinde yaşayarak olamazdı. Senin de belirttiğin gibi daha 
değişik ve karmaşık ilişkilere girmek zorundayım ve bu da değişebilmem 
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konusunda oldukça verimli bir ortam sağlıyor. Beraberliğimizin en güzel 
yanlarından birisi de bu; uzak kalmamıza rağmen daha iyi tanıdık 
birbirimizi. Ben bütün hayatım boyunca hiç girmemiştim bu tür ilişkilere 
hatta tam tersine hayat yolları bana uymayanlarla bütün ilişkilerimi 
kestim. Hatta hemen hemen bütün çocukluğumda ve daha sonraki 
yıllarda yakın tek arkadaşım olan insanla da bu nedenle ilişkimi kestim. 
Bütün hayatım, enerjim, ilişkilerim tek bir yöne kanalize oldu. Bunu 
anlamak ve bu durumun getirdiği ve götürdüğünü iyi tespit etmek çok 
önemli. Herşey belirli bir yöne kanalize olunca, yetenek mevcutsa ve 
şartlar da elverişli ise eğer; insanın hayatı karanlıklar içinden gökyüzüne 
yükselen bir fişeğe benzer. Tek kelime ile korkunç bir yükseliştir bu. 
Dışarıdan bakıldığında çok cazip görünür insana ve nelerin pahasına 
gerçekleştiği hiç düşünülmez. Bütün hayat çok dar bir çerçevenin içinde 
geçer. Sadece belirli niteliklere sahip olan insanların arasında yaşamak ve 
onların sadece belirli nitelikleriyle (sürece yararlı olan nitelikler) 
ilgilenmek. Onun dışında herkesten ve herşeyden uzaklaşmak. Bu durum 
insanın belirli yeteneklerini (o anda sürecin ihtiyaç duyduğu) çok 
geliştirir, diğerlerini ise geri planda bırakır. Çok dengesiz bir gelişimdir 
bu ama madem ki süreç bunu gerektirmektedir o halde öyle olacaktır. Bu 
tek yanlı gelişme uzun süre devam edince insan kendine yabancılaşmaya 
başlar (sadece uzun süre demek de yetmez, gittikçe de artan oranda bir 
tek yanlı gelişme). Sen oradayken yazdığım mektupların birinde; “o 
tekdüze görünümün altında çok yönlü bir algılamanın varlığını 
seziyordum ama emin değildim” yazmıştın. Evet çokyönlü ama sürekli 
kendine yabancılaşan bir yapı. Değil sen, ben bile bazan kaybediyordum 
çok yönlülüğü görmekte. Ne getirdi bu hayat sonunda; bir yanda başarılar 
ve diğer yanda da her insanın en doğal hakkı olan şeylerden uzaklığın 
verdiği yalnızlık duygusu. “Tütün”deki ifadeyle: “Kimi zaman korkunç 
bir yalnızlık duyarsın. Sinirleri harap eden bir yalnızlık.” Herkesin hakkı 
olan mutluluklar yasaktır sana ve bu yasak kendiliğinden doğar; 
enerjinin, dikkatin fazla dağılmaması gerekir. Herşeyi süreç istemektedir 
ve herşey ona verilir. Süreçle bütünleşme bu yalnızlığı kaldırmaz. İnsanın 
işi ve eşi bir olmalıdır; iş vardır ama eş yoktur ki. Hele bu duruma bir de 
özel ilişkideki başarısızlık da eklenince; yine “Tütün”deki ifadeyle: 
“Bundan böyle aşk diye birşey tadamayacaktı; bütünüyle savaşa adanmış 
ömrünün tek sevincini yitirmişti.” Seninle beraberliğim bu sevincin 
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yaşanmasıdır benim için; her türlü acının bulunduğu bu hayattaki tek 
sevinç. O yüzden ben de Sevinç adını severim [51]. 

Şimdi ise çok değişik bir çevrede ve çok değişik insanlarlayım. Bu 
ortam değişikliği tabii ki başlangıçta bazı sarsıntılara yol açtı. Ama çok 
faydalı oldu ve gerçekten de değişim için çok elverişli şartlar hazırladı. 
Gerçi henüz onlarla senin yapabildiğin kadar yakınlaşamıyorum. Eh, tabii 
bu iş birdenbire olmaz. Ayrıca genel olarak insanları tanımak konusunda 
da önemli adımlar attım. Hayatın her alanından ve her çeşit işten gelmiş 
insanlar, kimisi yıllarını geçirmiş buralarda. Bu insanları sadece tanımak 
bile bazı önemli şeyleri verdi bana. Herşeyden önce bazı özelliklerimi 
daha iyi tanıdım. Tek tek şu veya bu alanda çok şey yapabilecek ve hatta 
yapmış; şu veya bu durumda olağanüstü davranmış ve dayanmış insanlar. 
Ama bir olayı, bir durumu sürüklemek; uzun vadeli hedeflere götürmek 
özelliği yok. Ve bu özellik olmayınca da; her konuda tek tek iyi olabilen 
insanlar, özellikler dağılıyor ve pek fazla işe yaramıyor. Bunu görmek ve 
hissetmek herşeyden önce güvenimi pekiştirdi. Gerçekten daha da 
olgunlaştığımı hissediyorum. İnsanları gerçek nitelikleriyle 
görebiliyorum, dış görünüşleri ne olursa olsun. Ve o zaman hayatı ve 
insanları daha da iyi tanıyabiliyorum. Bu durum onlarla daha fazla 
yakınlaştığımda daha da güç kazanacak. Bazan düşünüyorum da herşeyi 
böylesine bir yöne kanalize etmekle aşırı mı davrandım diyorum. Ama bu 
hayatın içinde ve hele bir sürecin de daha başlangıcında isen; çok ağır 
yükleri kaldırabilmen gerekir kendi özelliklerini yıpratmak pahasına da 
olsa. Onun için de çok yıprandım ama öyle de olması gerekiyordu. Ama 
tabii her insan da anlamaz bunu kolay kolay. Neyse bu o kadar da önemli 
değil çünkü somut birşeyler var orta yerde. Neyse bu konuyu kapatalım 
ancak birşey daha var:  

“Senin gibi bir erkeğin hayatında, az ve kıymetli olduğunu 
söylediğin insanlardan biri olduğumu sanmak bana kıvanç veriyor. Mutlu 
oluyorum” diyorsun. Dur bakalım, yine matematiksel ifadeyle söylersek 
üç nokta var: Birincisi; o insanlardanbiri olduğunu sanman yanlış çünkü 
gerçekten öylesin. İkincisi; beni gözünde bu kadar büyütme. Ben içinde 
yaşadığı şartlara kafa tutup; birşeyler yapmaya, bu hayata yenilmemeye 
çalışmış bir insanım. Hepsi bu kadar. Üçüncüsü; ben de aynı şeyi senin 
için düşünüyorum. Oradayken yazdığım mektuplardan birisinde 
belirtmiştim sanırım. Ben de senin gibi bir kızın hayatında bu kadar 
büyük bir yeri olmaktan dolayı gurur duyuyorum ve çok mutlu oluyorum.  
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Gerçekten de ne biçim sevgi bu böyle. Herşey bir yana birbirimiz 
için de aynı şeyleri düşünüyor ve hissediyoruz. Ben senin için ne isem 
sen de benim için osun. En çok beni düşün, hep düşün diyorsun. 
Düşünebileceğinden fazla yapıyorum bunu. Ve bunu yapmak da bana güç 
veriyor. Normal şartlar altında bile kolay kolay kurulamayacak bir 
birliktelik. Olağanüstü bir sevgi ve beraberlik. Üstelik biz bunu bir sürü 
hengamenin içinde ve çok kısıtlı olanaklar altında sağladık. Bütünleştik. 
Ve bunu o derecede yaptık ki bazan tek bir insanı değil, iki insanın 
karışımından doğan bir varlığı sevip saydığımı düşünüyorum. Çünkü ne 
kendimi senden ne de seni kendimden ayrı düşünemiyorum.  

Mektubunda çocuk kızdan bahsetmişsin. Bugün Perşembe. Pazartesi 
günü seninle birlikte ona da mektup yazacağım. Onun hayatından, nasıl 
değişmesi gerektiği vb. gibi konulardan bahsedeceğim. Sana yazacağım 
mektupta ise oldukça derin bir konuya gireceğim. Gerçi bunun için 
gerekli olan senin hayatın hakkında detaylı bilgilere sahip değilim. Bu 
nedenle bazı değerlendirmelerim yetersiz kalabilir ama öz olarak doğruyu 
bulduğum kanısındayım. Bu konu; çok güzel ve olağanüstü bir 
beraberliğin temeline inmektir. Neden ve hangi şartlardan doğduğunu 
bulmaktır. Oldukça karışık bir konu ve hele bilgi tam anlamıyla yeterli 
değilse; ama şimdilik böyle bile olsa yapılması gerek. Bir ara düşündüm; 
bu beraberliğin bu denli güzel olabilmesinin temelleri bulunduğunda o 
güzellik kaybolur mu diye. Ama hayır; hiçbir şey gerçeğin kendisi kadar 
güzel olamaz. Herşey ve hatta olağanüstü bütün sevgiler ve beraberlikler 
bile bir nedene ve belirli temellere dayanır. Ve onların bulunması, 
açıklanması bu sevgi ve beraberliğin değerini azaltmaz; tersine artırır.  

Bu oldukça eski mektubunda mektuplarımın eline geç ulaşması 
nedeniyle meraklandığını yazıyorsun. Herhalde bu sefer de epeyce 
meraklandın sanırım. Sana ilk fırsatta hemen telgraf çektim, almışsındır. 
İyiyim ve hepimiz iyiyiz. Yalnız bir şeye fena halde canım sıkıldı. O 
hengame arasında birden aklıma geldi ve belki yine seyahate çıkarız diye 
düşündüm (orada iken olduğu gibi). Hemen koşup (yine orada olduğu 
gibi) belki eşyasız da kalırız düşüncesiyle senin gönderdiğim resimleri 
alıp cebime koydum. Sonra durulunca ortalık bir de baktım ki o 
hengamede birisi düşmüş. Üstelik de en sevdiğim resmindi (ikinci defa 
gönderdiklerinden birisi). Fena halde kızdım kendime ama ne yapalım. 
Yahu benim de ne biçim hayatım var be! Burada bile sakinlik yok, dur 
durak yok. Dört aydır buradayız, neredeyse görmediğimiz şey kalmadı.  
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“O günleri tekrar göreceğiz… Muhakkak verimsiz (!) harcanan 
geceler olacaktır“ diye yazmıştım. “Buradaki verimsizlik üzerine bazı 
yorumlarım var. Acaba hangisini kastediyorsun“ diyorsun. Gerçekten de 
mektubunda belirttiğin gibi birazcık kalın kafalılık var sende. Çünkü bu 
verimsizlik (!) senin ifadendi. ”Bazı geceler çok verimsiz oluyor, hiçbir 
şey yapamıyorum“ diyordun. Oldukça hareketli geçen ve iki insanın 
sadece birbiriyle uğraştığı saatlerdi bunlar. Hatta ilk defasında „daha 
adını bile bilmiyorum, rezil oldum“ demişti çok sevdiğim bir insan. 
Şimdi anladın mı bari! Bir sürü şeyin yanında ister istemez bunlar da 
geliyor insanın aklına. Nolucak şimdi!  

O kadar çok şey hatırlıyorum ki diyorsun. Gerçekten bu kısacık 
beraberlikte inanılmayacak kadar hatırlanacak şey var. Nedeni basit: O 
kadar karışık ve zor şartlar altında kurulan ve sürdürülen bir beraberlikte 
her anın büyük bir değeri vardır. Önceden de yazmıştım sana: Her an için 
büyük bir bedel ödenmiştir, onun için çok kıymetlidir o her an. 
Taksim’de beraber çay içtiğimiz ve yüksekten denizi seyrettiğimiz geceyi 
düşündüm diye yazıyorsun. Benim için de çok önemli bir geceydi. . Sana 
hayran olmuştum ve bunu da belirtmiştim. Hele yüksekten denizi 
seyrettiğimiz zaman, kendimi nasıl tutabildim şaşıyorum. Az daha 
sarılıyordum sana. Herhalde çok şaşırırdın (öyle mi olurdu gerçekten). 
Neyse, dedik ya o günler tekrar gelecek elbet. Sevgili k…., (bunu gündüz 
bana yazılı olarak bırakmıştın; ben ise sana geceleyin söylemiştim). Ayıp 
ayıp, insan bunları da unutur veya tereddüde düşer mi? Ne günlere kaldık. 
Nolucak şimdi!  

Vatan’daki Latin Amerika ile ilgili tefrikayı takip ediyorsun sanırım. 
1974’te yazılmış ve öğrenilecek çok şey var. Teorik olarak değil ama. 
Aşağı yukarı on üç yıllık bir tecrübe var; en yoğun pratiğin tecrübesi. Ve 
buna karşılık politik yan inanılmayacak kadar zayıf. Yazılanların çoğu 
genel formülasyon niteliğinde. Başlangıçta yeterli olan bu şeyler kısa 
sürede yetersiz hale gelir. Nasıl, ne şekilde, angi taktiklerle sorusu 
gündeme gelir. Bu sorular zaman içinde ortaya çıkar. Bir ustanın belirttiği 
gibi, “bir sorunun çözümlenebilmesi için önce ortaya çıkması gerekir“. 
İşte bunun gibi de; bir sorunun cevaplandırılabilmesi için önce 
sorulabilmesi gerekir. Muhakkak ki bazı soruları, genel formülasyonların 
dışında daha somut soruları sormak ihtiyacını duyuyorlardır; ama 
tatminkar bir cevap yok ortada. Askeri yöne gerekenden çok fazla önem 
veriyorlar ve bu da önemli yanlışlara götürüyor. Halbuki içinde bulunulan 
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süreç; karşıdakinin esas olarak politik gücünün yok edilebilmesiyle 
karakterize olur. Ve bunu kavramak da hayati bir önem taşır. İzlenecek 
yol ne olursa olsun sağlam bir politik temel herşeyin başıdır.  

Yazacaklarım bu kadar şimdilik. Dediğim gibi Pazartesiye tekrar 
yazacağım ve belki o zamana kadar yeni bir mektubunu da alırım. Biliyor 
musun; zarfın üzerine yazarken adını yazıyorum, soyadına gelince başka 
şey yazmak istiyorum ama ayıp olur diyorum. Nolucak şimdi! 
Pazartesiye kadar hoşçakal sevgili k…., seni çok seviyorum.  

 

DİPNOTLAR  

[51] Belma’nın takma adıydı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 226	

Mektup	-	51		
30 Aralık 1977  

Sevgili Belma,  

Dün yeni bir mektubunu aldım. Bu mektuplar da sırayı öyle bir 
şaşırdılar ki bazan ben de şaşırıyorum. Dünkü mektubumda 1.5 ay önce 
yazdığın bir mektubu aldığımı yazmıştım. Bu gelen mektubun da 14 
Aralık tarihli ve senin 16’sında yazdığından bir hafta sonra geldi. Zarfın 
üzerindeki yazı senin, yalnız şehirin adını başkası yazmış ve de Afyon 
yazmış. O nedenle de Afyon’u ziyaret ettikten sonra buraya gelmiş. 
Acaba diye düşündüm; Belma şehiri yazmayı unuttu, ardından da 
mektubu postalayan yanlış yer mi yazdı. Neyse geç kaldı ama geldi. 
Böylece dört mektup gelmiş oluyor (ilk gelenin içinde iki tane 
bulunduğundan onu çift sayıyorum). Şimdi telgrafında bahsettiğin 
beşinciyi bekliyorum; yalnız o da biraz geç kaldı.  

Bugün telgrafın da geldi. Sıhhatimi soruyorsun, iyiyim. Telgraf 
elime geçmeden bir gün önce ben bulduğum ilk fırsatta sana telgraf 
çekmiştim. Tekrar belirteyim ki, iyiyim. İyiyiz diyemiyorum çünkü 
diğerlerinden pek haberim yok. Ancak kötü olduklarına dair bir şey de 
duymadım. İyiyim ama buna bir de şimdilik diye eklemek gerek. Bunun 
yanında sıhhatim de (fiziksel olarak) pek iyi değil; yetersiz beslenmekten 
olsa gerek. Telgrafı çekerken yine Belma kızacak diye düşündüm. Daha 
önce de yazmıştım çünkü; cimrilik etme de biraz izahat ver telgrafta diye. 
Ama inan cimrilikten değil bu kısalık, hiç para yok çünkü.  

Bu mektubun çok dokundu bana; şimdiye kadar hiçbir mektupta 
bulunmayan hüzünlü bir ifadesi vardı. Bu nedenle alır almaz hemen 
yazmaya oturdum; eski yılın bu son mektubunu. Geçen mektupta da 
belirttiğim gibi Pazartesi günü sana ve çocuk kıza yazacağım (belirtmek 
gerek, pul bulabilirsem tabii). Yahu nelerle uğraşıyoruz artık be! 
Unutmadan hemen belirteyim; şimdi mektupların tarihlerini kontrol 
edince dikkatimi çekti. Perşembe mektup attım diyorsun, aldım (8 Aralık 
tarihli). Bu mektuptan bir gün önce attım diyorsun (13 tarihli olması 
gerekli, almadım). Bu mektup 14 tarihli ve ayrıca 16 tarihli mektubu da 
aldım. Anlaşılan o tahliye olan ya adresi şaşırdı ya da atmadı.  

Bu mektubum pek tatminkar olmazsa eğer kusura bakma. Sana 
mümkün olduğunca uzun ve doyurucu yazmaya çalışıyorum ama 
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herzaman olmuyor. Eski bir mektubumda sana belki eskisi kadar sık 
yazmayacağım ama boş mektup da yazmayacağım demiştim. Sen de 
diyorsun ki; sadece birşeyler vermek açısından bakılırsa boş mektuplar 
olabilir. “Bir de diğer yandan seven bir erkek ve kadın açısından bakarsak 
hele bunlar dört duvar arasındaysa ‘boş mektup’ diye bir şeyden söz 
edemeyiz. Hele hele erkek ‘duygusal profesyonelse’, düşünen (gerçek 
anlamda, bazı insanlar gibi düşünüyorum deyip bir sürü fikre resmi geçit 
yaptıran bir beyin değil) ve de kalemi üstün yetenekli biriyse, hiç söz 
edemeyiz. Onun için yazdığın iki satır da olsa benim için önemli oluyor 
inan”. Mektubun hüzünlü ifadesini ve bir de bunu okuduktan sonra 
yazmamaya olanak var mı? İşte hemen oturdum yazmaya.  

Mektubunda beraberliğimizin ve bu beraberlikteki gücün çeşitli 
insanlar tarafından anlaşılmadığını veya bilinmediğini yazıyorsun. Önce 
diyeceğim; bazı şeyleri insanı çatlatma da açık yaz. Kim bu insanlar, 
benim de tanıdıklarım var mı? Yahu bu nasıl iş! Ben ailemle veya 
başkalarıyla olan herşeyimi sana yazıyorum, hem de açıkça. Ama sen 
öyle yapmıyorsun! Bir yerde haklısın belki, pek ilgilenmem çünkü aile 
meseleleriyle; ama gene de yazman gerek. Madem ki biriz ve bütünüz, 
seni ilgilendiren herşey beni de ilgilendirir. Aslında bu mektubuna 
oldukça üzüldüm, o mahzun ifadeyi okuyunca. Ancak hemen onun ertesi 
günü yazdığın mektup da elimdeydi; tekrar okudum onu. Anlaşılan sana 
da zaman zaman bende olduğu gibi bir mahzunluk geliyor ve sonra da 
geçiyor. Eh, o kadar olacak artık. Şimdi konumuza girelim; neden bazı 
insanlar anlamıyor veya kabul etmiyor bu beraberliği (burada konumuz 
olan insanlar esas olarak gerçek anlamda akraba çevresi olsa gerek). 
Avukatın durumu malum, onu daha önce yazmıştım. Bir de özellikle 
benim tanıdıklarım beraberliğimiz üzerinde fikir yürütürlerse bana 
mutlaka yaz). Kelimenin gerçek anlamında ele aldığımız bu akraba 
çevresi ne kadar anlatsak da bu beraberliği anlayamaz: Bir kere onlara 
göre vaziyet umutsuz, tekrar beraber olma tarihi belli değil. Sevgilerin, 
beraberliklerin kolay şartlar altında sürdüğü ve durum zorlaşınca da ne 
olacağının hiç belli olmadığı onların dünyasında bu düşünce normal. 
Herşeyden önce bu düzen ve bu toplum, para ve kapitalizm gerçek 
sevgiyi de öldürmüştür çünkü. Bununla beraber olacağım ama bana ne 
çıkar sağlayacak düşüncesi açık veya kapalı kafalarda daima mevcuttur. 
Benim anam babam bir gayrımenkul alacaklarında bunun kimin üzerine 
olacağını ciddi ciddi tartışırlardı. Ve bunu da normal karşılarlardı; ikisi de 
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çalışıyor ama yarın ne olacağı belli olmaz ki. Bu örneği değişik şekillerde 
bu düzenin pekçok çiftinde görebiliriz. Bizim beraberliğimiz çok farklı: 
Değişik inançlara ve hayat yoluna sahip olduğumuzu bir kenara 
bırakalım. Birbirimize verdiğimiz ve vereceğimizi de bırakalım. Sadece 
bir erkek ve kadın olarak düşünelim kendimizi. Ve buna rağmen yine de 
onların beraberliklerinde bulunmayan, içinde yaşadığımız bu düzenin ve 
toplumun öldüremediği birşeyi buluruz beraberliğimizde: Derin bir 
romantizm. Aptalca değil, derin temellere dayanan ama yine de bir 
ölçüde yapıdan ve karakterden gelen bir romantizm. Bütün diğer şeylerin 
yanında bir de bunun eklediği sağlamlık ve güç var bu beraberliğe.  

Zaten bir insanın ne olduğu herşeyden önce kendini tanımlamasıyla 
belli olur. Bu insanlar kendilerini sahip olduklarıyla (para, mülk, çevre 
vs.) tanımlarlar. Biz ise yaptığımız şeylerle tanımlarız kendimizi. 
Gerektiğinde ne şuna ne de buna; sadece ve sadece kendimize ve çok 
yakınımızdakilere güveniriz. Güçlü insanlarız ve bu güçlülük zaman 
zaman olaylar karşısında bizi (öyle gerektiğinden) soğuk ve katı yapar. 
Ama bunun dışında ve özellikle de beraberliğimizde derin bir sevgi ve 
romantizm ortaya çıkar. En kesin ispatı bu mektupta var: “... sevdiğime 
(sonra bu kelime yetersiz kalıyor diyorsun) çokşeyime, herşeyime 
yazıyorum.” Mektubunda bunu okuyunca, hani insan ta içinden sarsılır ya 
işte öyle oldum. “Çokşeyime, herşeyime yazıyorum.” Aynı ifadeyi, senin 
sevdiğim dışında çokşeyim ve herşeyim olduğunu çok önce yazmayı 
düşünmüştüm sana. Sonra bir türlü yazamadım, utandım. Amma da 
romantik adamsın dedim kendi kendime. Biz bir sürecin insanlarıyız, hiç 
böyle söyleyebilir miyim diye düşündüm. Düşündüm ama öyle de 
hissediyordum. Sonunda yazmayayım dedim; ‘duygusal profesyonel’ 
ama bu kadarı da fazla! Açıkçacı utandım yazmaktan. Bugün 
yazabiliyorum artık. Evet hiç unutmadığımız bir sürecin insanlarıyız ama 
gene de bu durum sevgimizin bizim için çokşey, herşey olduğunu 
hissetmeyi engellemez ki. Çünkü işimiz ve eşimiz bir ve eşimiz de 
işimizin küçük bir minyatürü adeta. Onun kadar büyük değil ama onun 
herşeyini taşıyor içinde.  

Sana daha az yazacağımı belirtmemin ana nedeninde haklısın: 
Değişimin dönüm noktasına geldi. Yeni şartların yarattığı, daha doğrusu 
eskiden varolup da geride kalan ve şimdi ortaya çıkan özelliklerin eski 
özelliklerle bazan bütünleşmeye bazan da çatışmaya girdikleri bir nokta 
bu. Çok değişik ve bazan bana çok garip gelen duygular kazandırıyor bu 
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durum. Gelecek mektupta bahsederim sana. Epeyce düşünmem gerek bu 
konular üzerinde. Senin de belirttiğin gibi içe kapanıklık da var (kolay 
kolay kalkmaz bu özellik) ama asla sana karşı yok. Değişimdeki her yeni 
aşamayı açıkça yazıyorum sana ve yazacağım da.  

İçinde bulunduğumuz şartlara baktığımda senin için üzülüyorum. 
Gerçi durumun, dışarıyla ilişkin, yaşadığın şartlar benimkiyle mukayese 
edilemeyecek kadar iyi. Ama sen aşama aşama gelişmiş bir insansın; çok 
dengeli bir gelişimin var. Ben ise çok dengesiz ve sıçramalı geliştim. 
Burada, şartlar ne kadar kötü olursa olsun, bana lazım olan büyük bir 
yalnızlığın içinde bu boşlukları dolduruyorum, üzerinden atladığım 
şeyleri daha iyi kavramaya çalışıyorum. Diyeceksin ki değişim dinamik 
bir süreçtir; doğru. Ama yeni şeyler öğrenerek değişmek dinamik bir 
süreci gerektirir. Bu dinamizmin bir kısmını insanın kendisi ve çevresi 
sağlar; geri kalanı ise ancak dışarıda olur. Ancak bu durum benim için 
pek geçerli değil; şöyle ki: Ben geçmişin boşluklarını dolduruyorum, şu 
andaki mevcut yapıyı böyle sağlamlaştırmaya çalışıyorum. Dinamik bir 
süreç herşeyden önce yaşamak demektir ama ben bunu önemli ölçüde 
yaşadığım olayları (ki bunlar çok çeşitli) derinlemesine inceleyerek 
sağlayabilirim, ki öyle de oluyor. Bu nedenle de geçen vakit için hiç de 
boşa harcanmış diyemem (tabii şimdilik, çünkü ne kadar süreceği belli 
değil). Bu nedenle aslında iyi oldu içinde bulunduğum bu durum. Geneli 
düşünmesem, süreci düşünmesem bu duruma memnun bile oldum 
diyebilirim. Ne hayat bu be! Neyi istesen şu veya bu şekilde veriyor. 
Onun için gelecek ne kadar belirsiz olursa olsun hiç umutsuzluğa 
kapılmıyorum. Daha küçük bir çocukken gelecekte ne olacağını 
bilmiyordum ama yılları hep lehime kullandım. İçinde yaşadığım 
toplumun her tarafına kabul ettirdim kendimi. Bugün artık boyutları 
büyümüş ve bizleri bile aşmış bu sürece başlarken neyimiz vardı ve ne 
biliyorduk ki. Ama yılları kullandık gene lehimize. Burada da öyle olacak 
ve oluyor. Ama senin durumun farklı; doldurulacak boşluk yok. 
Öğrenecek şeyler var ve öğreniyorsun ama zamanın benimkinden daha az 
verimli oluyor doğal olarak. Ve bunu ortadan kaldırmak, hiç değilse 
azaltmak için ise sana yazıyorum kafamdaki herşeyi ortaya dökercesine. 
Öğrenecek ve hatta okunacak, görülecek hiçbir şey olmasa bile (ki o 
durumda değiliz) öğrenmenin yöntemi düşünmektir. Şüphesiz bilgi 
olmadan düşünmek bir şeye yaramaz ve ancak hayal kurar insan. O 
zaman bilgimiz olan konularda düşünürüz. Yaşadığımız olayları, 
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bildiğimiz şeyleri tekrar gözden geçiririz. Derinlemesine inceleriz onları 
ilişki ve çelişkileri içinde; dersler çıkarırız onlardan. Görünüşte bu bizi 
ilerletmez ama mevcut yapıyı sağlamlaştırdığından bu da bir ilerleme 
sayılır. Ve çok şey öğretir bunu yapmak bize; bilinçsiz bir süreç bilinçli 
hale gelir. Ama tabii düşünmek daha doğrusu düşünmeyi öğrenmek 
gerek. Ve düşünmeyi bilen herkes de bunu öğrenmiştir. Hiçbir insan 
başlangıçta bir olayı tüm yönleriyle düşünemez. Buna alışmak için önce 
olay ana unsurlarına parçalanır, her unsur üzerinde ayrı ayrı düşünülür. 
Ve ardından varılan sonuçlar birleştirilir ve tek bir tablo ortaya çıkar. 
Zamanla artık unsurlarına ayırmadan da bir bütün olarak düşünmeye 
alışır insan. Çevresini, olayların nedenini ve kendini de tanır böylece. 
Ama tabii düşünüyorum deyip, düşündüğünü zannedip de, “bir sürü fikre 
resmi geçit yaptırıp” (bu ifaden hoşuma gitti) olmaz bu işler. Zaten bunu 
yapanlar aslında bir sürü fikri ve güzel lafı yanyana getirip söyleyerek 
büyük bir iş yaptıklarını sanan, ne söylediklerini kendilerinin de tam 
olarak anlamadığı birazcık da ukala kişilerdir. Ne yazık ki sayıları hiç de 
az değildir.  

Vakit oldukça geç oldu. Daha Afyon’a da mektup yazacağım. 
Burada bırakıyorum; sevdiğim, çokşeyim, herşeyim benim. Seni çok 
seviyorum.  
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Mektup	-	52		
2 Ocak 1978  

Sevgili Belma,  

Bugün ayın otuzu. Bir mektubunu daha aldım (24 Aralık’ta postaya 
verilmiş). Böyle üç gün üstüste mektup almak oldukça iyi oluyormuş. Bu 
mektubu Pazartesiye atacağım. Oldukça uzun olacağından cumadan 
başladım. Gönderdiğin esimleri de aldım, iyi oldu. Zaten bir resmini 
kaybettim diye kızıyordum kendime.  

Mektubunda; “Birkaç kez kafama takılan, düşündüğüm ne varsa o 
gün aldığım mektubunda onların cevaplarını buluyordum. Astlantı değil 
bu, ortak sorunların, birbirini anlamanın, duyup hissetmenin kısacası 
bütünleşmenin yansıması. Değil mi?” diye yazıyorsun. Gerçekten de 
öyle. Aynı şeyleri düşünüyor ve hissediyoruz. Ben sana yazarken senin 
neleri merak ettiğini düşünmüyorum, aklımdakileri yazıyorum ve bunlar 
da senin düşüncelerine uyuyor. Bu durum, bütünleşmenin ileri bir 
aşamaya vardığını gösterir. Yapacağız, yapıyoruz dediğimiz şeyi 
yaptığımızı, hem de ileri bir düzeyde yaptığımızı hayat bize gösteriyor. 
Beraberliğimiz üzerinde cart curt edenlere verilecek en iyi cevaptır bu. 
Hem de ne şartlar altında başarılan birşey bu. İlk mektuplarımdan 
birisinde yazdığımı hatırlıyorum: Ne kadar aleyhine olursa olsun insan 
her şarttan lehine faydalanmayı bilmelidir. Ve biz de en azından bir 
konuda bunu bildiğimizi gösteriyoruz.  

Deniz için verdiğim kararın doğruluğunu belirtiyorsun. Evet, bu 
kadar şeyin arasında bizim için yıpratıcı olacak ilişkilerden kurtarmamız 
gerek kendimizi. Ama gerçekten yazık oldu. Bir insanın geleceğinin o 
daha hiçbir şeyin farkında değilken böylesine belirlenmesi karşısında 
insan isyan ediyor. Gerçi gelecek ne getirir belli olmaz. Ama yetiştiği bu 
pis çevrenin etkisinden kurtulması, o çevreden çıkabilmesi oldukça zor. O 
beni hiç tanımadı ama benim onu unutmam olanaksız. Senin de belirttiğin 
gibi gittikçe unuturum ama uzun vadede buruk birşey bırakmaması 
olanaksız. Oldukça sevimli bir çocuk görünümünde. Ama ne yapalım, şu 
anda onun için birşeyler yapmak birşeyler vermek olanağım yok; şerefli 
bir isimden başka. Duygusal profesyonelden ona sadece bu kalacak 
şimdilik.  
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Diğer konulara gelince: Bu konularda oldukça dolusun, seni 
rahatlatabilecek her biçimde yaz bana diyorsun. Aslında bu konular 
benim için oldukça eskimişti, ancak durumum gereği özellikle ailemle 
daha yakın ilişkilere girmek zorunda kalmam bu birikimi tekrar gündeme 
getirdi. Bu nedenle gerek birine içimi dökebilmek ve gerekse de içinden 
çıktığım çevreyi daha iyi tanıyabilmen için yazacağım bu konuda. Belki 
biraz sıkılıp üzüleceksin ama ne yapalım (aslında gereksiz öyle yapmak). 
Neyse geçelim konumuza: Önceden bu küçük çocuğun hayatı hakkında 
epeyce yazmıştım. Onları tekrarlamaya gerek yok. Sadece şunu kısaca 
belirtebilirim ki; gerek manevi ve gerekse de maddi yönden çok ezildi. 
Bu nedenle de bir ara bütün geleceğinden umudunu kesmişti. Herkesin 
hayatında böyle dönemler olabilir ama daha on yaşındayken olmaz. Bu 
dönem baskının belirli bir sistemden çıkıp teröre döndüğü yıllardır. O 
dönem aşırı zayıf ve cılızdı. Daha sonraki yıllarda sporu çok sevmesinin 
nedeni de o yıllara dayanır: Umutsuzca da olsa bu baskıya dayanmak için 
sürekli spor yapıp güçlenmeye çalışırdı. Hiçbir yeteneğiyle ilgilenilmedi. 
Ancak yakın çevre oldukça iyiydi, entelektüel seviyesi ileri bir öğretmen 
çevresi. Bu çevre onun yeteneklerini fark etti ve gelişmesine çok destek 
oldu. Yıllar böyle geçti. Aynı evde yaşadığı tüm insanlara yabancıydı. 
Fiziksel baskının yerini artık mali baskı almıştı. Bu yıllar kendini bu 
aileye ve topluma ispatlama yıllarıdır. Toplumda kısa sürede ardarda 
kazandığı başarıları haber bile vermiyordu; çünkü bu başarılardan onların 
kendilerine bir pay çıkarmaya hakları olmadığına inanırdı. Artık ayakları 
üzerine basmaya başladığı zaman da onlardan intikam almaya 
kalkışmadı. Sadece onları hiçe sayıyor ve kendi yolunu çiziyordu. Bu da 
onlara yeterince koyuyordu zaten. Ancak yılları alan bu mücadele 
kaçınılmaz olarak bu insanın üzerinde derin izler bıraktı. Karşısındaki 
insanlar insafsızdı; her yerde her zaman her yöntemi kullanarak sonuna 
kadar giderlerdi. Bu özelliği o da kazandı ve bunu onlardan daha iyi 
yapabildiği için de kazandı. Kendi kendine aşırı kıymet verirdi ailesi ve 
uzun yıllar kendisiyle uğraşmanın ve bu çevre içinde yer almanın sonucu 
bu özellik ona da geçti ve zaman zaman zararlı da oldu. Herşey maddiyat 
ile ölçülür bu çevrede. Bir insanın örneğin bir çocuğun karnını 
doyuruyorsun ve okumasını vs. sağlıyorsun ya daha ne gerekir? Bu 
ortamdan daha henüz tam çıkamamış bir insanın, henüz bu ortamın 
özelliklerini kaçınılmaz olarak koruyan ve henüz yeni yeni başka bir 
ortama uymaya başlayan bir insanın; kısa sürede bu yeni ortamdaki yeni 
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bir sürecin hem de önlerine sıçradığını düşün. Tek kelimeyle felaket bir 
durum. Zihin içinde bulunulan durumu kavrıyor ve gerekene karar 
veriyor, yetenekler verilen kararın hizmetine giriyor. Ama yapı isyan 
ediyor. Yapılanlar doğru ama bambaşka bir çevrede biçimlenen yapı 
bunu kaldıramıyor. Ve bu kadar şeyin arasında bir de kendi yapınla 
mücadeleye girmek gerekiyor ve bunun sonucu da yapı gittikçe artan 
oranda çok aşırı zorlanıyor. Zihin ve yetenekler pekçok şeyin yanısıra bir 
ölçüde bu yapıyı da sürüklemek zorunda kalıyor. Olaylar o kadar üstüste 
geliyor ki bu yapının değişimini hayatın yaratacağı etkilere bırakmaktan 
başka çare yok. Nitekim öyle de oldu. Gelelim bu adamın evliliğine: 
Yaptığı hataydı ve bunu bir süre sonra farketti. Yine değişik ama çok 
daha enterasan ve aynı ölçüde de sakat bir çevreye düşmüştü. Bu 
çevrenin insanları kendilerine çok güvenirdi. Ve bunun nasıl olabildiğine 
hayret ederdi bu adam. Ama kısa zamanda nedenini anladı. Hayatları çok 
ucuz şeyler üzerine kurulmuştu. Küçük burjuva bir ortamda en ufak 
birşeyden, kendini şu veya bu rezil insana kabul ettirmekten büyük pay 
çıkaran; bu dar çevre içinde bu ilişkilere dayanarak kendilerine güven 
sağlamış insanlardı. Herşeyden ama akla gelebilecek herşeyden kendi 
çıkar ve amaçları için faydalanabilirler ve bunu da genellikle büyük bir 
yumuşaklık içinde yaparlardı. Olduğundan başka türlü gözükmekte de 
pek usta olan bu insanlarla çok uğraştı. Bir sürecin içinde yer alıyordu bu 
adam. Bu insanlar ise aslında bu yolda ileri gitmekten çok korktukları 
halde ondan daha keskin gözüküyorlardı. Ne yapmışlardı bu süreç için; 
cevabı basit: işte kardeşleri vardı ya. Bu adam tabir biraz kaba kaçsa da 
ölü ticareti derdi bu yaptıklarına. Kendilerine itibar sağlamak için 
kullanıyorlardı onu; çok sevilen kardeş sermaye yapılmıştı adeta. Bu 
konu aralarında da çok sorun oldu. Kardeşleriyle olan çelişkisi bu adama 
karşı daima kullanıldı. O başkaydı, kendisi ne yapsa onun gibi olamazdı 
vb. Aslında yapılan bu saldırı onun gözünü yıldırıp, süreç içindeki 
yerinden biraz geriye çekilmesi için yapılıyordu ama başka kılıf altında 
tabii. Ama tüm bu gayret o adamı daha da ileri itmekten başka şeye 
yaramadı. Bu insanların herşeyi kullanabilme konusunda neler 
yaptıklarının bazı örneklerini sen de biliyorsun.  

Bir mektubunda (şu elime 1,5 ay sonra geçen); çocuğu görmek 
istiyorsan gör, bir de bu konuda zorlanma. İlkin bunu vesile yapacaksa 
eğer aileden biri getirsin, diye yazıyorsun. Tam adamını bulduk yani, bu 
insanlara bu davranış. Dedik ya her şart altında herşeyi sonuna kadar 
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kullanır bu insanlar. Hayatları bunun üzerinde kurulmuş zaten. Ailem 
mali meseleyi baskı olarak kullanıyor şu anda. Çocuğu görmek istemek 
demek onlara büyük bir umut ve taviz vermek demektir. Bizim açımızdan 
bu böyle değil ama karşımızdakiler kullanacak bunu ve başımız 
ağrıyacak. Çocuk hakkında yazdığım mektuptan sonra hiçbir cevap 
gelmedi; sessizlik var. Ve bu sessizliği de ben bozmayacağım. Ellerindeki 
tüm olanakların tükendiğini anlayacaklar yavaş yavaş. Sadece mahkeme 
konusu beni ilgilendiriyor diyorsun. Beni de esas olarak o ilgilendiriyor. 
Ama nasıl olacak bu iş? Bu işin bittiğini o da çok iyi biliyor ama sonuna 
kadar oynayacak. Tüm silahları elinden almak ve mahkeme konusuyla da 
hiç ilgilenmemek gerek. İlgilenmek demek bu konunun bizim için önemli 
olabileceğini belirtmek demektir ki bu da en azından bize zorluk 
çıkarmak isteğine yol açar. Ciğerlerini biliyorum bu insanların. Evet 
mahkeme konusu bazı sorunlar çıkaracak ileride; hele bu sorun da 
çözülmezse. Nasıl çözeceğiz bunu? Dışarıdayken bu konuda ne 
yapacağımız belliydi; gerçi bu toplum bunu zor benimser ama bu doğru 
bildiğimiz birşeyi yapmaktan alıkoymayacaktı bizi. Şimdi daha avantajlı 
sayılırız. Önce zaman içinde dirençleri zayıflayıp çözülebilir; bunun için 
de belirttiğim gibi en ufak bir açık kapı bırakmamak gerek. Ayrıca bu 
ortam beraberliğimizin hangi şartlar altında dahi sürdüğünü, onun 
sağlamlığını herkese göstermek olanağını da veriyor. Bu sorun çözülmese 
bile biraz başımızı ağrıtır ileride hepsi o kadar. Ne yapalım onlara da 
katlanacağız artık. Ve yine doğru bildiğimiz şeyi yaparız. Öyle değil mi 
canım?  

Bu sorunun beni ziyarette de ileride senin için sorun olacağını 
yazmışsın. O kadar değil, bu kadar kötümser olmayalım. Düzelecektir 
şartlar. Hem ömrü billah burada da kalacak değilim ya. Hem sorun olsa 
bile buna da dayanırız. Bizim beraberliğimiz, birbirimize olan sevgimiz 
herşeyi kaldırabilecek güçtedir. Bu beraberliği her yerde her zaman 
vargücümüzle savunacağız ve öyle de yapıyoruz zaten.  

Kardeşime yazmana hiç gerek yok. Gerçi hesaplara girecek bir 
yapısı ve kafası yoktur ama son tahlilde o ortamın insanıdır. Bakalım bu 
sessizlik ne kadar sürecek; ama dediğim gibi ben onlara karşı tamamen 
sustum şu anda. Ve şunu da belirteyim; bu tavrım sonucu avukat 
konusunda pürüz çıkarabilirler. Maksat herşeyi silah olarak kullanmak 
değil mi. Bu insanlardan herşey beklenir. Neyse bu konuyu kapatalım 
artık. Umarım seni üzmedim ve sıkmadım. Amma da derdi bol adama 
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çattın yani. Çocuğunu bile görmemesi gerekiyor; ne insanlara çattık yahu. 
İnandırıcı olmak için resimlerini bile attığımı yazmıştım ama böyle birşey 
yapmadım tabii. Tek kelimeyle iğreniyorum bu insanlardan ama bazan 
zorunlu kalıyor insan ilişkiyi sürdürmede.  

Mektubunda ne yiyip ne içiyorsun diyorsun. Dediğin gibi burada 
şişmanlamak sıhhat işareti sayılamaz. Ben de bir ara şişmanladım 
sanıyordum ama değilmiş. Geçenlerde tartıldım, 61 kiloyum. Değişen 
fazla birşey yok yani. Buraya dışarıdan birşey girmiyor. Dün ne yedik 
mesela: Sabah çorba, öğle makarna, akşam kuru fasulye ve hoşaf. Günlük 
menü aşağı yukarı bunun gibi. Para olduğu zamanlar kantinden yumurta, 
bisküvit, portakal vb. alıyoruz. Buranın en lüks sigarası da Bafra. Burada 
hemen hiç kış olmadı, birkaç gün kar ve yağmur yağdı o kadar. Hava açık 
yalnız biraz soğuk. Oranın aksine kaloriferler iyi yanıyor. İçerisi epeyce 
sıcak ve bir ara o kadar ısındı ki kaynayıp taştı biliyorsun. Bu ortamda 
çok şeyler öğreniyor ve insanları daha iyi tanıyorsun. Önce kısa sürede 
iyice düşünüp, durum tespiti yapmayı ve ona göre adım atmayı 
öğreniyorsun. Rastgele iş olsun diye girmiyorsun herşeye. Eskiden çoğu 
zaman bu kadar geniş düşünemezdim, olgunlaşıyoruz anlaşılan. Ama bu 
harekette pasiflik olarak yansımıyor. Durumu değerlendir ve objektif 
olarak ne gerekiyorsa onu yap. Gerekenden ne daha az ne de daha fazla. 
Koordinasyonsuz ve fazla düşünülmeden adeta bilinçsiz bir patlamaydı. 
Çok büyük bazı olanaklar neredeyse boşuna harcandı. Fakat tanıdığım 
birisi için oldukça üzüldüm ve kendime hayret ettim. Eskiden birşeyin 
hemen ardından bu tür şeyleri hissetmezdim ve asla da hissetmeyeceğimi 
sanırdım. Peşpeşe gelen olaylar böyle şeyleri hissettirmeye imkan 
vermedi. Ama şimdi hissedebiliyorum. İnsanların gerçek yüzleri çıkar 
böyle anlarda. Yılmış, satın alınmaya hazır ve palavracı insanlar. 
Birbirini satmaya her an hazır. En kritik anlarda bile menfaat hesaplarına 
dalabilen insanlar. Geçtikleri hayat yolları onları böyle yapmış. Hiçbir 
şeye inanmıyorlar artık. O zaman insan birşeye olan inancın ve sevdiğine 
bağlılığın değerini çok daha iyi anlıyor. Bir mektubunda yazıyordun; bu 
nasıl sevgi böyle, canımı alıyor can katıyor. Sürece bağlılığın yanısıra 
birbirimize olan bağlılığımız da bize büyük bir güç veriyor.  

Sen de benim gibi çok çeşitli insanlar arasında yaşıyorsun. Onları 
tanımak, onların dünyasına girmek bize çok şey öğretiyor. Çünkü bu 
insanlar da yaşayan hayatın bir parçası. Mutlaka oradakiler de 
benziyordur buradakilere. Hayatını çeşitli yollardan kazanan, çok görmüş 
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geçirmiş, uyanık, bütün hayatı kazık atmakla ve kazık yemekle geçmiş 
insanlar. Bazı konularda inanılmaz cesaretleri, bazı konularda inanılmaz 
cesaretsizlikleri var. Tam bu düzeni yansıtan insanlar sözün kısası. Tabii 
erkekler kadınlara göre daha çok şey yansıtıyorlar doğal olarak. Bir 
insanın birkaç davranışından nasıl birisi olduğunu, bir tek sözünden neler 
düşündüğünü anlamaya başlıyorsun. Bu yönden korkunç bir okul burası. 
Herşeyden önce görünüşe kanmamayı ve insanları mutlak iyi ve kötü 
olarak değil de; içinde yaşadıkları şartlardaki davranışlarına göre iyi ve 
kötü olarak ayırmayı öğreniyorsun. Siyasilerin genellikle tekdüze 
dünyasının dışında , sistemsiz ama inanılmayacak kadar çok yönlü bir 
dünya bu. Bu insanları tanıdıkça içinde yaşadığın toplumu da daha iyi 
tanıyorsun. Bir keresinde Ali ile konuşuyorduk. Çok şey öğreniyoruz 
diyordu. Gerçekten de öyle. Ve kitaplardan da asla öğrenilemeyecek 
şeyler.  

Nedendir bilmiyorum (belki de yapım böyle benim) kendi 
durumumdan ve gelecekte ne olacağından hemen hiçbir üzüntüye 
kapılmıyorum. İnanılmayacak kadar rahatım, o kadar ki bu durum 
buradaki çok görmüş geçirmiş insanların bile dikkatini çekiyor. Ben de 
düşündüm bunun nedeni üzerinde. Üç nedeni var: Birincisi; bana çok şey 
veren, seni de veren hayata büyük bir güvenim var, iyi bir gelecek 
görüyorum. İkincisi; bu hayat bitse bile yine de sakin ve huzurlu olmayı 
sağlayan bir geçmiş var. Üçüncüsü; zaman boşa geçmiyor ve özlediğim 
sadece iki şey var: Süreç ve esmer bir kız. Hepsini birden düşünmek bana 
büyük huzur veriyor.  

Cumartesi akşamı şimdi, yani yılbaşı gecesi. O kadar çok şey oldu ki 
bir yılda. Oturup bir liste yaptım kendime; o kadar çokşey olmuş ki 
özellikle ilk 7.5 ayda. Büyük bir hızla giden olaylar ve bizim onlara 
yetişmek için iyice zorlanmamız. Ve bu kadar şeyin arasında kurulan ve 
sürdürülen güzel bir beraberlik. Benim için geçen yılın en olağanüstü 
olaylarından birisi de bu. Şu anda yanımda olmanı çok isterdim. Birazdan 
sana daha yakın olabilmek için bütün mektuplarını baştan okuyacağım. 
Resimlerine uzun uzun bakacağım.  

Toplam yirmi mektubunu da okuyup bitirdim. Özellikle son 
zamanlarda gelenler çok güzel mektuplar. Bu sefer hepsini birden 
okuduğumda bazı özellikler, değişimler daha bariz çarptı gözüme. Ben 
kendi mektuplarımı, hangi tarihte ne yazdığımı hatırlayamıyorum tabii. 
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(Dur hele. Koğuş karıştı. Bizde televizyon yok, yandaki koğuştakini 
yılbaşı nedeniyle iyice açtırdık, onu dinliyoruz. Şimdi haberler var ve MC 
düştü. Tabii mahkum için CHP demek af demek, öyle inanıyorlar.) Evet 
ne diyordum; mektupların üzerine yazıyordum. Yedinci mektuptan 
itibaren (ki Ekim sonunda yazılmış); sevgi, şevkat, bütünleşme kısacası 
beraberliğimizle ilgili bütün konularda önemli bir sıçrama var. Şöyle 
diyorsun (30 Ekim): “Beraberliğimiz konusundaki değerlendirmene 
katılıyorum. Süreç içinde bütünleşiyoruz. Bunu bilmek bana mutluluk 
veriyor (...) Artık beni nitelemek isteyenler şöyle demeliler; şu boyda şu 
kiloda esmer siyah saçlı siyah kaşlıdır ve Engin’i çok sever. Bu benim 
değişmeyecek, sökülüp atılamayacak bir yanım, en azından öyle 
hissediyorum.” Sonraki mektuplarda bundan daha da güzel şeyler var 
beraberliğimiz için. Uzakta olmamıza rağmen birbirimizi daha iyi tanıdık; 
yakındık, bütünleştik. Bu bütünleşme beraberliği, sevgiyi perçinledi ve 
ardından değişimi doğurdu. Ben sana göre değişmeye (yani gittikçe sana 
benzemeye), sen bana göre değişmeye (yani gittikçe bana benzemeye) 
başladın. Eskiden beri varolan bu değişim bütünleşmenin artışı sonucu 
hızlandı ve bütünleşmeyi de etkileyerek onu da hızlandırdı.  

Oradan ayrıldığımdan beri en çok düşündüğüm sendin. Bazan 
yanımda olduğu halde resmine bakamıyordum, fena olurum diye 
korkuyordum. Geçen mektupta da yazmıştım ya sana; bir mektupta sana 
benim herşeyim olduğunu, sensiz kendimi düşünemediğimi yazacaktım. 
Sonra utandım yazamadım. Ama son mektuplarından birini alınca 
gördüm ki aynı şeyi düşünmüşüz. K.... benim, seni çok seviyorum.  

Bir başka mektubunda (20 Kasım); “Burada anlatamayacağım kadar 
seninleyim, kelimelerle de ifade ederim ama neden böyle olduğunu da 
bilemedim. Hiç böyle olmamıştım” diyorsun. Ben de öyle. Bir 
başkasında: “Sen bizi hiç düşünme (yani meraklanma). Yoksa hep düşün, 
beni düşün, en çok düşün” diyorsun. Zaten istesem de senden daha çok 
düşünebildiğim başka şey yok. İşte bütünleşmenin karşılıklı sevgiye 
getirdikleri bunlar. “Ayrılığın sağlam ilişkiler için tek olumsuzluğunun 
(olumsuzluk denilirse tabii) olgunlaştırdığı duyguların alevlendirdiği 
sevginin dayanılmazlığı olduğunu söyledim.” (14 Kasım) Aradaki bunca 
uzaklık ve kısıtlı şartlar bile engelleyemedi duygularımızın 
olgunlaşmasını, sevgimizin alevlenmesini. Ve ardından bu yüksek düzeye 
varan bütünleşmenin etkisiyle değişim daha da hızlandı (bütünleşmek 
sevdiğine birşeyler vermeyi daha kolaylaştırır; sevdiğin de verileni daha 
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kolay benimser). Nitekim 8 Aralık’taki mektubunda gerçekten 
değiştiğini, bunu açıkça hissedebildiğini söylüyorsun. Bu birden olmadı 
şüphesiz, biriken küçük değişimler bir süre sonra bir nitelik sıçraması 
getirdi. Değişim (herhangi bir etkiyle değil birbirimizin etkisiyle) 
bütünleşmeyi daha da artırdı. Her mektup birbirinden ayrılmaz iki unsuru 
içeriyor: Birbirine birşeyler anlatmak, vermek ve gittikçe artan, alevlenen 
sevginin ifadesi. Bu ikisi ayrı ayrı değil içiçe. Birbirine birşeyler anlatan, 
veren satırlarla sevgi dolu satırlar içiçe girmiş. Sahi sana bir söz 
vermiştim; bu beraberliğin bu kadar güzel olmasının temellerini 
açıklamak konusunda. Bu konuda yarın yazarım. Saat ona yaklaşıyor. 
Önceki bir mektubumda belirttiğim gibi bu saatten sonra sadece seni 
düşüneceğim. Karnım da acıktı. Yiyecek birşeyler buldum. Yeni yıla 
soğan ekmekle giriyoruz. Önemli değil. O büyük yaşama sevincini 
içimde hissediyorum ve seni çok seviyorum. Daha ne isteyebilirim ki!  

Bugün yeni yılın ilk günü ve dünkü konuya devam edelim. Aslında 
bu konu çeşitli şekillerde ve parçalı biçimde de olsa açıklanmıştı. Şimdi 
önceden açıklanan tek tek parçalar üzerinde uzunca durmadan bu 
parçaların bütünleşmesinden doğan tabloya bakalım. Bu kadın ve erkeğin 
durumunu dört ana başlık altında incelemek gerekir: Birincisi; kişilik 
olarak bu iki insanın durumlarıdır. Ki bu kişilik önemli ölçüde sürece 
katılmadan önceki hayat tarafından belirlenir. İki insanın bu hayatını 
incelediğimizde öz olarak önemli benzerlikler görünür (biçim farkları 
önemli değil): Her iki insan da gücünü bilir ve kullanmaya cesaret eder. 
Her iki insan da öz olarak aynı sınıftan olan ailelerden gelmişler ve içinde 
yaşadıkları toplumdan istedikleri herşeyi alabilecekleri halde onun içinde 
kalmamışlardır. Erkek çok küçüklükten beri oldukça zor şartlar altında 
yaşayıp, zorlu bir mücadele vermek durumunda kaldığından hangi alanda 
olursa olsun güçlü olmaya, bulunduğu alana hakim olmaya ve bu gücü iyi 
kullanmaya (onu başkalarını ezmek vasıtası olarak kullanmamak) büyük 
önem verir. Kadın ise aynı noktaya etkisi altında kaldığı ve onda güçlü 
olmak, bulunduğun alana hakim olmak özelliklerini bulduğu ve bunları 
da kendi yapısına aktardığı abisinin etkisiyle gelmiştir. Biçim olarak 
farklı olsalar bile erkek ve kadının abisi birbirlerine benzerler. Yolları 
ayrıdır ama gittikleri yola hakim olabilen, yolu iyi bilen insanlardır. Özde 
olan bu benzerlik kadının sevgisi açısından önemlidir. Psikolojide genel 
bir kuraldır: Bir insan beraber olacağı kişiyi seçerken şu veya bu yönden 
kendi hayatında büyük etki yaratmış insanlara özce benzeyen birisini 
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seçer. Kadın ve erkeğin kişilik olarak en önemli farkı birinin içe diğerinin 
dışa dönük olmasıdır. Bu da aslında iyi birşeydir çünkü ikisi de içe veya 
dışa dönük insanlar birlikte pek yaşayamazlar.  

İkinci olarak; kadın ve erkek bir sürecin içinde yer alırlar. Bu 
konudaki gelişimlerini incelemek gerekir. Kadın aşamalı ve sağlam, 
erkek sıçramalı ve dengesiz gelişmiştir. Erkek üzerinden atladığı tek tek 
aşamalarda sağlamlığa ihtiyaç duyar ki bunu kadın ona verebilir. Kadın 
ise çok sağlamdır ama onun da büyük hedeflere yürürken önündeki yolu 
berraklıkla görmeye ihtiyacı vardır. Çok sağlam olmak insanı belirli bir 
alana sıkıştırır zorunlu olarak. Halbuki önündeki yolu görebilmek bütün 
alanların bilgi ve deneyini; dar bir alana toplanmamış, yayılmış bir gücü 
gerektirir. Bunun sonucu tek tek alanlarda daha az başarılı ama bütün 
açısından daha çok başarılı olmaktır (örneğin bir orkestra şefi keman, 
piyano, viyolonsel vb. onları çalanlar kadar iyi kullanamaz; ama o da 
olmasa tek tek aletlerin değeri çok düşer, kanalize olamazlar). İşte bunu 
da erkek kadına verebilir. Erkek tek tek alanlarda sağlamlaşmaya 
yönelirken kadın da bütünü görmeyi, ona hakim olmayı yani gücünü 
yaymayı öğrenir. İyi bir bütünleşmenin maddi temelidir bunlar.  

Üçüncüsü; süreç içindeki davranışları. Her ikisi de sorumluluğunun 
sonuna kadar bilincindedir ve bunu yapan o kadar az insan vardır ki.  

Dördüncüsü; beraberlik ve gelişimi. Kadın ve erkeğin beraberlik 
anlayışları uyum halindedir (karşılıklı sorumluluk, birşeyler vermek ve 
sağlam temellere dayanan bir sevgi. Sonuç olarak bütün bu benzer ve 
farklı bile olsa birbirini tamamlayan noktalar her iki insanı birbirine iter. 
Güvenebileceğin, sevebileceğin, içindeki en güzel duyguları 
verebileceğin birisine olan ihtiyaç bu itişi hızlandırır. Şimdi bir tek şey 
gereklidir: İki insanın kendiliklerinden geldikleri bu noktada birbirlerini 
fark etmeleri, dikkatlerini birbirlerinde toplamaları. Bunun şartlarını da 
hayat hazırlar.  

Önceden de belirttiğim gibi bu değerlendirme bazı yönlerden 
yetersiz olabilir. Oralarını da senin tamamlaman gerek artık.  

Turgutlu’daki tanıdıklarla aramın düzeldiğini (onların ifadelerinin 
bana ulaşmasıyla) sanıyordum. Mektup yazdım ancak cevap gelmedi.  

Ankara’ya yazdığım mektupta da, mektubu alır almaz telgraf çekin 
demiştim ama telgraf gelmedi. Ne oldu bilmiyorum.  
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Para için sana telgraf çekemeyeceğim çünkü hem bunun için de para 
yok hem de kaynaklarını zorlamanı istemiyorum.  

Bu arada avukatlara şunu da söyle: Biz ayrı yerlerde olduğumuzdan 
dosya üzerinde henüz konuşup anlaşabilmiş değiliz. Aynı yerde olmak 
için müracaat ettik ama ne olacağı belli değil. Bu durumu bilerek 
gelsinler, işleri uzun sürebilir.  

Mektubunun sonunda; oradayken yazdığım mektupların birindeki 
ifadeye kızdığını söylüyordun. Ve ekliyorsun; o zamanki ortam deme, 
duymayacağım bir daha böyle birşeyi. Nedeni şuydu o duygunun: 
Birincisi; gözünü ileriye büyük hedeflere dikmiş ve biraz da hamle 
yapmışken bunun yarıda kesilmesi. İkincisi; ‘yakın alaka’ sürecinde 
nitelik olarak etkileyici olmasa bile bazı hatalar yapmak. Bu ikisinin 
etkisiyle sevgine layık olup olmadığımı düşünmüştüm bir ara. Bunlar 
geride kaldı artık bütün süreci düşünmeye başlar başlamaz. Uzun lafın 
kısası bir söz vardır: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş diye. Ben de 
onu düşünüyorum. Nolucak şimdi.  

Not 1: Mektubu alınca bana telgraf çek.  

Not 2: Sessizlik sürüyor derken akşam iki mektup birden aldım. 
Annem ve teyzemden. Çocuk konusundan hiç bahis yok (bekliyordum 
zaten). İkisi de 500’er lira göndermişler. Avukat ayın 9’unda gelecek diye 
yazmışlar. Peki diğer tanıdık avukat ne zaman gelecek? Annem abinle 
konuştuğunu avukat tutulduğunu yazmış. Ercişli davayı bırakmış. Sen 
bunları biliyorsundur ya neyse. Bu arada teyzem evlenmiş ve benim 
haberim yok. Ne işler be! 
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Mektup	53-54-55	
 

Mektup	-	53	
5 Ocak 1978  

Sevgili Belma,  

Tam sana mektup yazmaya oturmuştum ki mektubun geldi. 21 
Aralık’ta yazılmış, 24’ünde postaya verilmiş ve on gün sonra elime geçti. 
Benden pek mektup alamadığından bahsediyor “ancak artık merak da 
etmiyorum” diyorsun. Yanlış saymadıysam eğer; uzun bir aradan sonra 
ilk mektubunu aldığım 21 Aralık’tan bugüne kadar yedi tane yazdım sana 
(bu dahil). 15 günde yedi tane, yani iki güne bir tane düşüyor. Hadi 
yaşadın yine! Sorduğun için söyleyeyim; özel ulak mektupların daha hızlı 
geliyor ama bilmem durumun mektup için fazladan masrafa elverişli mi? 
Ayrıca belirteyim bu zaman zarfında abine ve çocuk kıza da yazdım.  

Avukat konusunda yazdıklarını aşağı yukarı ben de öğrenmiştim. 
Senin mektubundan sonra bir mektup da aileme yazacağım. Para 
konusunda sıkıntıya düştüklerine göre (ki söylediğin miktarı 
bulamamaları olanaksız) birisi para konusunda pürüz çıkarıyor ve bütün 
yük diğerinin sırtına biniyor bu nedenle. Ki abinle yapılan ve aktardığın 
konuşma da bunu doğruluyor. Belma, hayatta bazı insanlarla 
uğraşmadığıma pişman oluyorum burada. Bu insanlar uğraşılacak 
(olumsuz anlamda) ve zaman harcanacak özelliklere bile sahip değiller, 
bu nedenle de onlarla vakit kaybetmeyi uygun bulmazdım. Ama 
bazılarına iyi bir ders gerekliymiş gerçekten. Anneme mektup yazıp para 
konusunda benim için diğerinden birşey istememesini belirteceğim. Ben 
o adamdan hiçbir şey istemiyorum, o da benden birşey istemesin. Zaten 
ne verdi ki ne isteyecek? Birşey istemeye hakkı olması için insanın önce 
birşeyler vermiş olması gerekir. Bir daha ziyarete gelmemesini 
söyleyeceğim bu pis herifin.  

Abine gelince; nitelik olarak oldukça iyi bir insan olduğunu senin 
mektubunla daha iyi anladım. En azından, şartların kendi üzerinde 
yarattığı etkiye teslim olmuyor, tersine o şartları etkilemeye çalışıyor. Ne 
yazık ki kendi hayatımda en azından bazı özelliklerini örnek alabileceğim 
hiçkimseye rastlamadım. Bu nedenle de gelişimim hayatın etkileri altında 
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benim iradem dahilinde oldu tamamen. Halbuki bir insanın hayatında 
(hele küçük yaşlardayken) sevip, güvenebileceği ve bazı iyi özelliklerini 
kendine örnek alabileceği bir insanın bulunması çok önemlidir. Dedim ya 
bu tür birine hiç rastlamadım ben. Bu tür bir gelişim iyi olduğu kadar 
kötü özellikler de kazandırır insana. Yalnız kaldığında, bütün güç elinde 
olduğunda ve buna karşılık pekaz umut ve olanak bulunduğunda çok şey 
yaparsın. Başka insanlarla beraber olduğunda o denli başarılı olamazsın. 
Dikkat edersen süreçte en başarılı olduğum zamanlar durumun en kötü 
olduğu zamanlardır, en yalnız olduğum zamanlardır. Bir mektubunda 
“sen kendini bir süreçle o kadar bütünleştiriyorsun ki...” diyordun. 
Belirttiğim gibi bazı yetişme özellikleri var ve bu süreç de sürekli olarak 
bu özelliklerin üzerine gitti, onları körükledi. Aslında bir sürecin yeni 
başladığı, inşaatının yeni yeni yükseldiği dönemlerde bu tür bir özellik, 
hayatın da gösterdiği gibi çok lazım olur. Çünkü insan bu zamanlarda çok 
şeyi kendi başına yapmak, sürüklemek zorunda  kalır ve sık sık yapılan 
da bu oldu zaten. Şu hayatı düşündükçe gözlerim yaşarıyor; istediğim 
herşeyi verdi. Bir insanın sadece yeteneklerinden değil kusurlarından bile 
faydalanması gerektiğini düşünürdüm. Bu olanağı bile verdi hayat, ben de 
elimi uzatıp aldım tabii.  

Bu arada belirteyim; annemin benim için çok ümitsiz olduğunu 
yazmışsın (hayatı bitti, vs.) diyormuş. Bitse bile hiç dert değil (gene 
başladım değil mi), ama mektupta durumun böyle olmadığını da 
yazacağım. Bir de bu dünyada herşeyin zannettikleri gibi çıkar 
düşüncesine dayanmadığını artık herhalde biraz anladıklarını da 
belirteceğim.  

Vatan ve Cumhuriyet’i biriktirdiğini yazmışsın benim için. Sağol 
ama onları ben de okuyorum burada. Vietnam ve Kamboçya arasındaki 
savaşı da okudun herhalde. Önce şaşırdım epeyce, ne yapıyor bunlar diye. 
Gazetelerde fazla bilgi de yok. Bu nedenle sağlam bir değerlendirme 
yapmak olanaksız. Ancak mutlaka bir nedeni de olması gerek. 
Tahminime göre şöyle: Çinhindi’nin kurtulmasında ana rolü Vietnam 
oynadı ancak zaferin meyvalarından bu oynadığı rol oranında 
faydalanamadı. Şimdi bunu elde etmek istiyor. Tahminim doğruysa eğer; 
suç sadece Vietnam’da değil, ona ihtiyacı olan şeyleri vermeyenlerde de. 
Bu kadar aşamadan geçmiş insanların şu yaptığına bak! Dün buradaki 
birkaç Kurtuluş dergisinden birini daha bitirdim. İtalya’da Mussolini’nin 
nasıl iktidara geldiğini ve bunda büyük bir potansiyele önderlik 
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edemeyenlerin vahim hataları sıralanıyordu. Bunları okudukça bizim 
süreçteki hatalar çocuk oyuncağı geliyor bana. Samimiyet ve gerekli 
enerji kısa veya uzun zaman içinde herşeyi çözer.  

Uzun zaman dedim de aklıma geldi. Pekçok insan için korkunç bir 
deyim bu. Kısa acılara iyi ve iyiye yakın dayanan pekçok insan uzun süre 
yaşayan hayattan uzakta kalmaya, hatta yalnız kalmaya dayanamıyor, 
çöküyor. Uzun zaman; hergün ortamın ve zamanın yıkıcı baskısına 
dayanmak hem de onlara karşı keskin tepkiler geliştirerek değil de ne 
yapılması gerekiyorsa onu yaparak dayanmak, aleyhindeki şartlardan 
lehine faydalanmak ve özelliklerini kaybetmemek tersine 
sağlamlaştırmak. Bunu yapacağım ve yapacağız. Yılmaz’ın Niğde’de 
idareye jurnalcilik yaptığından siyasilerin arasından çıkartıldığını duydun 
mu bilmem. Gerçekten yazık! Bırakalım başka şeyi sağlam bir küçük 
burjuva kişiliği bile kalmamış artık. Zamanın ve yıkıcı şartların etkisine 
dayanamadılar.  

Bu arada bir konuya daha girmem gerek; “bazı insanlarla geçmişte 
uğraşmadığıma pişman oldum” dedim de aklıma geldi. Bu konu bir insan 
grubu içinde kendini savunmak ve kabul ettirmek ve bunun yöntemleriyle 
ilgili. Hayatın pekçok alanı vardır ve alanların tümünde birden bir insanın 
herkesten daha iyi olabilmesi olanaksızdır. İlk olarak bir insanın 
diğerlerine kendini kabul ettirmesinin yeterliliğe dayandığını kabul etmek 
gerekir. İnsan bir alanda daha yetenekli, verimli, ileriyi gören, vb. 
özelliklere sahipse o alandaki diğerleri onu kendiliğinden, herhangi bir 
zorlamaya gerek olmadan kabul eder (ancak Orhan abi gibi henüz 
büyüyememiş ve ruhsal olarak bazı bozuklukları olan ve hertürlü otorite 
altında bulunmayı, ona uymayı inkâr edenler bu konuda pürüz çıkarır). 
Bu tür otorite temel olarak en sağlam olanıdır; çünkü tamamen ikna ve 
herkesin kabul ettiği yeterliliğe dayanır. Şüphesiz yeterliliğe dayanmayan 
ikna yöntemleri de vardır ve alanlar çoğaldıkça (ki bir insan genellikle bir 
tek alanda kalmaz) bu yöntemin zararlı ve yararlı yanları da açığa çıkar. 
Bir alanda herkes tarafından kabul edilen birisinin başka bir alana 
geçtiğini varsayalım. Bu alanda kendini nasıl kabul ettirecektir? Önce 
kaçınılmaz olarak bu yeni alandaki insanlar, eski alandan gelen bu 
insanın eski başarılarının etkisi altındadırlar. Başlangıçta düzeni 
sağlamak için bu eski başarıları bir ölçüde kullanmak gerekir yoksa yeni 
alana uyuncaya kadar düzensizlik başlar. Ancak bu evre mümkün olduğu 
kadar kısa sürmeli ve o alanda da kendini kabul ettirmenin temeli 
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yeterlilik üzerine oturmalıdır. Bu konuda iki hata yapılır: Birincisi; hep 
geçmişle öğünmek ve yeni süreçte, bu yeni alanda yetersiz olunduğu ve 
gereken gayret sarf edilmediği halde  kendini geçmişe dayanarak 
saydırmaya çalışmaktır. Bu özellik kariyerist kişilere özgüdür ve avukatta 
da bunun en güzel örneğini görürüz. İkinci hata ise yeni bir ortama 
girildiğinde eskinin başarısını hiç kullanmamak ve kendini kabul 
ettirmeyi tamamen yeterliliğe bırakmaktır. Ancak yeni ortamın 
öğrenilmesi zaman ister ve bu zaman zarfında da az da olsa eskinin 
başarısının kullanılması gerekir düzensizlik doğmasın diye. Diyeceksin ki 
neden bu yeni alanın insanları başka yerden gelen ve bu alan hakkındaki 
bilgisi ancak genel olarak yeterli birine ihtiyaç duyuyor. Süreç daha yeni 
de ondan. Ve bu nedenle de süreç bazı insanlardan bütün alanlarda 
yeterlilik bekliyor. Duygusal profesyonel bu ikinci hatayı yaptı sık sık. 
Yeni bir ortama girdiğinde eksinin başarısından hiç bahsetmedi ve hâlâ 
pekçok kişi onun süreç içindeki gerçek rolünü bilmez, bilmesine de gerek 
yoktur. Bu yeni alanda kendini eski başarılarla değil genelin bilgisiyle 
kabul ettirir ve o alanı öğrenmeye başlar. Bu zaman zarfında yeni 
alandaki kaçınılmaz yetersizliğinden dolayı bazı insanlar tarafından 
yıpratılır. Her alanda en iyi olmak ondan beklenir (ki bu olanaksız) 
olmayınca veya olması için zaman gerekince de eleştirilir (bu kelime 
hafif kalıyor olanlar yanında). Sürecin yeniliğinin bir gereğidir bu, o 
henüz emekleyen bir çocuktur ve yeni yeni ayağa kalkmaya 
çalışmaktadır. Çimende veya betonda, yağmurda veya karda, sıcakta veya 
soğukta birine tutunup ayağa kalkmaya çalışır. Bazan kalkar bazan da 
dizüstü düşer. Her şart altında, her şarta uyup yanındaki insanın onu 
kaldırmasını ister. Bu olmayınca veya yeterince olmayınca da kızar. Bir 
çocukluk hastalığıdır bu, en iyi ilacı da enerji ve zamandır yani çocuğun 
büyümesidir. Duygusal profesyonel yıllar öncesini hatırlar: Bu süreci 
nasıl kaldıracağız diye düşünen, birisi başı çekse diye birbirine bakan, 
kimse bunu tam olarak yapamayınca da bibirine kızan insanları hatırlar. 
Hiçbir insan her alanda en iyi olamaz. “Ne Yapılmalı?”nın yazarını ele al; 
çokşey bilir ama pratik askerlikle ilgili hiçbir bilgisi yoktur. Dimitrov’u 
düşün: Öteki meşhurlar içinde uzun süre içerde kalan ve kendine ‘yakın 
alaka’ gösterilen tek insandır ve bu süreçte mükemmel davranmıştır. Ama 
teorik konularda da öteki insanlara göre oldukça zayıftır. Neyse, sonuç 
olarak bir hayat daima içinde yaşanılan süreci yansıtır. Bu anlamda da 
insan bazan hayat ile yarışa girmek zorunda kalır; sürecin ondan 
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istediklerini verebilmek için. Hiçbir şey bilmeden girdiği süreçte önce 
öğrenmesi gerekir; genel doğruları ve yaşadığı anı doğru analiz etmeyi. 
Sonra insanları biraraya toplamayı ve sürüklemeyi, ardından da askerliği. 
Hepsinde en iyi olmak zorundadır ve buna çalışır ve ardından da yapı 
yeter be! diye bağırmaya başlar.  

Bugün Afyon’dan yine mektup geldi. Havadan sudan bahsediyorlar, 
nasılsınız diyorlar. Bunlar çözülür gibi ama bakalım.  

Demek sık sık zihnini yoklayıp sesini unuttum mu, gülüşü nasıldı 
diye düşünüyorsun ha! Hapı yuttuk desene. Gün gelip beni 
tanımayacaksın galiba. Hemen kızma canım şaka yapıyorum. Ben senin 
ne sesini, ne gülüşünü, hiçbir şeyini unutmadım. Adeta hep 
yanımdaymışsın gibi canlısın zihnimde. Senin ifadenle “Ay Allahım ne 
kadar özlüyorum ben bu kadını.” Nolucak şimdi.  

Senin E.  

Not 1: Ortam nasıl. Siyasal öngörümüz fena değilmiş hani. 
Seçimlerde yapamadıklarını şimdi hem de bir sürü zammı MC’ye 
yükleyip yapıyorlar.  

Not 2: Televizyonda Napolyon serisi var. Burada olmadığından ben 
seyredemeyeceğim. Yerime sen seyret, çok severim ben bu adamı.  

Cumartesi de “400 Darbe” var. Ben on sene önce Sinematek’te 
görmüştüm. Çok yakın bulmuştum o çocuğu kendime.  
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Mektup	-	54		
9 Ocak 1978  

Sevgili Belma,  

Bugün 7 Ocak Cumartesi ve bir mektubun geldi. Tarih yok ama 
anladığım kadarıyla 26 ve 27’sinde yazılmış ve 30’unda postaya verilmiş. 
Mektubunda benim bir mektubumu aldığını yazıyorsun; ancak 
mektuptaki ifadenden daha önce de bir mektubum olduğunu tahmin 
ettiğini yazıyorsun. Mektuplarının geliş sırasını önceden yazmıştım sana. 
İlk mektubun 16 Aralık’ta yazılmıştı, 21’inde elime geçti (özel ulak). 
Sana 22 ve 23’ünde cevap yazdım. Sen ikincisini almışsın herhalde; 
birincisi de gelmiştir sanırım. Bu 16 Aralık tarihli mektubun benim için 
özel bir değeri var. Hayatımda üç kez bir olaydan sonra hemen hiç 
uyuyamadım. Birincisi 1969’da. Analitik kimya sınavındayız, iki ay 
kadar önce de TUBİTAK’ın burs sınavına girmiştim. Bu bursun alınması 
benim için ölüm kalım meselesiydi; böylece maddi bağımsızlığımı 
önemli ölçüde sağlayacaktım. Burs karşılıksızdı ve pek az kişiye 
veriliyordu. Sınavın sonlarına doğru daha o zamandan ileride beni asistan 
almak planları kuran analitik hocası gelip bursu kazandığımı söyledi. 
Kalemi kağıdı bıraktım, hiçbir şey yazamadım. O gece de hemen hiç 
uyumadığımı hatırlıyorum. O zamanki şartlarımda büyük zaferdi benim 
için. İkincisi, 19 Ağustos gecesi Sirkeci’de. Alındığımda, çıktığım yer 
öğrenci evi onun içindir diye düşünüyordum. Sonra resimler, isimler, 
randevular, son işi duyunca buz kestim. Bir hafta boyunca yaptığım tüm 
hataların yüzde 80’i orada oldu zaten. Gece korkunç yorgunluğa rağmen 
hiç uyuyamadım ve şuna eminim; o gece kafayı oynatmadım ya daha hiç 
oynatmam artık. Üçüncüsü de bir aylık aradan sonra senin mektubunu 
aldığım günün gecesidir. O kadar etkilendim ki bütün gecem seninle 
geçti. Birlikte olan zamanlarımızı düşündüm. Şu işe bak: Bir mektupla 
hayatımda iki kez olan şeyi üçe çıkardın, nolucak şimdi.  

Şimdi Ankara’dan da telgraf geldi. Mektubunu on gün önce aldım, 
biz iyiyiz, cevap yazacağım diyor. Cevap neden bu kadar geç oluyor diye 
düşündüm. Herhalde trencilerle çok meşgul da ondan olsa gerek [52]. 
Neyse, sizin orada olanları duymuştum ama senin yazdığın kadar detaylı 
değil tabii. Burada sadece iki koğuşta TV yok, birisi de burası. Radyo 
desen hiç yok. Diğer siyasilerle ilişkilerini yazmışsın. Beklediğim gibi, 
hangi çevreye girsek kabul ettiriyoruz kendimizi. Burada hep birlikte iken 
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durumu sana yazmıştım. Yalnız sen bana göre oldukça hareketlisin. Ben 
gene eskisi gibi çok az konuşuyorum. Şu Kubilay denen herifi biz 
oradayken çok aramıştık; bir ara içerde olduğu şeklinde bir şey 
duymuştuk çünkü. Araştırdık, bizden önce girip çıkmış. Yazık oldu ya 
neyse. Belli olmaz belki bir gün...  

Mektubundan anladığım kadarıyla sabah ve akşam sporun var. İyi 
iyi. Ben epeyce zamandır spor yapmıyorum. Aslında yapmak gerek ama 
zaten ne gıda alıyoruz. Ayrıca düşündüğüm önemli bir konuyu 
yazıyorum. Biliyorsun garip bir bünyem var; çok düşününce bedenim 
yoruluyor.  

Bu mektubun gelmeseydi sana Salı günü avukat geldikten sonra 
yazmayı düşünüyordum. O zaman gene yazarım ama mektup geldiğine 
göre şimdi de yazmak gerek. İstersen yazma, yazmamak mümkün mü 
zaten. Okunacak kitapları da tükettik, umarım avukatla kitap gelir.  

Bugünlerde aksiliğim üzerimde; kafam iyice meşgulken benim için 
ıvır zıvır konularda konuşmalar olmuyor mu tepem atıyor. Herkesin derdi 
af burada. Sabah akşam aynı konu, gına geldi artık. Geçenlerde üçümüz 
bir müddet biraraya geldik de avukat gelmeden önce dosya üzerinde 
konuştuk. Bizim İbo’nun kafasında da sürekli aynı konu var: Kaç ay 
sonra çıkacağını hesaplamak veya 81’de dışardayız. İçimizde en sıkıntılı 
o. Bir zamanlar böyle sık sık ne zaman çıkarız diye düşünmemesi 
gerektiğini anlattım. Doğru diyor ardından gene aynısını yapıyor. Hem 
çok iyi özellikleri olan hem de çok tedirgin bir çocuk. Bu sefer 
konuştuğumuzda; mahkemeye mutlaka gidelim dedi. Bir dahaki sefere 
benim şahitler gelir ve çıkarım. Ben de makaraları koyverdim. Gülmemek 
elde değil birader, o kadar tabii bir şekilde söylüyor ki. Hatırlıyor musun; 
dışarıda iken bir ara çeşitli arkadaşlardan konuşurduk. O zaman 
gülmemiştik ama şimdi düşündükçe gülüyorum: Ben filan şu işi yapar, 
şuna yarar diyordum. Sen de sevimli çocuk, dünya tatlısı çocuk diyerek 
herkese birşeyler söylüyordun. Kişisel özellikleri yansıtan ve ne kadar 
enterasan değerlendirmeler değil mi! (Gülme!) Biraz hakkın var galiba; 
bizim arkadaşların hemen hepsi (senin deyiminle) tatlı insanlar.  

Orada siyasi koğuş açıldığını yazıyorsun, ben de şimdi yeniden 
dağıldığını duydum. TV’de dün gece dinlemişler, benim şimdi haberim 
oldu. Ne dönemde girdik be, görmediğimiz şey kalmadı. Bir ara senin 
için meraklandım ne oldu acaba diye. Sonra düşündüm ki birşey olması 
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az ihtimal. Diğerlerinin gittiği iki yer uzak ama nitelik olarak iyi. Belki 
duymuşsundur şöhretini; duygusal profesyonelin bulunduğu yer gerek 
yatanlar ve gerekse de iç düzeni yönetenler açısından en paspal yer. 
Nerde yaramazlık yapan varsa aynı yere geliyor; çoğu yılmış ve çökmüş. 
Olayın ise duygusal profesyonel ve yakınları karışmadıkları halde nasıl 
verildiğini yazmışsın. Karışacak bir durum yokmuş zaten. Çok sınırlı 
kalan, ani ve bilinçsiz, adeta iş olsun diye bir patlama [53]. Zaten 
haberleri olduğunda iş işten geçmiş. Neyse, kendileri bulunmasalar bile 
adları yürüyor. Bu da tesadüf değil; kesinlikle boyun eğmemenin ve bunu 
da karşısındakine hissettirmenin sonucu bu. Mektubunda bir şiir 
yazmışsın; dayan nerede olursan ol diye başlayan. Evet, öyle olmalı. 
Uzun süre baskıya karşı hergün dayanmak. Senin bahsettiğin gazetedeki 
haber aslında onların uydurması değil (senin de karıştırılman uydurma 
tabii). Biraz kızacaksın ama birşey söyleyeyim: Bayağı meşhur oldun 
yani (film çevirecek kadar). Bak anlatayım sana millet seni nasıl biliyor: 
Gözü kara, attığını vurur, en zor işi bile planlar, çok işe girmiş, konuşmaz 
vb. Bir gün (başka bir koğuştaydım) senden bana çok mektup gelmesi 
birinin dikkatini çekmiş, sordu. Ben de söyledim beraberliğimizi. Adamın 
bana bakışını ve söylediklerini hiç unutmam: “Sen çok sakin ve sessiz 
birisin. Nasıl olacak bu iş. Yandın valahi.” Adam bana acıyarak 
bakıyordu adeta. Gördün mü başıma geleni, nolucak şimdi.  

İlk karşılaştığımız günü yazmışsın. Haklısın, zorunluluk sonucu bir 
arada duran insanlar gibiydik. Ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum şimdi 
ama herhalde havadan sudan bahsetmiştik. Benim de aklıma sık sık 76 
sonlarında seninle bir buluşmamız geliyor. Bir sürü insandan ayrılmıştım 
ve çok doluydum. O soğuk havada iskele önündeki parkta oturmuş ve bir 
saatten fazla anlatmıştım. Sen hiç sesini çıkarmadan dinlemiştin. 
Hatırladın mı bilmem. Daha o zamandan bile böyle konuları anlatacak 
başka kimsem yoktu. Sahi, şimdi bazan düşünüyorum da hayret 
ediyorum. Bir saatten fazla ağzını açmadan, lafımı kesmeden nasıl 
durabildin sen?  

Bugün Pazar, yarın avukat gelecek. Umarım kitap getirir. Ben 
önemli bir yazıyı bitirdim. Şimdi ise hem biraz okuyup hem de epey 
zamandır ara verdiğim kendi hayatım üzerinde yeniden düşünmek 
istiyorum. Çünkü verdiğim ara artık beni rahatsız etmeye başladı, değişim 
olduğunu hissediyorum ancak buna bir yön vermem gerek. Bugün bir 
süre düşündüm ve şuna karar verdim: Biliyorsun hayat duygusal 
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profesyonele ağır bir rol yüklemişti. Bu rolü bütün fonksiyonlarıyla 
yerine getiremedi yani bulunduğu yerin adamı değildi. Ancak bunun 
yanısıra küçümsenemeyecek başarılar da var; bunlar nereden geldi? 
Başarı ve başarısızlık incelendiğinde ilginç bir sonuç çıkıyor ortaya: 
Başarıların tümü yeteneklerle ilgili alanlarda (durumu kavrama, hızla 
öğrenme, dağınık düşünceyi sistemleştirme vb.). Başarısızlıklar ise 
genellikle yapısal özelliklerden geliyor (yapısal özelliklerin sürükleyicilik 
vb. iyi yanları da var tabii). Ancak insanları az tanımak, içe kapanıklık, 
bireysellik vb. özellikler genellikle hata kaynağı oluyor. Yani yetenek 
olarak tarihin yüklediği rolü başarmak için eksik yok. Eksik; eski hayatla 
biçimlenen yapının kısa sürede gelinen bu yere uyamamasından geliyor. 
Üstelik bu yapı sürekli olarak uğraşılmak da istediğinden enerjinin bir 
bölümünü de yutuyor. Değişmesi gereken bir yapı zaten.  

Günaydın’da bir yazı dizisi vardı, Lübnan’la ilgili. Bilmem okudun 
mu? Yazar olanlara eklemeler yapmış ve masallaştırmış biraz; ancak gene 
de etkileyici. İki Filistinli sağ dönmeleri olanaksız olan bir işe gitmeden 
önce geçmiş hayatlarını düşünüyorlar. Birisi; benim hayatımda hiç güzel 
şey yok diyor. Bayağı hoşuma gitti bu laf. Bir güzel şey vardı hayatımda 
ondan da uzak kaldık. Hayat değil trajedi sanki. Aslında böyle değil 
durum, başka insanları tanıyınca daha iyi anlıyorsun bunu. Ne acılar ne 
trajediler var. Bomboş ve bir hiç uğruna geçirilen hayatlar. İnsan 
öğrenince önce şaşırıyor ama sonra anlıyor ki çok insanın hayatı böyle.  

Dosyaları tekrar inceledim. Bu arada Ali ile de yapılan 
spekülasyonlar üzerine konuştum. Onun fikri; herbirimiz bir yerdeyken 
bu konu üzerinde konuşmak laflar yanlış ulaşacağı için daha da zararlı 
olur. Biraraya gelmeyi beklesek daha iyi olur dedi. Spekülasyona 
kesinlikle karşı olduğunu ve bunu orada iken söylediğini de belirtti. 
Neyse, herhalde böyle yapacağız. Dosyada tek çözemediğim konu bizim 
çok konuşan ve tahliye olan arkadaşın evi. Bir yerde adresi filan mı vardı 
yoksa izleme mi çıkaramadım.  

Aklıma gelmişken söyleyeyim: senin yazdığın ancak göndermediğin 
uzun mektuplarını bu sefer de okuyamayacağım. Çünkü tahminim 
oldukça yer tutarlar ve bir defa okuyup atmak durumunda kalmayı da 
istemiyorum. Bir gün okurum elbet.  
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Mektubu burada kesiyorum. Yarın avukatla neler konuşacağımı 
yeniden gözden geçirmem gerek. Nerede olursa olsun yanında 
olabilseydim diyorsun. Üzülme, ergeç birgün yine beraber olacağız.  

Senin E.  

 

Not: Vatan’daki yazı dizisini okumuşsundur. Arjantin ile ilgili kısmı 
tekrar oku (14-18 nolar arası). Ben 16’yı okuyamadım; o gün hiç gazete 
gelmedi. Tüm yazı dizisi içinde politik bakımdan en olgun 
değerlendirmeleri yapıyorlar. Bildiğim kadarıyla Latin Amerika’da 
politik yönü en gelişmiş teşkilatlar Arjantin’de. Şili’nin değişimi de çok 
önemli (burada da 2’yi okuyamadım). 18’i oku, gevşek bir yapı nelere 
yolaçıyor ve bu yapıdan nasıl kurtuluyor ve gelişiyorlar.  

 

DİPNOTLAR  

[52] 1976 sonunda bizden ayrılan bir grup Devrimci Savaş adını 
almış ve bir süre sonra da Lalahan’da trenle götürülen yüksek miktarda 
paraya el koyarak o günlerin en büyük soygununu yapmışlardı. Bir 
bölümü daha sonra yakalandı ve Rıza’nın da bulunduğu Ankara Merkez 
Kapalı Cezaevi’ne konuldu.  

[53] Isparta cezaevinde kendiliğinden çıkan ve birkaç kişinin 
katıldığı küçük bir isyandan söz ediliyor. Başlangıçta durumu anlamayan 
ve paniğe kapılan cezaevi yönetimi “siyasilere uymayın” diye anons 
yapmıştı. İsyanla hiç ilgimiz yoktu ama gazeteler tersi yönde haber 
vermişlerdi.  
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Mektup	-	55		
10 Ocak 1978  

Sevgili Belma,  

Bugün avukat geldi, epeyce konuştuk. Gittikten hemen sonra sana 
yazmaya oturdum. Mektubunu da aldım.  

Önce avukatla konuşmadan başlayayım (bu arada belirteyim abinle 
görüşemedik maalesef). Spekülasyonlar konusunu kısaca açtım ve ortak 
kararımızı söyledim. Bir cevap getirmedi. İyi görünüyor ancak çeşitli 
kişisel özellikleri tabii ki değişmemiş. Yalnız bu adamın anladığım 
kadarıyla içeri alınmamızın nasıl olduğu konusunda hala doğru dürüst 
bilgisi yok. Arada sorduğu şeylerden anlıyorum bunu; izlenme konusunda 
bile kuşkuları var adamın. Konu açıklanmadı mı yoksa açıklandı da 
anlamak istemiyor artık bilmiyorum. M. Altan denilen herif bu konuyu 
bana (moralimi bozmak için tabii) o ‘yakın alaka’ sürecinde ısrarla 
belirtmişti: “Sen istediğin kadar bir sürü şeyi gizlemeye çabala; 
arkadaşlarının senin için ne düşünecekleri belli. İzlemeye inanmayacaklar 
ve nereden çıktı bu kadar şey diyecekler, hapı yuttun vesselam.” [54] 
Gerçi akrabaların çoğunluğunun böyle düşündüğünü de sanmıyorum 
ama; neyse. Afyon’dakilere de haber gönderdim.  

Baldızın mektubunu da okudum. Şu neticeye vardım: Bazı insanlar 
vardır, hayattan ne istediklerini bilmezler. Olayların akışına göre bir o 
yana bir bu yana gider gelirler. Hiçbir işte sebat edip de sonuna kadar 
gidemezler ve bu nedenle de bir tabirle “ne İsa’ya ne Musa’ya 
yaranamaz”lar. Baldız da tam bu tip işte. Belirli bir dönem gerek 
yanındakilerin ve gerekse de ortamın etkisiyle belirli şeylere heves etmiş 
ve bir sürece girmiş. Girmiş ama bir süre sonra karşısına çıkan zorluklar, 
sorumluluklar sonucu burada da ileri gidemez olmuş. Mektubunda bu 
konu çok açık. Yapı, insanlardan çok şey istiyordu diyor. Eh tabii. Bir 
yapı daima kendi insanlarından çok şey ister; hele yapı daha yeniyse. 
Bundan daha da önemlisi; ben ondan çok şey istendiğini de sanmıyorum. 
Tanıştıktan sonra uzun bir süre yetişmesi için uğraşıldı ve öyle fazla 
birşey de beklenmedi. O süreçte bir sürü insan birşeyler kazandı da o 
neden kazanmadı? Belki biraz kazandırılamadı, kabul; ama o da 
kazanmak için gayret göstermedi. Daima büyük bir güç arıyor kendi 
dışında; o gücü bulunca onunla birlikte (gitmek demeyelim de) 
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sürüklenmeye hazır. Ama iş o büyük gücün hazırlanmasına gelince 
kenara çekiliyor. Bu yönden bakılırsa hiç de özel bir insan değil, tersine 
genel eğilimi yansıtıyor. Üstelik gidebileceği bir yer, seçebileceği yeni bir 
hayat da yok. Bu kadar çok şey görüp öğrendikten sonra istese de uyamaz 
başka bir hayata. O da söylüyor zaten: “Yeni kurduğum hayat beni 
kesinlikle mutlu etmiyor.” Bu saatten sonra yeni bir hayata da uyamam 
diye ekliyor. Ne bizim hayatımıza tam olarak girebiliyor ne de 
çıkabiliyor. Tam olarak girmemek için bulduğu bahaneler aslında onun 
ihtiyacı olan şeyler; yoksa meselenin esas olarak kendi yetersizliğinden 
kaynaklandığını düşünecek ve kendini suçlamaya başlayacak. Bu 
bahanelerle kendini haklı göstermeye çalışıyor ama zamanla da bu durum 
ortadan kalkacak. Uyum sağlanamayan bir hayat ve kendini suçlayan bir 
insan. Hiç de iyi bir yere gitmiyor sözün kısası. Çok yazık oldu 
gerçekten.  

Gelelim senin mektubuna: Kazakları ve diğer eşyaları aldık. 
Kazağım gerçekten çok güzel olmuş (kolları biraz kısa ama hiç önemli 
değil. Önemli olan kazağın kendisi. Hemen giydim ve birisi sarılmış gibi 
hissettim bana). Mektubunda zaman zaman olan bir rahatsızlığın 
nedeniyle çok sinirli olduğunu yazıyor ve ekliyorsun: Dışarda olsaydı 
gömülür göğsüne ağlar ve rahatlardım. Böyle olacak dışarıda olsaydık ve 
son zamanlarda da böyle oluyordu biliyorsun. Bugün böyle olmasının 
nedeni bazı biyolojik ihtiyaçlardan geliyor. Nolucak şimdi! Bu arada 
baldız ile ilgili olarak hemen belirteyim. Ben biraz abartmıştım şu el 
tutmayı sana yazarken. Elini tutmadım, sadece bu işi yaptık gibilerden 
şöyle bir dokundum o kadar. Peki peki dediğin olsun. Zaten burada birşey 
yapamam, kimseye de mektup yazmam. Zaten bütün yazdıklarım 
hakkında da sana bilgi veriyorum. İyi valla, hapı yuttuk resmen. Geçen 
mektupta yazmıştım; seninle beraberliğimizi söyleyince adamın birinin 
bana nasıl acıdığını. Haklı galiba adamcağız! Neyse şaka bir yana şu 
gerçeği sen de belirtiyorsun: Beni hiç kimse senin kadar sevemez. Çünkü 
herşeyden önce gerçek bir sevgi; anlamayı, alayışı gerektirir. Hiç kimse 
beni senin kadar anlayamaz, tanıyamaz ve sevemez. Şöyle yazıyorsun: 
“Bir kere senin başka insanlardan farkın şu. Bir insana seni sevebilme 
fırsatını da sen veriyorsun. Nasıl mı? Yaklaşıp, ona açılarak (...) Bana 
fırsatı verdin bu çok önemli, ama ben de verdirdim bu fırsatı kendime 
sanıyorum. Böyle ikili bir yanı var birbirimize yakınlaşabilmemizin. 
Ancak şunu iyi biliyorum ki ben seni ilk tanıdığım zamandan beri 
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tamamen değilse bile bayağı iyi anladım. Çünkü birçoklarına göre en az 
hatta hiç yadırgamadım senin bu değişik kişiliğini. Ve bir yerde 
ilişkimizde nitelik sıçraması yaptıran bir neden de bu. Yani diğer bir sürü 
insana göre seni anlayabildiğimin farkında olmam ve bunun birikimi.” 
Tamamen haklısın. Birbirimizi tanıdıktan sonra daha ilişki bir nitelik 
sıçraması yapmadan bile çok şey anlatmıştım sana (hemen her konuda). 
Ve ben bunları hayatımda kimseye anlatmadım bu kadar detaylı olarak. 
Aslında büyük bir ihtiyaçtır bu. Bazan anlatmayı da denedim ama 
karşımdakinin aptalca bakışını görerek veya sorduğu anlamsız sorulara 
bakarak birşey anlamadığına karar verdim ve kestim. Ben fırsat verdim 
ve sen de bu fırsatı verdirdin. Bu konuda da haklısın yalnız eklemem 
gerek: Bunlar ayrı ayrı değil birbirini doğuran şeyler. Ben anlatıyorum, 
sen de dinliyorsun. Bu normal ve pek çok insanla da oldu. Değişik olan 
senin anladığını hissetmem ve bunu hissedince de daha çok açılmam. 
Nasıl mı anlıyordum bunu; arada söylediğin lafların arasına sıkışan 
şeylerden. Örneğin 76 yaz başlarında sahil yolunda yürüyüp de orada bir 
banka oturup konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sonra kalkıp Sirkeci 
meydanına geldik; havadan sudan konuşuyorduk. Ailenin sana olan 
baskısından bahsettin, bundan kurtulmak için evlenmek mi lazım diye 
düşündüm ama sonra vazgeçtim dedin. Ve ekledin: Bazı insanlar sana 
ihtiyacım var onun için seviyorum der, halbuki seviyorum onun için 
ihtiyacım var demek gerekir. Ben anlayacağımı anladım bu kadarcık 
laftan (sanırım 26 tarihli mektubumda bu konu detaylı olarak vardı). 
Bilmem hatırlayabildin mi bu konuşmayı? Bir özelliğim vardır: Önem 
verdiğim bir insanın hiçbir davranışını ve hiçbir sözünü unutmam. 
Önceden de yazmıştım ya; bir nitelik sıçraması olmadan da çok yakındık 
birbirimize. Sen beni anlıyordun bunun birikimi vardı ve ben de bu 
durumun farkındaydım. Onun için (biraz da şartların yardımıyla) ilk adım 
büyük bir adım oldu.  

Bir mektubunda “’sen sadece sağlam bir arkadaş, iyi bir yoldaş, 
güçlü bir insan değil, gerçek bir kadınsın da’ diyorsun. Ben bu kadarını 
hakettim mi Engin” diye yazıyorsun. Şuna emin ol ki fazlasıyla hakettin 
bunu. Gerçek bir kadın olmak; benim için öylesin. Gerçi belirttiğin gibi 
bazı şeyler çok önemli gerçekten. İki insanın bütünleşmesinin doruk 
noktası olur bu bazı şeyler (tabii bizimki gibi beraberlikler için geçerli 
bu). Bu konuda hiçbir zorlamam olmadı biliyorsun, sana bıraktım. 
Karşındakini tanı, düşün, beraberliği değerlendir ve bir sonuca ulaş. 
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Olmasını çok isterdim aslında, gerçekten çok istiyordum. Neyse, dediğim 
gibi bir gün mutlaka...  

Akşam oldu. Bu kazak da çok ısıttı beni. Birinin sıcaklığını 
hatırlatıyor bana.  

Abin bana mektup yazabilir. Bazı şeyleri başka düşündüğünü biz de 
biliyoruz zaten. Bu nedenle çekinmesine hiç gerek yok. Yazmak istiyorsa 
eğer, nasıl istiyorsa öyle yazsın.  

Çocuk kız konusunda anlaştık nihayet. Sonuna kadar gider, bunu 
yapabilecek bir insan. Baksana, selam söyle ona.  

Gülen’e gelince; ne kadar yazabiliyorsa o kadar yazsın. Beklerim 
mektubunu.  

Neler yediğimi yazmıştım sana önceki bir mektupta. Boğazımıza 
düşkünüz ama ne yapalım, idare ediyoruz işte. Çarşafım var. Burada her 
hafta genellikle sıcak olan bir de hamam var ama ben genellikle her hafta 
gitmiyorum. On beşte bir filan. “En önemlisi ayaklarını ne kadar 
zamanda bir yıkıyorsun” diyorsun. Dışarıda iken de ayaklarıma çok 
takardın kafanı. Söyleyeyim: Ne zaman banyoya gidersem o zaman. 
Zaten çoraplarımı da ancak o zaman değiştiriyorum. Ama bilirsin pek 
kirlenmez benim ayaklarım. Hem birazcık pislikten de bir şey olmaz 
insana. Sabahlık örmene gerek yok aslında; bilirsin özellikle sabahları 
yüzümü yıkamayı hiç sevmem. Senin bu konudaki söylenmelerin hala 
aklımda.  

Giap’ın bir kitabı vardı hatırlarsın; askeri sanattan bahseden. Bir 
yazıyı bitirdim ve yolladım. Başlığı aynı sayılır. Sadece halk yerine öncü 
denmiş [55].  

Senin bulunduğun yerdeki akrabaların durumundan bahsetmişsin. 
Davranışın tamamen doğru, bazılarının yaptığı itiraz böyle dönemlerde 
geçerli olamaz. Her şart altında insanların kademe kademe ilerlemesi 
beklenemez. Bundan daha da önemlisi; gerekiyorsa eğer itiraz edilir, 
konuşulur ve tartışılır ama son tahlilde merkezi otoritenin kararı esastır. 
Yöntemlerini değiştirmediklerinden (bazı konularda) bahsediyorsun; 
bunu tahmin ediyordum zaten. Her yer birbirine benzemez elbette. 
Detaylı bilgim olmadığından başka yazamıyorum. Yalnız aman fazla 
açılıp saçılmasınlar. Bu konu çok önemli.  
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Belirttiğim gibi bir konuda başkentteki arkadaşla çok benziyoruz: 
Sorumluluklar ve yalnızlık. Bu sürecin içindeki yalnızlığı ikimiz de çok 
iyi hissettik. Yalnız bugün şunu da hissediyorum kuvvetle (aldığım 
aberlerden kaynaklanıyor bu biraz da): Toprağa atılan tohumlar filizlendi, 
başlangıçta narin bir fidandı o ama şimdi ağaç olmak yolunda. Sağlam ve 
gittikçe büyüyen bir ağaç. Büyüdüğü, geliştiği herşeyden önce onu 
ekenlerin, narin bir fidanken onu her türlü güçlüğe rağmen koruyanların 
aşılmasından, eski önemlerini kaybetmesinden belli olmuyor mu? 
Düşündükçe bunu gözlerim yaşarıyor. Biliyorsun ben hiç de dışarıdan 
göründüğü gibi sessiz, sakin birisi değilimdir; içimdeki fırtınayı dışarıya 
vurmam sadece. Çok kızdığımda, çok duygulandığımda gözlerim yaşarır. 
Herşey bir yana gene de şanslı sayılırım hayatta. Yapamadığımız, yetersiz 
kaldığımız, başarısız olduğumuz şeyler oldu; ama geride de gittikçe 
büyüyen bir ağaç bıraktık. Ankara’daki vatandaş da ötekiler kadar olmasa 
bile bu ağacın yetişmesinde önemli katkıları olan birisidir. Evet, herşeye 
rağmen gittikçe büyüyen bir ağaç var. Gördüğü felaketler onun daha da 
hızlı büyümesinden başka şeye yaramıyor. Ve baktıkça gözlerim 
yaşarıyor bu ağaca. Bundan sonra sürecin içinde nerede yer alırız 
bilinmez; o kadar da önemli değil bu zaten. Şöyle veya böyle bir yerimiz 
olur. Ama geçmişe baktığımızda, detaylar kaybolduğunda, genel olarak 
baktığımda görevimi yapmış hissediyorum kendimi.  

Kitaplar gelmedi malesef ve oldukça canım sıkıldı bu işe. Senin 
Hürriyet’te çıkan büyük resmini de tekrar buldum. Yüzünü daha 
yakından ve büyük gösteriyor, onun için hoşuma gidiyor.  

Tez meselesi belli olmadı anladığım kadarıyla. Ve eğer baştan 
yazmak gerekirse çok üzülürüm buna (gerçi hala sanmıyorum böyle 
olduğunu ya). Biliyorsun çok emek verdim çünkü. Gerçi yazık olan başka 
şeyler de var ama bu çok koyuyor bana nedense [56].  

Geçenlerde berbere gittim ve büyük aynada yüzüme uzun uzun 
baktım. Saçlarım önden biraz dökülüyor eskiden olduğu gibi. Onun 
dışında renk biraz solgun, başkaca hiçbir değişim yok. Gözlerim aynı 
bakıyor öyle, dışarıda olduğu gibi. İçeri girdiğimizden beri ilk kez şimdi 
ne kadar zamandır içerde olduğumuzu hesapladım. 4,5 ay olmuş. Ve ben 
asıl geçtiğini pek anlamadım bu sürenin. Belki büyük yorgunluğun 
çıkmasından ve biraz da değişmemden olsa gerek.  
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Orada olmayı çok istiyorum ama mahkemeye gideceğimiz bile belli 
değil daha. Akrabalara selamlar, duruşmaya gelirsem eğer detaylıca 
konuşurum onlarla. Gülen’e de selamlarımı söyle. Seni çok seviyorum, 
beraberiz ve bu beraberlik büyük güç ve mutluluk veriyor bana.  

Senin E. 

 

Not: Bu gece kazakla yatıyorum, yerini dolduramaz ama…  

Bu arada belirteyim aklıma gelmişken: Bazı akrabalar bizimle 
ilişkilerini düzeltmek istiyormuş. Bu meselede bir sözü daima aklında 
tutup ona göre davranmak gerek. Batan gemiden kaçan çok olur, yüzen 
gemiye gelen çok olur. Bir de enterasan birşey oldu. Daha ben okumadan 
Ali baldızın mektubunu okumaya başladı. Okudukça suratı asıldı. Kimin 
bu mektup dedim; Belma’nın dedi, morali de çok bozuk dedi. Bir 
gözattım mektuba, bir iki ifade gözüme çarptı. Beynim döndü birden, 
sonra hemen baldızı hatırladım ve bu onundur dedim. Ya işte böyle. İbo 
da çok şaştı bu işe; bu o kız mı yahu diyor.  

 

DİPNOTLAR  

[54] Bizim operasyonu yürüten dönemin tanınmış işkencesi polis 
şefi Mete Altan. Neyse ki birkaç sorgu ekibi vardı ve ben yakalanmadan 
önce şoke olmaları için olsa gerek izleme sonucu çekilen fotoğrafları 
değişik arkadaşlara göstermişlerdi.  

[55] Öncü Savaşının Askeri Sanatı başlıklı yazı, daha sonra askeri 
kelimesi politik olarak değişti.  

[56] Burada neden söz ettiğimi hatırlayamadım.  
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Mektup	-	56	
12 Ocak 1978  

Sevgili Belma,  

Dün mektup bekledim senden ama gelmedi, belki bugün gelir. İki 
gün önce de voleybol oynarken feci bir şekilde düştüm; sol ayak 
bileğimde şiddetli bir burkulma. Biraz önce zorlukla yataktan kalkıp biraz 
yürüyebildim. Daha birkaç gün ister geçmesi için.  

Gazetelerde İstanbul ve civarında müthiş bir kış olduğunu 
okuyorum; kar, fırtına filan varmış. Burada ise hava güneşli, gökte tek 
bulut yok ve sıcaklık da bu mevsime göre oldukça yüksek. İki aydan beri 
toplam on gün kadar genellikle yağmur ve biraz da kar yağdı, onun 
dışında kış olmadı.  

Kaç gündür senden telgraf bekliyorum. 2 Ocak tarihli mektupta, 
alınca telgraf çek diye yazmıştım. Hala gelmedi. Aslında mektuplarım da 
artık geç ulaşmaya başladı sana, nedeni malum. Diğer yandan buradaki 
telgraf hatlarının arızalandığını da duydum. Hem mektubun eline geç 
ulaşmasından hem de arızadan dolayı alamadım sanıyorum.  

Biliyorsun burada kitap namına birşey yok; olanları da okuduk 
zaten. Artık elimize ne geçiyorsa okuyoruz. Kutsal İsyan’ın üçüncü 
cildini buldum, onu okuyorum. Bilgi olarak öğrettiği yeni birşey yok. 
Anadolu’da ve özellikle Ege’de kurtuluş savaşının örgütlenmesi. Ama 
biraz tecrübeli bir hafızaya önemli bazı şeyler gösteriyor. Tam bir 
yılgınlık, umutsuzluk ve panik dolu bir ortamda bir avuç insan yeni bir 
hareket yaratmaya çalışıyor. Bu bir avuç insan oldukça tecrübeli; hepsi de 
Birinci Dünya Savaşı’nda çeşitli cephelerde çarpışmış subaylar. İşlerini 
iyi biliyorlar sözün kısası. Bütün yapmaları gereken; yılgın ve bezmiş 
kitlelerin içinden mücadeleye kararlı az sayıda unsuru arayıp bulmak, 
bunları düzenlemek ve savaşa sürmek. O şartlarda bu büyük zorluklarla 
başarılıyor. Ve bu tür durumların hepsinde gözlenebilecek aynı şeyler 
oluyor: Mücadeleye kararlı unsurlar o kadar az ki , subaylar birini 
bulduklarında olağanüstü seviniyorlar. Ve bu yeni unsura verilen yığınla 
görev var hemen. Bu yeni unsur dağdaki bir kanun kaçağı vb. bile 
olabilir. Herkes eski durumunun çok üzerinde görev alıyor. Albaylar 
general gibi meydan savaşı yönetiyor, teğmenler bölüklere kumanda edip 
yüzbaşı görevini yapıyorlar. Durum kısaca şöyle özetlenebilir: Yeni 
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başlayan bir süreçte daima kişilerin üzerine büyük görevler düşer. Ve bu 
durum sürecin bir gereğidir, kişilerin subjektif iradesinin veya isteğinin 
değil. Hatırlarsan aynı konuyu baldız mektubunda şöyle açıklıyordu: 
Teşkilat herşeyi kişilerden bekliyor. Kişiler yapabilecekleri şeyleri 
gözlüyordu ve itiraz edilmiyordu. Yani herkes kendiliğinden gelişiyordu. 
Bu kendiliğinden gelişim içinde de faydacı bir anlayışla kadro 
yapılıyordu. Bu değerlendirme, bir sürecin içinde yeralan iki ana insan 
tipi arasındaki çelişkiyi ortaya koyar: Birincisi; gerektiğinde gücünü 
sonuna kadar zorlayarak henüz kuruluş halindeki sürece katkıda bulunur. 
Ve bütün kurulma halindeki süreçler de insanlardan bunu bekler, ister. 
İkincisi; sürecin kuruluşunu bekler ve güçlü bir hale geldiğinde ona 
katılmayı düşünür. Bu durum şöyle ifade edilebilir: Güçlü bir sürece 
katılacak insan çok; ama iş o güçlü süreci yaratmaya gelince buna istekli 
pek az insan var. Ve hele bu ikinci tür insan kazara sürecin yaratılması 
aşamasında yer alırsa buradan ayrılmak için bahane bulmakta da 
gecikmez: Darbe yendi, hata oldu vb. lafları hemen ayyuka çıkar. Aslında 
onlara denilmesi gereken bir tek şey var: Siz bir kenarda oturun ve 
başımızı ağrıtmayın. Sürece katılıp katılmamakta elbette ki serbestsiniz. 
Süreç sizler olmadan da büyür ve gelişir. O zaman katılmak istersiniz 
belki. Ama o zaman da aranızda bir seçme yapılmasına ve kesinlikle 
kafamıza uyan unsurların alınmasına ses çıkaramazsınız. Gidip 
gitmemekte serbestsiniz ama ileride bizler de alıp almamakta serbestiz. 
Nitekim aynı olgunun varlığı okuduğum kitapta da görülüyor. Zaten 
bütün yeni başlayan süreçlerde böyledir bu. Bazı iyiniyetli (!) eleştiriciler 
de gerekli hazırlık yapılmadığından, bu güçle birşey yapılamayacağından 
bahsederler. Değişik bir durumda bu Kutsal İsyan kitabında da ortaya 
çıkıyor. İstila orduları dört bir yandan ülkeye girmiş; buna rağmen hala 
bazı adamlar bunlara karşı bu güçle karşı konulamayacağından, çok daha 
iyi hazırlanmak gerektiğinden bahsediyorlar. Peki bu yılgınlık, atalet 
havası içinde nasıl olacak bu hazırlık? Sen hazırlık yapana kadar bütün 
memleket elden gidecek; kaldı ki bu durumda hazırlık da yapamazsın. 
Karşındaki güç adım adım ilerlerken, sen hergün biraz daha gerilerken 
yanına kimi alabilirsin ki, tersine yanındakileri de kaybetmeye başlarsın. 
Bu durumda hazırlanmanın, yeni insan kaynakları bulmanın tek yolu; 
eldeki güç ne kadar az olursa olsun direnmek ve en azından istila 
ordusunun ilerleyişini yavaşlatmaktır. Ancak bunun yapılması ile o 
bahsedilen hazırlık tamamlanabilir; bir güç ve umut ışığı olarak ortaya 
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çıkmakla yeni insan kaynakları toplanabilir. Nasıl da benziyor değil mi 
bütün süreçler birbirine. Amaç farklı, hedef farklı ama bunlara ulaşırken 
geçilen aşamalar o denli farklı değil.  

Üstelik Kutsal İsyan’dakilerin büyük bir avantajı var: Sayıca azlar 
ama yaptıkları işi iyi biliyorlar, çeşitli tecrübelerden geçmişler bu konuda. 
Bir de bu az sayıdaki insanın pek az (o da sistemli olmayan, rastgele) bir 
tecrübe sahibi olduğunu düşün. Bir yandan öğrenmek zorunda bu 
insanlar, yaptıkları işe alışmak zorunda. Bu durumda şu yok, bu yok diye 
söylenip sorumluluktan kaçmak kolaydır. Zorlanacaksın, hem de sonuna 
kadar ve tükenircesine. Bazan isyan edeceksin bu kadar az insanın 
üzerine bu kadar şey yüklenir mi diye. Ama gene de devam edeceksin, 
bazan tükenmeye çok yaklaştığını hissedeceksin, yine de devam 
edeceksin. Çekilmek hiçbir anlam taşımaz ve hiçbir şeyi çözmez. Sen 
olmazsan bir başkası yüklenecektir bunları. Ağır sorumluluklar ve büyük 
bir yalnızlık. Sorumluluk değil de bu yalnızlık mahveder insanı; daha 
doğrusu çok yıpratır. Herkes o az sayıdaki insana bakar, çok şey onlardan 
beklenir ve bu insanlar da kapasitelerinin çok üzerinde bu sorumluluğu 
kaldırmak için adeta hayatla yarışa girerler. Yıpratıcı, tüketici bir yarıştır 
bu. Zaman zaman “sorumluluk sürece sahip çıkmaktır” diyerek yeri göğü 
birbirine katarlar ama pek karşılık bulamaz bu çabalar. Sürece sahip 
çıkmaya ne gerek var, onlar var ya. Bir gün onlar da çekilmek zorunda 
kalınca iş geri kalanlara düşer ve ancak o zaman anlaşılır geçmişte neyin 
yapılıp neyin yapılamadığı. Bütün kötü şartlara rağmen fidan ağaç 
olmaktadır.  

Dün bütün gece bunları düşündüm. Yalnız kötü bir huy edinmişim 
ben. Hangi konuda düşünmeye başlasam bir süre sonra kafamda o konuya 
ait şekiller yavaş yavaş siliniyor ve yerini önce belirsiz olan başka 
şekillere bırakıyor. Sonra yeni şekil belirginleşiyor; siyah saçlı, siyah 
kaşlı, esmer ve Engin’i çok seven bir yüz oluveriyor. Bu kadarı da fazla 
artık değil mi. Ne hakkın var senin kafamı bu kadar doldurmaya, meşgul 
etmeye. Nolucak şimdi!  

İbo’ya önderdiğim ısrarlı haberler sonucu nihayet resmin geldi. 
Büyük ve bu nedenle de yüzünün tüm hatlarını gösteriyor. Bakınca 
gerçekten seni görmüş gibi oluyorum. Belki resimde öyle çıkmış belki de 
gerçekten öyle: Sol kaşın sağdakinden biraz daha yukarıda. Benim de sağ 
kaşım biraz yukarıdadır.  
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Biraz da eski mektuplarına dönelim: “Biliyorsun ben çocukları 
severim. Deniz de bir çocuk onu da seviyorum. Senin çocuğun olduğu 
için daha çok seviyorum. Ama benim değil kıskanıyorum” diyorsun. 
Yeteri kadar uzun yaşarsak eğer bizim de olur. Beraber olsaydık eğer 
“deli” derdin bana biliyorum. Dün gece düşündüm: Acaba dedim başına 
birşey gelse ben ne yaparım. Sonra kızdım kendime ve çocuklaşıyorsun 
Engin dedim. Kovdum bu düşünceyi kafamdan. Ama bir kere daha 
anladım ki senin benim hayatındaki yerini hiç kimse ve hiçbir şey 
dolduramaz.  

Bir mektubunda peşpeşe birkaç noktalı virgül koymuş ve “farkında 
mısın ne çok noktalı virgül koyuyorum. Hatırlıyor musun nasıl 
hırslandığımı” diyorsun. Hatırlıyorum tabii. Hele yazarken birisinin 
koskoca satırları atladığını fark ettiğim zaman nasıl söylendiğimi de çok 
iyi hatırlıyorum.  

Kitap, kitap. Biraz kitap olsa burada, özellikle de roman. Çok 
ihtiyacım var buna. Büyük olaylar, onların içinde yer alan çeşitli 
özelliklere sahip insanlar, küçüklü büyüklü hedefler ve küçük büyük bir 
sürü insan. Bu tür kitapları biliyorsun hiç okumadım. Okumaktan da öte 
başka şeyler için ihtiyacım var. Her ne kadar her konudan anlarım ve 
bilgim vardır ama uzun süre şartların zorlaması sonucu bütün gücümü 
belirli alanlara yığmak zorunda kaldım. Bazan düşünüyorum; insanın 
kendini büyük bir sürecin küçük bir parçası olarak hissedebilmesi ne 
güzel diye. Oradayken bir roman okuyordum yarım kaldı. Burada da 
toplam on bir tane okudum: Kaptanlar ve Krallar, Sabahattin Ali: Bütün 
Eserler, cilt 2, Bekir Yıldız’ın iki kitabı, Emre Kongar’ın Türkiye’nin 
Toplumsal Yapısı, Anti Dühring, Tütün (1. cilt), KSD’nin dört sayısı ve 
son bahsettiğim kitap. Bu arada gazeteleri dikkatlice okuyor ve not 
alıyorum. Gerçi pek bilgi yok ama ABD ile Japonya arasındaki ticaret 
savaşıyla oldukça ilgileniyorum. ABD Japonya ile ticaretinde çok açık 
veriyor. Bu açığın kapanması amacıyla görüşmeler yapılıyor ve Japonya 
bazı Amerikan mallarına karşı gümrük duvarlarını indiriyor. Halen 
görüşme ve tartışmalar sürüyor ve tam bir anlaşmaya da varılmış değil. 
Önemli olan bu tartışmalar değil. Elbette her iki ülke de kendi çıkarını 
korumaya çalışıyor ancak çelişki belirli bir boyutun ötesine varmasını 
engelliyorlar. Yoksa Japonya niye kendi zararına gümrük duvarlarını 
indirsin (önemli olan da bu olgunun kendisi, yoksa hangi derecede 



	 261	

yapıldığı değil). Son gelişmeler, en güncel olaylar zamanında çok 
tartışılan ekonomik tahlillerimizi doğruluyor.  

Bak sana bir de ne söyleyeceğim: Bir ara sürecin ağırlığından 
bahsetmiş ve yetiş demiştim sana; hem sürecin hem de benim ihtiyacım 
var. Aslında o gece daha başka şeyler de söylecektim fakat çok 
heyecanlandım ve söyleyemedim. İkinci kez söylediğimde ise tersine çok 
sakindim.  

“Beraberiz, bundan da mutluluk duyuyorum; sık sık acı bir mutluluk 
oluyor bu” diyorsun. Ne yapalım, bizim hayatımızda herşeyin olduğu gibi 
mutluluğun da bir bedeli var. Bazan acı da olsa beraberiz ve mutluyuz ya. 
Çok değerli ve ender bulunan bir beraberlik ve mutluluk bu. Bazan acı da 
verse ondan çok daha fazla güç veriyor. Seni çok seviyorum.  

Senin E.  
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Mektup	-	57		
13 Ocak 1978  

Sevgili Belma,  

Bugün 13 Ocak Cuma. Bir mektubunu aldım, bir hafta önce postaya 
atılmış. Yalnız biraz şaşırdım. Mektubu yılbaşı gecesi yazmışsın ve 15 ve 
19 (Aralık) tarihli mektuplarını birlikte aldım diyorsun. Daha önce 
yazdığın (26 Aralık) tarihli mektupta ise benim 22 tarihli mektubumu 
aldığından bahsediyorsun. Ne biçim iş anlamadım. Benim mektuplar da 
şaşırmaya başladı galiba. Bu mektubu yazarken biraz terüddüt ettim. 
Çünkü ancak ayın 16’sında postaya vereceğim. 25’ine kadar gelir mi, 
gelmez de sen çıkarsan ne olur diye düşündüm. Sonra öyle bile olsa 
dedim nasıl olsa ulaşır eline.  

Sanırım Pazartesi günü avukat da gelecek. Sana mektubu postayla 
göndereceğim yine de, başka türlüsü epeyce mesele çünkü. Neyse nasılsa 
ulaşır eline.  

Yılbaşı gecesini nasıl geçirdiğini anlatmışsın. Epeyce renkli olmuş 
anladığım kadarıyla. Buradakini önceki bir mektupta yazmıştım, epeyce 
sönük oldu. Ben sakin bir insanımdır da bazı şeyleri dinleyince kan 
beynime çıkıyor. Çok şey görmüş, yaşamış ama bitmiş insanlar. Birkaç 
tane yakınlarından, şarap veya rakı şişesinden başkaca şey düşündükleri 
yok. Aldatılmışlar, terk edilmişler ve yıkılmışlar. Hiçbir şeye inanç ve 
güven yok. Dıştan parlak ve ilginç görünen dünyaları yakından bakılınca 
hiç de öyle değil. Bu insanların çoğuyla ne birşey yapılır ne de birlikte 
yola çıkılır. Toplumun taze, umutlu güçleri değil bunlar; toplumun posası 
adeta. Bir yandan ilgileniyorum diğer yandan uzaklaşıyorum bu nedenle. 
Ne yapılır bu insanlarla bilmem ki; hepsi uyuşturucu hastası olmuş. Bu da 
normal, hiçbir amaç yok iken hayatta başka türlü senelerce kalınmaz ki 
burada. Bunlar farklı biraz senin kadınlarından. Bu sabah konuşuyordu 
birisi gene: “Çıkmaz sokaklara sapmışız be şef kardeş, mapushaneler 
bizim akıbetimiz olsun.” Herkese umut ve güç vermeye, aslında buradan 
çıkmakla bir şeyin hallolmayacağını anlatmaya çalışıyorum ama bir 
yandan da ya sabır demeye başladım. İçlerinde esen rüzgara göre yön 
değiştirmeyecek olan çok az. Ben insanlarımızı sevemiyorum senin 
kadar; ama haklıyım biraz da. Aslında güçlü bir etkim var üzerlerinde. Bu 
konuşmaktan, teori anlatmaktan gelmiyor. Yaptıklarınla övünmek ve 
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yarına olan sarsılmaz bir inanç. Bizim hayat yolumuza sempati duyan çok 
bu nedenle. “Biz bugüne kadar hiçbir şey için yaşamadık, siz hiç olmazsa 
bir amaç için yapmışsınız. Biz de öyle yapalım” vb. Bir bilseler buraya 
gelene kadar neler çektiğimizi. Bir de yapılan işleri tüm teferruatıyla 
öğrenmeye çok meraklılar. Nasıl planlandı, nasıl oldu? Herkesin ağzı açık 
ve büyük bir dikkatle dinliyor. Sanırım uygulayacaklar çıktıklarında, bu 
merak oradan geliyor. O kadar basit şeylerden yatıyorlar ki anlatsam 
gülersin. Neyse, burası böyle işte. Bizi ayakta tutan herşeyden önce 
mektubunda yazdığın şiirde olduğu gibi: Gelecek günlere güvenini 
kaybetmemek hiçbir zaman. Burada bir de kafa ütüleyen ve sık sık 
yapılan bir müzik yayını var hoparlörden. Ne şarkılar allahım! 
Gencebay’ın bir şarkısındaki bir söz hariç hiç birini sevmiyorum. Ne mi o 
söz: Herşey yıkılmış, bitmiş ama bizi sarhoş eden ümitler var ya. Gerçi 
yıkılıp biten birşey yok ama gene de fena laf değil.  

İki gün yattıktan sonra ayağım biraz iyileşti. Zorlukla da olsa 
yürüyorum şimdi.  

Çocuk kızı yazmışsın mektubunda. Her yönden önemli ve özellikle 
onun hayatı için dönüm noktası olabilecek bir karar vermiş. Şu işe bak, 
sen bunları yazdığında (ki yeni yılın ilk günü) hemen hemen aynı 
sıralarda ben de ikinize birden mektup yazıyordum. Ona da bu konu ile 
ilgili yazdım, yardımcı olmuştur sanırım. Gerçi bu durum avukatta da 
bize karşı epeyce bir tepki doğuracaktır ama ne yapalım; böyle olacak 
diye doğru bildiğimizden vazgeçecek değiliz ya [57].  Önce kendini bu 
konuda ikna edebilmesi tabii ki en önemli olanı. Bundan sonra yapılacak 
şey her konuda geçmişi gözlemek ve daha sağlam bir yol izlemek. Tek 
tek bizlere ve beraberliğimize olan bağlılığını yazmışsın çocuk kızın. 
Düşündüğüm zaman neyi farkediyorum biliyor musun: zor günlerde 
oldukça az konuşsak bile (bu benim özelliğim tabii senin değil) sadece 
şartlara teslim olmamak, direnmek ve mümkün olduğunca iyiye doğru 
hareket etmeye çalışmak; sadece bu bile çok insanı oldukça etkiliyor. En 
zor günlerde sarsılsan bile kısa sürede toparlanmak ve ayakta kalmak; 
genellikle başka birşey söylemeye ihtiyaç bırakmayacak kadar çok şey 
anlatabiliyor.  

Ankara’dan hiç mektup almadım henüz. Bir mektup daha yazdım 
geçenlerde; mektubunda onun da sorumluluk ve yalnızlık yönünden bana 
benzediğini yazıyordun. Bu nedenle bu konuları da işleyen bir mektup 
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daha yazdım. En son telgrafı benimkini aldıktan sonra mı çektin 
diyorsun? Buradaki bir durumla ilgili olarak iyi olduğum hakkındaki 
telgrafı çektikten üç gün sonra senin sağlığımızı soran telgrafın geldi. 
Biraz geç çekilmiş anlayacağın.  

Tahliye olan okul arkadaşına gelince: Anlaşıldı, bu adam bir süre 
hayatını yaşayacak. Sonra ne yapar belli olmaz. Sözün kısası cehenneme 
kadar yolu var her ikisinin de. Aslında ne olacağını görür gibiyim ileride. 
Şimdi özledikleri ve yaşayamadıkları günleri yaşayacaklar. Bu arada şu 
yanlış yapıldı, bu iyi olmadı vb. gibi akıllarına gelen her konuda cart curt 
edecekler. Bu arada süreç ilerleyecek ve gelişecek. Bunlar da içlerindeki 
bir takım duyguları tatmin edecekler ve ardından sürece gelecekler. O 
zaman da iyi bir cevap bekliyor onları tabii. Karakter olarak oldukça 
zayıf bu insanlar, daha doğrusu kişilikleri gelişmemiş; daha tam olarak ne 
istediklerini, ne yaptıklarını bile bilmiyorlar. Güç arıyorlar hep ve 
sürüklenip gidiyorlar. Ama ben Ankara’daki vatandaşa da kızıyorum. 
Dokuz aydan fazla bir insanla beraber kal; onun için iyidir de, sonra da 
sonuca bak [58]. Fazla etkileyememiş onu anlaşılan. Telgrafında iyiyiz 
diyor ama açıkçası bazan meraka düşünüyorum bu adam için. Bugüne 
kadar bu kadar şeyi yaşayıp gördükten sonra şu sonuca vardım: Çok insan 
var hayatın içinde bir şeyler yapabilecek. Ama eğer sağlam ve güvenilir, 
kendini onlara saydıran ve onları sürükleyebilen az sayıda insan olmazsa 
eğer, bu çok sayıda insan dağılıyor ve rastgele yönlere gitmeye başlıyor 
ve sonuç olarak fazla birşey yapamıyor. Toparlamak, kendini kabul 
ettirmek ve yönlendirmek, sürüklemek. Az sayıda insanda somutlanan bu 
özellikler çok büyük şeyleri gerçekleştirebiliyor. Bunun örneklerini çok 
gördüm hayatta. Neyse bu konuya döneceğim biraz sonra.  

Değişimin konusunda bazı değerlendirmeler yapmış ve bana sorular 
sormuşsun. “Mektubundaki bazı vurgulamalardan rotayı doğru 
bulduğumu anlıyorum (temizlik ve herkese haddini bildirmekle ilgili 
olarak).” Pek anlayamadım burasını. Ben bu konuları eleştiri olarak 
yazmadım ki. Her insanın tipik bazı davranışları vardır. Bunlar o insanın 
bir parçası sayılır; aşırıya gitmeleri frenlenebilir ancak asla ortadan 
kaldırılamazlar. Örneğin ben asla senin kadar sokulgan ve cazgır olamam. 
Sen de benim kadar az konuşamazsın asla. (Boşuna Gürdil dememişler. 
Yanlış hatırlamıyorsam başka insanların da bu soyadını sana çok uygun 
bulduklarını söylemiştin.) Neyse şaka bir yana bu özelliklerin aşırıya 
gitmesi önlenebilir ama ortadan kaldırılamaz. Benim esas söylemek 
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istediğim; detaylara saplanmaman ve meselelere daima genelden 
hareketle bakmandı. Senin ifadenle, “şeylerin ilişki ve çelişkilerini, onları 
gelişimleri içinde görmeyi yeni öğreniyorsam...”, “yaptığım şeylerin 
teorisini öğreniyor ve şimdi bunları daha iyi yapabileceksem nedeni 
nedir? Beni bu değişime getiren ana nedenleri soruyorum” diyorsun. 
Başlıca üç şey sayılabilir: Birincisi, ortamın değişmesi ve sakin olarak 
düşünmenin mümkün hale gelmesidir. İkincisi, çok hızlı bir hayat 
geçirdik ve çok şey gördük. Bu ortamda bu görülen şeylerin 
değerlendirilmesi, unsurlarına ayrılması yapılabilir ve yapıldı. Bu hem 
görülen şeylerin ve hataların baskısından hem de daha iyi bir gelecek için 
daha gelişmiş olmak zorunluluğundan doğdu. Bu değişimin yönteminin 
ve hangi yönde olacağının saptanması kalıyordu geriye. Üçüncüsü; 
sevilen bir insanın, varlığın değeri burada ortaya çıkar. Yakınlaşma ve 
bütünleşme değişimi hızlandırır, değişim de bütünleşmeyi artırır. Bunu 
önceki bir mektubumda anlatmıştım. Ben sana gitmen gereken yolu 
gösterdim, şeyleri derinlemesine düşünmek gerektiğini anlattım. Zaten 
girmiş olduğun bu yolda seni ileriye ittim. Sen çok hızlı ve kolay 
benimsedin bir sürü şeyi. Gerçi normal şartlar altında da anlatmış olsam  
yine benimseyecektin çünkü doğruydu. Ama sevgi ve beraberlik bunu da 
çok hızlandırdı. Seni bu değişime bu kadar hızlı getiren ana neden budur 
işte. Değişime karşı direnmiyorsun, aksine isteyerek sevinerek 
değişiyorsun. Çünkü değişim sevdiğine yaklaştırıyor seni. Aynı şartlar 
hemen hemen benim için de geçerli tek farkla ki değişim yolu daha 
karışık. Beraberliğimiz olmasaydı eğer yine değişecektik; bu kadar şeyi 
görüp yaşadıktan sonra. Ama bu kadar hızlı, canlı ve istekli olmayacaktı. 
Beraberliğimizin en güzel yanlarından birisi de bu zaten. Canlılık ve 
hareketlilik veriyoruz birbirimize.  

Gelelim bana: Eksikleri ve hataları maddi temelleriyle tespit ettikten 
ve alınacak yolun da doğruluğuna inandıktan sonra hala birinci maddenin 
doğal sonucunu istemeni çelişkili buluyorum diyorsun. Bak bir noktayı 
daha detaylı açıklayayım: Bu yere aşırı yüklenme sonucu çabucak 
gelmedim. Aşırı yüklenme bu gelişi çabuklaştırdı fakat önceden de 
açıkladığım gibi ana neden bu değil. Yeni bir hayata eski hayatın tüm 
izlerini taşıyarak girdik. Teoride ne olursa olsun yapısal etkenler 
açısından çıkış noktası bireyseldi. Ve birtakım amaçlar taşıyorduk. Hayatı 
tüm yönleriyle tanımak, bütün yetenekleri geliştirmek, çok şey görmek ve 
tanımak ve bu arada da birşeyler yapmak. Ve şimdi çok şaşırtıcı biçimde 
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de olsa tüm bu amaçlara ulaşıldı. Daha otuzumuza varmadan istediğimiz 
herşeyi aldık hayattan. Diyeceksin ki böyle düşünmeye hakkın var mı; 
olmadığını ben de biliyorum. Biz kendimizden çok başka şeylere aitiz 
çünkü. Bunları ben de biliyorum, birinci maddenin doğal sonucunu 
istemenin saçmalığını da biliyorum ve artık istemiyorum da. Yalnız 
değişimin kökleri oldukça derinde, çünkü beni çok şeye ulaştıran bazı 
unsurlarda tadilat gerek. Bütün mesele burada yatıyor zaten ve bu nedenle 
de biraz zaman gerekiyor. Yapıyı zorlayıp dışa açmak gerek, 
çözümlenmesi gereken en önemli yanlardan birisi de bu. Bu ise ancak 
içine düşülen büyük yalnızlıktan kurtulmakla olabilirdi ki senin varlığın 
en başta burada etkisini gösteriyor. Bunu yaptıktan sonra ve de sürece 
katıldıktan sonra nerede uçarız? Herhalde eski yükseklikte değil, süreç bir 
daha buna gerek göstermez sanırım. Bu arada şunu da yazayım: Ne tuhaf 
şey, aşağı yukarı aynı günlerde neredeyse aynı şeyleri düşünmeye 
başladık. Geçen mektubumda da yazmıştım ya; bir gece seni 
kaybedersem ne olur diye düşünmüş ve hemen ardından bu düşünceyi 
kovmuştum kafamdan. Ne olacağı belli olmaz ileride ama bunu şimdiden 
düşünmek suni ve lüzumsuz. Ama yine de ister istemez bazan geliyor 
insanın aklına. Bir şeyi çok sevip çok değer verdi mi insan, bir süre sonra 
onu kaybedeceğinden korkmaya başlar.  

Sana inat her gece yatarken her sabah kalkınca sigara içiyorum 
diyorsun. Dışarıda iken verimsiz (!) geçen bazı saatlerden sonra birlikte 
sigara içmek isterdin de ben içmezdim. Ona bir diyeceğim yok da hiç 
olmazsa sabah aç karnına içme. Malum ya lazımsın bana, hem bana hem 
sürece.  

Şu N. Hikmet esaslı şairmiş gerçekten. Yeni mi fark ettin deme. Ben 
şiiri pek sevmem, hayat çizgimi değiştirmeden önce çok roman okudum 
ama sonradan onu da yapamadık. Şimdi arada bir elime geçenleri 
okuduğumda oldukça etkileniyorum. Çünkü insan kendinden birşeyler 
buluyor orada. Ben de sık sık düşünürdüm eskiden; hiç ihtiyarlamayacak 
mıyız biz diye. Öğrenmek, birşeyler yapmak, birşeyler vermek, inanmak 
ve inandırmak; bu duygu hep aynı, azim ve hırs aynı. On sene önce de 
böyleydi, on sene sonra da böyle olacağını hissediyorum. Tek fark geçen 
zaman içindeki olgunlaşma. Yazdığın şiirde olduğu gibi: “Sevdiğin 
müddetçe / ve sevebildiğin kadar, / Sevdiğine herşeyini verdiğin 
müddetçe / ve verebildiğin kadar gençsin...” Onun için biz yaşadığımız 
sürece hiç ihtiyarlamayacağız.  
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Şimdi başka bir koğuştan Türkiye’nin Düzeni geldi, iki cildi de. 
Gerçi ben okumuştum dört sene kadar önce ama anlaşılan tekrar 
okuyacağız.  

İstanbul soğuktur sanıyorum. Burada erken bir bahar havası var. 
Ayağım hala iyileşmedi, zorlukla yürüyüp güneşe çıkıyorum.  

Bugün aklıma ne geldi biliyor musun? Dışarıdayken senin sevginden 
henüz hiç emin olmadığım zamanlardı. Soruyorum bilemiyorum 
diyordun. Bir gün dışarıdan geldikten sonra şöyle demiştin: “Yolda 
yürürken düşündüm. Bu adam senin e... artık, ömrünün sonuna kadar 
onunla berabersin.” Hem böyle düşünüp hissediyor ve hem de 
sorduğumda bana inat söylemiyordun değil mi.  

Birşey daha söyleyeyim: İnsan bazı şeyleri ancak yaşayıp gördükçe 
öğreniyor. Niye söyledim bunu? Ankara’daki vatandaşa kızıyordum ama 
şimdi düşündüm ki senden bir yaş küçük o. Ama gene de şu senin okul 
arkadaşın meselesine kızıyorum.  

Bazı kelimeler vardır, ben onlara dolu dopdolu kelimeler derim. 
Başlamak, sevgi, kavga gibi... Sana şimdi dopdolu bir cümle 
söyleyeceğim: Seni çok seviyorum.  

Senin E.  

 

DİPNOTLAR 

[57] Hilal’in Cemil’den ayrılmaya karar vermesi. Karar verdi ama 
hemen yapamadı, araya başka olaylar girdi. Çocuğu oldu, yakalandı, 
yıllarca hapishanede kaldı ve çıkınca da ayrıldı. Ayrıldıktan sonra o 
yıllarda Almanya’da olan bana hayatı hakkında mektuplar yazmıştı. Eski 
evliliğinin bitişinden tek cümleyle söz ediyordu: “Nihayet kurtuldum.” 

[58] Rıza ile birlikte yakalanan Belma’nın okul arkadaşı İlham. Bir 
süre sonra tahliye oldu ve iyi tanımasına rağmen asla Belma’yı ziyaret 
etmedi ve dışarıda da politik mücadeleyle ilişkisini kesti. Dışardayken 
nişanlıydı, tahliye olunca evlendi.  
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Mektup	-	58		
 

Mart ayının başına kadar olan 1,5 aylık sürede mektup bulunmuyor. 
Bu arada biz iki defa Isparta’dan İstanbul’daki mahkemeye götürüldük. 
Her iki mahkemede de hapishanedeki baskıları protesto ettiğimizi 
belirterek ifade vermedik. Her iki mahkeme sırasında da Belma ile 
birbirimizi görebildik. Bu nedenle bu arada mektup yazmadığım gibi 
yazılan birkaç mektup da kaybolmuş olabilir. 

 Mahkemeye götürülüp getirilmemiz tam bir olay olmuştu. İki cemse 
asker ve içinde onlara kumanda eden bir albayın oturduğu bir jip ve 
cezaevi arabasında biz dört kişi. (Bir polisi yaralamaktan yargılanan 
Devrimci Yol’dan Ali Sarıözlü de bizimle birlikte İstanbul’a mahkemeye 
gitti. Daha sonra tahliye olacaktı.) Cezaevi arabasının küçük 
penceresinden görebildiğimiz kadarıyla geçtiğimiz yol boyunca bütün 
kavşaklar hem yaya hem de cemselerde bekleyen askerler tarafından 
tutulmuştu. Bilecik civarında tepelik bir yerden geçerken öndeki cemse de 
arkaya geçti. En önde cezaevi arabası, arkada ötekiler... Sanırım yolun 
kesilip önden saldırı gelebileceği düşünülmüştü.  

 Olağanüstü önlemlerle İstanbul’a geldik. İstanbul adliyesinde 
Kartal Alay Jandarma Komutanı gelip durumu teftiş etti. Bizim 
aldırmadığımızı görünce “kelepçeleri açmayın” deyip gitti. Biraz sonra 
bir onbaşı gelip kelepçeleri çıkacak kadar gevşetti. Küçük bir odada 
kapıda nöbetçiler sabaha kadar duruşmayı bekledik. Duruşmada 
cezaevindeki baskıları protesto ettiğimizi söyleyerek ifade vermedik.  

 Birkaç hafta sonra yaklaşık aynı şekilde ikinci kez duruşmaya 
götürüldük ve yine ifade vermedik. 

 

Sevgili Belma,                                                                  3 Mart 1978  

Dün on altı saatlik yolculuktan sonra geldim ve tahmin ettiğim gibi 
bir mektubunu buldum [59].  Ayrıca Ankara’dan ve de kardeşimden 
mektup gelmiş. Hayret! Avukatın gelişinden bahsettiğine göre mektubun 
21 tarihli olması gerek. Bu durumda artık 12 ve 15 tarihli olanlardan 
umudu kesmek gerek. Bu durum en az senin kadar benim de canımı 
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sıkıyor. Orada iken de yazdım ya; bu mektuplar çok önemli benim için. 
Bu nedenle öğrenmek istediğin şeyleri bana tekrar yazmalısın.  

Mahkemeden sonra sana da kendime de kızdım. Zaten kırk yılın 
başında görüşebiliyoruz, o da kısa olarak. O zamanı bile çoğunlukla 
kendimize ayıramıyoruz. Sen durgunsun, ben sinirliyim. İnsan önce 
kızıyor ama sonra düşünüyor ki bizim hayatımız böyle. Birbirini 
görebildiğin yegane vakti bile kendin için kullanamazsın. İnsan etkilenir, 
kafası meşgul olur. Gerçekten de kafayı çok meşgul edecek konular 
vardı. Etkilenmemek de olanaksız. Sen de kalkmış; kız da hırsını benden 
al diyorsun. Ben de eski huyum dedim zaten galiba. İşe bak; kırk yılın 
başında görüşüyoruz, onda da neleri konuşuyoruz. Aslında mahkemeye 
geldiğimde barut gibiydim. İfade konusundaki belirsizlik iyice canımı 
sıkıyordu. Sonra o konuyu neredeyse unuttum ve başka meseleler geldi. 
Zaten barut gibiyim iyice sinirlendim. Kızma diyorsun ama kızılmayacak 
gibi değil ki. Ama gene de seni kıracak bir şey söylediğimi sanmıyorum. 
Farkında olmadan söylediysem eğer affet (eskiden de bazan böyle 
yapardım biliyorsun). Neyse önce şu avukat konusuna girelim: Önceden 
de anlatmıştım ya; bu ifadeler konusunda açıklığa kavuşmak, izlenecek 
yolu açıklıkla saptamak son derece önemli. Bu konulardaki 
sorumluluğumuzun tam olarak bilincindeyiz. Ancak bilgi eksikliği ve 
belirsizlik bizi çok zor durumda bırakıyor. O gün de anladın ya hangi 
amaçlarla geldiğimizi. İşin en kötü tarafı da bu: Gireceksek girelim 1’e 
önemli değil, ama bunu yapmamak olanağı da varsa (belirtilen şartlar 
içinde) yaptığımız lüzumsuz olur. Mahkemenin iki ay sonraya atılması 
oldukça iyi oldu. Bu zaman içinde konunun mutlaka açıklığa kavuşması 
gerek. Bu ayın sonlarında bu konuyla ilgili olarak tanıdık avukat 
gelebilirse iyi olur. Sanırım yanında başkaları da gelir. Ancak söyle 
mutlaka gelsinler; bu konudaki belirsizlik yetti artık. Bir de şunu 
anlayamadım: Bizim savcılık ifademiz doğru kabul ediliyor ama ilk 
mahkeme de bizim mehil isteğimizi kabul etmişti. Buna rağmen hem de 
ifade almadan nasıl böyle yapabilirler ki. Şaşırmış bunlar. Abinle de bu 
konuyu konuştuk bir süre. Sakin olun, itidalli davranın, ne kadar öne 
çıkarsanız o kadar iyi. Zaten çıkınca uzun süre uzak duracaksınız vb. Pek 
anlatmaya çalışmadım ifade meselesinin ne kadar önemli olduğunu. 
Bizim hayatımızı bilmeyen bunu anlamaz. Sanki biz laf olsun diye bazı 
şeyler üzerinde bu kadar ısrar ediyoruz. Sana söylediğini de öğrendim: 
Çıkınca bırakmak şartıyla uğraşırım vb. Anlaşılan o ki ilk zamanki 
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değerlendirmemin aksine bilincinde olarak yapmıyor bir şeyler. Bir 
dönem etkilenmiş esas neden bu ve şimdi bu etki de kayboluyor. Sen en 
iyi cevabı vermişsin. Ben de artık mektup yazmayacağım. Avukata para 
konusunda bizimkilerden gerekeni alsın. Üzerine fazla yük almasının hiç 
gereği yok ve zaten alınan bu yük de sebepsiz değil. Özünde ileriye 
yatırım amacını taşıyor; ben de hiç sevmem böyle şeyleri ama neyse.  

Mahkemeye kardeşim gelmişti. Kafamız da o kadar meşguldü ki ne 
ben kayınpederi görebildim ne de sana kardeşimi gösterebildim.  

Mektup yazarken Gülen araya girmiş ve “senden mektup 
gelmeyince Belma çok kızıyor” demiş. İyi be, hem bu kadar yazıyoruz 
hem de kızıyorsun. Hem niye bana o gün yazılı bir şey getirmedin 
geleceğimi bildiğin halde? Söyleyecek herşeyin bitti mi? Benimki hiç 
bitmiyor görüyorsun ve hem de ne şartlar altında yazıyorum sana. 
Mahkemede bu konuda büyük hayal kırıklığına uğradım çünkü kısa da 
olsa birşeyler bekliyordum gerçekten. Neyse sağlık olsun. Bundan önceki 
mektubumda da yazdığım gibi mümkün olduğunca sık yazmaya 
çalışacağım sana. Her zaman yazıyordum ama bu dönem özellikle 
ihtiyacın olduğunu hissediyorum.  

Gülen’e çok teşekkür ettiğimi söyle; şapka ve çoraplar için de çok 
sağol. Ama ne söyleyeceğim; kardeşim sen benim fizyonomimi unuttun 
galiba. Anladığım kadarıyla kollarımı biraz daha kısa, ellerimi biraz daha 
küçük, ayaklarımı da olarak oldukça büyük biliyorsun. Ve hele kafam; 
yolda bir giydim, millet gülmeye başladı. Benim başım normalden biraz 
küçüktür; neyse iki başım olsaydı o zaman tam gelirdi. Kızmıyorsun değil 
mi böyle yazdığım için? Onların şöyle ya da böyle olması hiç önemli 
değil; senin elinden çıkmış olması önemli benim için. Ve özellikle kazağı 
çok seviyorum. O sıcakta pişeceğimi bile bile giydim geldim.  

Benimki de amma cins hapislik ha. Bütün ülkeyi baştan başa 
görüyorum her seferinde. Keza İstanbul’u da. Bu sefer giderken hava 
aydınlıktı. Herşey daha net görünüyordu. Beşiktaş meydanına daha uzun 
bakabildim. Bahar gelmiş, her taraf yemyeşil. “Dağlarına bahar gelmiş 
memleketimin”, biliyorsun öğretmen çok severdi bunu.  

“Çanlar Kimin İçin Çalıyor”u okuduğuna sevindim. Vahşetin 
Çağrısı’nı hala alamamış olmana üzüldüm. Biz de gelirken kitap aldık: 
Fırtına ve Paris Düşerken. Ayrıca üç kitap daha gelmiş, onları da 
okuyacağım. Ana, Ve Şafakta Kazandık Zaferi, Partizanlar Ölmez. 
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Okudukça yazarım sana. Zaten neyi okusam en önemli yerlerini 
yazıyorum sana (sen de öyle yapıyorsun tabii). Uzaktayken bile beraber 
okuyoruz kitapları. Ha bu arada söyleyeyim: Yazımın kaybolmak 
zorunda olmasına çok canım sıkıldı. Neyse yeniden yazarız ne yapalım.  

Yolda gelirken neler hissettim biliyor musun? Ancak merkez 
komutanlıklarında tuvalete iniyorduk. Bir sürü adam etrafımıza 
toplanıyor, fısıltılar duyuluyor: Yahu bu kadar adam üç kişi için mi diye. 
İnsan şu durumda bile birşeyler gösterebilmenin, birşeyler verebilmenin 
sevincini duyuyor.  

Nihayet devalüasyon da geldi. Bunların yüzü oldukça hızlı açığa 
çıkmaya başladı. Uygulanan yöntemler 74’dekinin aynı: Bir yandan zam 
ütüne zam diğer yandan da memur maaşlarına, taban fiyatlarına zam. 
Tam bir enflasyonist politika ancak bu da pek uzun süremez.  

Başım çok fena, kaç gündür doğru dürüst uyumadım. Yarın Cuma 
olması nedeniyle bu mektubu da yazmam gerek. Pazartesiye daha uzun 
ve düzgün yazacağım. Bak Ankara’dan gelen mektupta ne diyor: “Seni 
üzmez ya da kızdırmazsa birşey daha sorayım (bak sakın yanlış ve başka 
şey anlama, neyin ne olduğunu biliyorum ve durumunu sen nasıl tahlil 
ediyor ve değerlendiriyorsan ben de aynı şekildeyim. Bundan hiç ama hiç 
şüphen olmasın. Kimseyi de ilgilendirmez. Ben hariç ha!) Deniz’den 
haber alıyor musun? Epeyi büyümüştür değil mi? İlkin ne düşünüyor? 
Ziyaretine geliyor mu? Bir de ben konuşayım (...) Tamam mı. (İnsaniyet 
damarım tuttu sanma)... Yine söylüyorum: Sen ne düşünüyorsan ben de 
aynı şeyi düşünüyorum.” Bu satırların beni hangi duygulara ittiğini 
anlatayım sana; insanı çok etkileyen ve sarsan duygular bunlar. Bir 
sürecin içinde çeşitli insanlar bulunur. Konumuz bu sürecin önünde 
bulunan insanlar arasındaki ilişkilerdir. Bu ilişkiler karmaşıklıkları, 
derinlikleri ve özellikle de geneli kuvvetle etkilemeleri yönünden 
önemlidir. Bu insanların birbirlerine yakınlaşmaları oldukça zordur. Önce 
süreç engeller bunu. Ağır ve büyük sorumluluklar öyle şeylerdir ki insan 
belirli bir zaman süresi içinde sadece varolan yetenekleriyle 
değerlendirilir. Bunun böyle olmasını bir yerde süreç gerektirir çünkü bu 
insanlar o dönem süreçle özdeştir. Bu nedenle yetenek ve zaafları herşeyi 
kuvvetle etkiler, gelişim hemen tamamen onlara bağlıdır. Bu durum ve 
doğurduğu ağırlık ilişkileri gerginleştirir. Ve bununla da bitmez: 
Sürtüşmeden fayda umanlar çeşitli vasıtalarla bunu körüklemeye 
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çalışırlar ve sonuç olarak sürecin bu kadar yakın olmaya zorladığı 
insanlar bazan isteseler bile yakınlaşamaz. Herşeyin yanında ayrıca buna 
verilecek zaman ve enerji de yoktur. İlker ile olan durum bunun en açık 
örneklerinden. Ve özellikle bazı kişilerin bunu körüklemesi ve kullanması 
oldukça önemli boyutlara ulaştı. Ve şimdi bu kadar şeyi geçiren, gören ve 
bir ölçüde yalnız kalan insanlar tüm bu şeylerin üzerinden ellerini 
birbirlerine uzatmak ihtiyacını duyuyor. Bunun anlamı çok büyük ve 
belki de tam olarak anlatamıyorum bunu. İnsana büyük bir mutluluğun 
yanında büyük bir hüzün de veriyor.  

Aklımda iken söyleyeyim: Buranın gazeteleri ayrı basılıyor 
biliyorsun ve bu nedenle özellikle orada olanlar uyuşmuyor. Önemli 
gazeteleri posta ile gönderebilir misin? Çok iyi olur.  

Mektubunun hemen başında şöyle diyorsun: “... biraz delilik var 
bende galiba. Zaten böyle olmasaydım seni nasıl severdim değil mi!” Şu 
delilik ile beni sevmenin arasındaki ilişkiyi biraz daha anlatsana. Ben bu 
kadar deli bir insan mıyım, öyle mi görünüyorum?  

Gazetelerde okudun herhalde. Manisa’da mektup yazdığım vatandaş 
kendini azat etmiş. Neyse biraz yatıp uyuyayım bari. Pazartesi tekrar 
yazacağım. Bilmem tekrar yazayım mı sana; bu kelimenin 
düşünülebilecek en geniş anlamıyla seni çok seviyorum sevgili eşim.  

Senin E.  

 

DİPNOTLAR 

[59] Mehmet Ali Kırdök, o sırada TİKKO ile ilgili bir operasyonun 
ardından hapishaneye girmişti, daha sonra tahliye oldu. Sonraki yıllarda 
avukat olduğunu duydum. 
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Mektup	-	59		
6 Mart 1978  

Aslında hiç mektup yazacak halde değilim ama geçen Cuma günkü 
mektubumda yazacağıma söz vermiştim. Bu durumun nedenlerini 
birazdan etraflıca açıklayacağım. Önce geçen mektupta yazmayı 
düşündüğüm ancak çok uykusuz olduğumdan yazamadığım konuları 
yazayım: Önce orada iken tartıştığımız bir konuyu açıklayayım. 
Biliyorsun biz söylemek için birşeyler hazırlamıştık ve bizden sonraki 
önemli şeyleri de belirtecektik. Bu benim fikrimdi ve hiç de lüzumsuz 
birşey olduğunu sanmıyorum. Madem ki bir çıkış yapılıyor o halde 
bundan en iyi şekilde faydalanmak gerekir. Konuşma süresi de sınırlı 
olacağına göre özellikle bu önemli konulara değinmek gerekir. Bizim pek 
aleyhimize olmaz ve üstelik tüm basına geçeceğinden genelde önemli bir 
avantaj da olur. İlerde yine aynısını yapmaya karar verirsek böylesini 
yapmak en doğrusu olur. İnsan her ne olursa olsun birşey yaparken ondan 
en büyük yararı sağlamaya çalışmalıdır.  

Aslında hiç de mektup yazacak halde olmamam esas olarak buradan 
kaynaklanıyor. Kafam çok meşgul ve hala da düşünüyorum. Gerek 
bugüne kadarki düşüncelerin etkisiyle ve biraz da okuduğum kitapta 
rastladığım örneklerle bir sonuca ulaştım. Vietnam Kurtuluş Savaşını 
anlatan “Ve Şafakta Kazandık Zaferi” okuyorum. Üç yüz sayfadan fazla 
kitabı iki günde bitirdim. Mücadele içindeki insanların birbirleriyle olan 
ilişkilerinden, karşılıklı davranışlarından oldukça etkilendim. 
Etkilenmemin esas nedeni bu tür şeyleri pek az görmüş olmak. Aşağı 
yukarı aynı düzeyde olan insanlar arasında büyük bir bağlılık ve 
yakınlaşma var. En az bunun kadar önemli olan başka birşey ise; aynı 
bağlılık, güven ve birbirine birşeyler vermek farklı düzeydeki insanlar 
arasında da mevcut. İşte bu çok olağanüstü birşey. Sadece daha üst düzey 
diğerine elinden gelen herşeyi vermekle kalmıyor. Aynı şeyi daha alt 
düzey de tüm gayretiyle yapıyor. Ve şüphesiz o zaman büyük 
sorumluluklar daha kolay taşınıyor. Bunun bazı insanların hayatlarında 
hiç bulamadıkları ama şüphesiz çok aradıkları birşey olduğunu bilirsin. 
Daha alt düzeyin maddi ve manevi desteği büyük önem taşıyor ama 
neden olmuyor? Bu herhalde her iki sürecin nitelik farkından olsa gerek. 
Birinde hayatı çok iyi bilen, onu bizzat yaratan, üretimin içinden çıkıp 
gelen insanlar var. Onlar kendi değerlerini, yanlarındakinin değerini 
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oldukça iyi bilirler. Daha üst düzeydekileri sürecin engellerini daha kolay 
yenebilecek, daha yetenekli insanlar olarak görürler, o kadar. Halbuki 
diğer süreçte bu durum pek yoktur. Henüz hayatı yaratan, üretimin 
içinden gelen insanların sayısı azdır saflarda. Ve belki de çoğunlukla bu 
nedenle daha üst düzey oldukça farklı değerlendirilir. İlahi bir kudret, 
cesaret ve enerjinin kahramanı yerine konur o (küçük burjuvaların 
kahraman yaratmak ve onun kanatları altına sığınmak hevesi görülür 
burada). Çoğu insanlar hem ona yaslanırlar, hem çok şey alırlar ve 
karşılığında değil birşeyler vermek tersine her zaafından ve 
yetersizliğinden yıpratma amacıyla da faydalanırlar. Herşeyin belirli 
insanlardan beklenmesi onları korkunç bir gerilime sokar. Bu gerilim, 
sürekli vermek ve karşılığında hemen hiç birşey almamak ve sürekli 
yıpratma bu insanları tüketir. O zaman iki yol kalır bu insanların önünde: 
Ya önemli bir abartmacılığa girerek ve dolayısıyla bunu bir savunma yolu 
olarak seçmek (ki bu yol çıkmazdır ve bir süre sonra daha ağır bir 
yıpratmaya neden olur) veya giderek tek kelimeyle erimek, bitişe doğru 
sürüklenmek. Bunun örnekleri hiç de az değil ve üstelik bitecek gibi de 
değil. Yolda dönerken konuştuklarımızı düşünmüştüm; bir konuda hiçbir 
şey değişmemiş. Geçmişte bir insan için edilen laflar şimdi başkasına 
yöneliyor. Belki kelimeler değişik, ama öz aynı. Zıpır küçük burjuvaların 
tipik huyu bu; hemen bir ilah yaratırlar gözlerinde, herşeyi yapacak 
çözecek bir ilah. Sonra yine tüm küçük burjuvalar gibi kendi yarattıkları 
şeyi bulamayınca onu yıpratmaya koyulurlar. Bu konu hiç değişmemiş ve 
bu insanlara kesinlikle çok sert davranmak gerekir. Bir yerde sürecin 
niteliğinin yansıması var, diğer yanda ise bu yansımaya teslim olmak var 
ki bu teslim oluş yaratıyor aslında bir sürü şeyi.  

Bazı insanlar sürece pekçok şey verdiler, bundan pişman da değiller. 
Ama karşılığında ne gördüler: ilgisizlik, dedikodu, yıpratma ve sürekli 
artan bir yük. Başkaca pek az şey gördüler. Çok acı bir şey bu ama gerçek 
tam olarak böyle. Ve üstelik benim de daha özel bir durumum var: Şartlar 
ne olursa olsun mümkün olduğunca zorlayarak verdim, kendime ayırmam 
gereken zamanı ve şeyleri bile verdim. Sonunda şunu gördüm ki kendi öz 
kaynaklarımı çok harcamışım ve bu nedenle de çok yıprandım. Artık 
bundan vazgeçiyorum yani bazı şeyleri kendime saklayacağım ve bunda 
geç bile kaldım. Sürekli olarak ve herşeyi zorlayarak, kullanarak ver. 
Karşılığında ise en hafifiyle ilgisizlik gör. Herşeyi ben sürüklemeye, 
geliştirmeye, herşeyden sonuna kadar yararlanmaya mecbur muyum be 
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(ve üstelik sürekli olarak bunu sen yapacaksın). Buna artık geniş ölçüde 
son veriyorum çünkü insan kendini tüketmekten başka yere ilerlemiyor. 
Bir de biliyor musun sana olan kızgınlığım hala geçmedi. Geleceğimizi 
biliyorsun ve ben kısa da olsa birşey bekliyordum. Normal zamanlarda 
yazılamayan şeyleri daha açık olarak bekliyordum. Büyük hayal 
kırıklığına uğradım. Sonra düşündüm de ne zorun vardı be adam dedim. 
On altı saat insanın içini dışarıya çıkaran yolculuktan sonra ve yine 
kaldığın yerdeki o berbat şartlar altında bir saatten fazla düşünüp de 
yazmaya ne zorun vardı? Ertesi gün için bir saat daha fazla dinlenmeye 
çalışmak daha normal değil miydi? Ama yapamazdın, eline nadir bir 
fırsat geçmişti ve bunu kullanmak gerekirdi. Karşındaki ilgisiz kalsa ve 
belki de böyle bir çabayı lüzumsuz görse bile. Ama söyledim ya bundan 
sonra yapabileceğimi pek sanmıyorum. Yok yok olmaz, istesem de 
yapamam bunu. Yazdım ya sana da bence “sevmek vermektir”. Karşılığı 
ne olursa olsun, her şarttan mümkün olduğunca faydalanarak vermek. Ne 
demişler “sen üzerine düşeni yap da...”.  

Bütün bunları düşünmek ve artık bazı önemli kararları almak 
zorunda kalmak kafamı oldukça meşgul etti. Aslında bu kararın 
uygulanması bir süre için içine kapanmayı gerektiriyor ve de öyle 
yapacağım. Bu kapanma sana karşı olamaz bunu biliyorsun, çünkü sen 
benden ayrı değilsin; içimdesin. Senin dışındaki dünyaya karşı biraz 
kapanacağım. Değişim kritik bir noktaya ulaştı. Bilirsin, ipek böceği de 
değişeceği zaman kozasına kapanır. Bu da onun gibi birşey.  

Aklıma geldi: Sen oradayken neden, bir haftadır sana yazmadım 
zaten, dedin. Senki büyük bir marifet yapmış gibi. Ne oldu yani? Sık 
mektup yazdın ve bir süre için aynı sıklıkta cevap alamadın diye mi. Bak 
şimdi unuttuğum şeyleri hatırlattın bana; hemen her gün mektup yazıp 
ayda birkaç defa da olsa o da son derece kısa cevaplar aldığım günleri. 
Öyle bir kızdırıyorsun ki beni ağzımı bir kapatacağım ve kolay kolay da 
açmayacağım.  

Biliyor musun son ayların en büyük heyecanını araba Sağmalcılar’a 
gelince geçirdim. Herhalde dedim bu gece buradayız. Ne yapar eder 
mutlaka görürüm onu. Sonra herifler almadı bizi, olmadı.  

Neyse bunlardan sonra gelelim akrabaların durumuna. Baştan da 
söylediğim gibi bazı insanların tavırları hiç değişmemiş ve değişeceğini 
de sanmam artık. Bir dönem etkilenip değiştiler ve sonra yine aynı şey. 
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Biliyor musun hangi nitelikte olursa olsun yaptığı iş kadar konuşan 
insanları çok severim ben. Bu süreçte çeşitli nitelikte pek çok insan 
bulunur. Bunların hepsinin birden memnun olması, çatlak seslerin 
susması olanaksızdır. Bu çatlak seslerin bir özelliği vardır; birdir onluk 
ses çıkartır. Bu özelliği daima göz önünde bulundurmak gerekir. Ama iş 
sadece bu kadar değil; otorite yönünde bir boşluk da var. Anlaşılan bu 
zamanla dolacak ve o zamana kadar da neler olacak? En iyisi ve ilk adım 
olarak çatlak seslerin büyümesini önlemektir. Bu ise en iyi şekilde onun 
görevleri yerine getirilerek sağlanır. Anın görevlerinin pratik olarak 
yerine getirilmesi bazı şeyleri kendiliğinden susturur veya en azından 
zaman içinde azaltır. Zaman içinde de bazı konular halledilir ve 
anladığım kadarıyla olan ve olacak olan da budur. Bu arada çoğunlukla 
yaşlı akrabalara kafam bozuluyor. Yaşlılıktan başka sığındıkları şey yok 
ve bu nedenle daha iyi ve yetenekli gençleri köstekliyorlar. Ne adamlardır 
bunlar be. Bir bakarsın hiç değersiz bir konudan bir sürü sorun çıkartırlar. 
Düşünürsün; çıkartılan sorun beş paralık değersiz birşey. Biraz derine 
inince anlarsın ki mesele bu değil; filanca konuda ona danışılmamış ve bu 
da onun yaşlılığına dokunmuş. Çocuk idare eder gibi idare etmek 
gerekiyor bunları.  

Biraz da kardeşimin mektubundan bahsedeyim sana. Böyle yazmak 
bizde alışkanlık galiba çünkü mektubu dört madde. 1- Durumundan 
dolayı ne utanan ne de sıkılan var (ben böyle birşey sezdiğimi ve hiç de 
utanılacak birşey yapmadığımı yazmıştım). 2- Hiç kimse sana inandığın 
şeylerden vazgeç demiyor (şimdi demez tabii çünkü durum umutsuz 
görünüyor. Hele biraz zaman geçsin o zaman görürüz bakalım neler 
çıkacak. Senin durumunda da öyle olmadı mı; taktik icabı veya kısa bir 
etkilenme sonucu olsa gerek. 3- Evliliğine ve diğer özel ilişkilerine de 
karışan yok (bu ifade pek hoşuma gitmedi ve daha uzun yazacağım bu 
konuda). Ben böyle konularda tarafların işine karışmam diyor ama 
tarafların durumunu da tam anlayamamış anlaşılan. 4- “Sonuncu ve en 
önemli madde: Seni seviyoruz.” Bu da beni en az ilgilendiren şey aslında. 
Senin başına bu iş geldikten sonra 36 sayısına alerjim var, diyor.  

Bugün Cumartesi. İbo ve Mehmet Ali (56) bizim koğuşa taşındılar. 
Aslında Ali’nin gelmesi lazımdı ama bir karışıklık oldu. Neyse 
yaptığımız bunca çıkışın sonucunu aldık  böyle bir yerde bile olsa. En 
azından konuşabileceğim insanlar buldum sayılır. İbo gelir gelmez benim 
yatağı kafayı taktı: Bu koğuşta bu kadar pis yatak yok vb. Pazar günü 
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yıkayacağız diye tutturdu. Böyle konuşarak bana tanıdığım birisini 
hatırlatıyorsun dedim. Adam gene de aldı yıkadı. Bu kadar temizlik 
sıhhate zararlıdır ama kimseye anlatamıyoruz ki.  

Dün bütün gece seni düşündüm. Aslında düşünülecek başka konular 
vardı aklımda ama düşünemedim onları. Biliyor musun Belma, ben sana 
doğru dürüst kızamıyorum da. Sakin insanların genel bir özelliği vardır: 
Kızgınlıkları oldukça uzun sürer ama sana karşı olmuyor bu kızmakta 
haklı olduğum halde. Neden böyle diye düşündüm. Fazla zor değil 
nedenini bulmak: Tütün’ün ikinci cildinde Pavel çok uzaklarda Lila’yı 
düşünürken; onda bütün sevdiği ve inandığı şeyleri sembolleştirir. 
Hayatındaki bütün güzellikleri onda görür. Bunun böyle olması 
gerektiğini ben yıllar önce düşünüyordum; işi ve eşi bir oldu mu insanın 
büyük bir sevgi doğar. Ve ben bunu ilk kez sende duyuyorum. Bunu 
bilmek başka yaşamak ise çok daha başka.  

Yeni bir plak çıkmış duydun mu bilmiyorum: Aldırma gönül. 
Burada oldukça sık çalıyorlar. Pek birşeye benzemiyor ama hiç yoktan 
iyidir. Televizyondaki Vatan Konserve değişmiş. Bu seferki aynı sen gibi 
söylüyor. Bu nedenle çok hoşuma gidiyor.  

Bizim vatandaşın mektubuna göre trenciler içerde de dağılmış. DS 
[60] ismini de kabul etmiyorlarmış. Her beri ayrı bir yolun yolcusu 
oluyor anlaşılan. Tam bir siyasal hezimet öyle değil mi?  

Baksana bir de ne söyleyeceğim. İçerde senin mi boyun uzadı yoksa 
ben mi ufaldım? Dışarda senden biraz uzundum ama bu sefer aynı 
boydayız gibi geldi. Nolucak şimdi.  

Şimdilik bu kadar yazacaklarım. Bütün arkadaşlara selamlar. Biz 
iyiyiz. Ben de iyiyim ve bazı zamanlar hariç genellikle çok sakinim. 
Ankara’daki (aklımdayken belirteyim, ona yazmanı istiyor)  Nazım’ın 
kısa bir şiirini yazmış: Biz içerde susuyoruz / Bir fişek yatağında kurşun 
nasıl susarsa.!.. İşte böyle sevgili eşim; şartlar ne olursa olsun seni çok 
sevdiğimi hiç unutma.  

 

DİPNOTLAR 

[60]  1976 sonunda bizden ayrılan grup Devrimci Savaş kastediliyor.  
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Mektup	-	60		
13 Mart 1978  

Sevgili Belma’ya  

Senden henüz mektup gelmedi. Ne oldu böyle? Geçen sefer 
mahkemeden beş gün sonra mektubun gelmişti ve belki de bu nedenle 
sabırsızlıkla bekledim ama gelmedi.  

Geçen Cuma Ali ve ben savcılığa çıktık. Üsküdar savcılığından 
gelen bir yazı üzerine. İfade vermedik yine.  

Mektubun da gelmedi. Ne yazayım sana? Şimdi Cumartesi gecesi, 
mektubu Pazartesiye atarım herhalde. Bugünlerde bütün gün Paris 
Düşerken’i okuyorum. Ehrenburg bence Rusların ikinci Tolstoy’u. Bir 
sürü karakter, her birinin gelişimi, ortamı etkilemesi ve ortamdan 
etkilenmesi ve bunları anlatan destana benzer bir ifade. Önceden de 
yazmıştım sanıyordum. Bu kitapta büyük olayların içinde savrulan 
insanları, olayları etkilemeye çalışmalarını; bunun ifadesini bulacağımı 
sanıyordum ve gerçekten de böyle oldu. İnsana coşkunluk olduğu kadar 
hüzün de veren kişiler var. Ehrenburg hayatı gerçekten iyi tanımış. Eh, 20 
yaşında Rus devrimini gören, İspanya iç savaşına katılan, nazi işgali 
altında Paris’te bulunan bir adam bir de kafaya sahipse hayatı tanımaz 
mı? Henüz birinci cildi bitirmemiş olmama rağmen sana kitabın bazı 
tiplerini tanıtacağım ve tabii kendi düşüncelerimi de ekleyeceğim. Biraz 
daha okudum, birinci cildin sonuna az kaldı. Gerçi İbo kitabı 
göndermemi istiyordu ama bir gün daha bekleyecek. Bazı yerlerini 
defalarca okuyorum. Biliyor musun ben eskiden çok yavaş okurdum. 
Ayda iki kitabı ancak bitirirdim ki üstelik okumaktan başkaca şey 
yapmadığım halde. Çok düşünürdüm ve bir sürü not alırdım. Sonra 
epeyce hızlandı okumam. Şimdi yine oldukça yavaşladı ama her kitapta 
değil. Düşün ki 350 sayfalık kitabı hem de burada ancak dört günde 
bitirebiliyorum. İşte gene gece düşünebilmek için bıraktım. Anlatılanlar 
oldukça etkiledi beni. Neden bu kadar çok, anlatmaya çalışacağım sana.  

Tahmin ettiğin gibi tüm olaylar Paris’te geçiyor. Zaman şimdilik 
İkinci Dünya Savaşı öncesi. Karmakarışık bir ortam. Neyse burada 
bırakıp yatayım. Üstelik biraz da düşünmem gerek. Yarın devam ederim. 
Aslında yatacağım dedim ama yatmadım. Televizyondaki filmi seyrettim 
(Pugaçef). Çok eskiden bir kere daha görmüştüm. Konu iyi ama işlenmesi 
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iyi niyetli bir küçük burjuvanın bakış açısından. Pugaçef yakalanıyor ve 
hala ana tema bu halkın elli yıl daha sömürüye mahkum olacağı değil de 
iki insanın kavuşup kavuşmaması. Gece birde yattım ama çok 
düşündüğümden uyuyamadım da. İnsanın en eski ama arada unutulmuş 
duygularını bu kadar şeyden sonra tekrar hissetmesi oldukça garip oluyor. 
Neyse bunlardan sonra bahsederim.  

Romanın anlatacağım birinci kişisi bir kız (Janet). Küçük bir 
tiyatroda oyuncu. Hayatta sonuna kadar inanıp bağlandığı hiçbir şey yok. 
Olayların akışı içinde etkileniyor, oradan oraya sürükleniyor. Hayatından 
beklediği birşey yok. Sahip olduğu, sevdiği insanları devamlı kaybediyor 
ve artık ümit etmekten bile çekinir hale gelmiş. “Meydanın karanlık bir 
köşesinde; bir kestane ağacının yanıbaşında yapayalnız lambanın ölü 
ışığında, şefkatle, onu kaybettiğini bilmenin doluluğu içinde öptü 
Andre’i. Bir erkeği öper gibi değil, çok değerli, çok cici bir armağanı 
kucaklıyormuş gibi. Andre çekinerek kollarının arasına aldı kızı. Janette 
sıyrıldı usulca: Hayır, dedi. Bu olmasın.” O kadar çok şeyden ve insandan 
ayrılmış ki yeni birşeye başlamak korkutuyor onu. Ümit etmekten 
korkuyor. Bu tür insanların hayatındaki trajedi hayat üzerinde düşünmeye 
başladığım ilk yıllardan beri beni çok etkilemiştir. Bir yandan bu 
insanların kararsızlık ve iradesizliğine kızarım; diğer yandan da onların 
hayatındaki boşluktan ve onun doğurduğu trajediden çok etkilenirim. 
Hayatın içinde yuvarlanıp gitmek. Çalışkan bir bilim adamı, müteşebbis 
bir kapitalist ve hatta inanmış bir faşist bile onlardan iyidir. Çünkü 
bunların hayatında şu veya bu şekilde bir amaç var. Yanlış bile olsa bu 
amaç hiç olmamasından daha iyidir.  

Hayata yenilmek iki türlüdür: Birincisi; insan birşey için mücadele 
eder. Hayatını, enerjisini oraya verir ve uzun zaman sonra anlar ki 
mücadele ettiği şey boştur veya yanlıştır. O zaman yıkılabilir. Bir 
mücadele sonucu hayata yenilmiştir bu insan. İnsan bu durumda derin bir 
yorgunluk duyar içinde sadece. Ben de iki defa bunun eşiğine gelmiştim. 
Hiç de iyi birşey olmadığına şüphe yok ama insan hiç olmazsa bir 
mücadelenin sonucu yenilmiştir. İkinci tür yenilgi ise hayata karşı 
mücadeleye girmeyi göze alamamaktır yani yenilgiyi başlangıçtan kabul 
etmektir. Bu insanların zorluklara tahammülü yoktur ve dolayısıyla 
hayattan birşey beklemeye hakları da yoktur. Ve her nasılsa rastladıkları, 
sahip oldukları birşeye de öyle bir yapışırlar ki. Onu kaybetmek, elden 
kaçırmak hayatın en büyük korkusu haline gelir. Bazı kadınların eşlerine 
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olan büyük bağlılığı bu temele dayanır aslında. İki ayrı kişiliğin 
bütünleşerek gelişmesi değil; bir kişiliğin diğerinin gölgesine sığınması 
söz konusudur burada.  

Romanda bir de büyük bir beraberlik var. Daha başlangıcındayız 
ama büyük olacağı belli. Machaud; makinist. Kendi kendini yetiştirmiş. 
“Çok iyi bir maknist oldu. Hayatını iyi kazanıyordu. Fakat içinde garip 
bir his ona çok eksiği olduğunu, hiçbir şey bilmediğini söylüyor ve bu 
ona huzursuzluk veriyordu. Trene yetişmemek korkusu gibi birşey.” 
Sanata da oldukça meraklıdır bu adam ve yetenekli ve atılgan bir 
devrimcidir. Bir sanat konferansında bir kızla tanışır: Denise. Babası üç 
kağıtçı ve sağcı bir milletvekilidir. Kız dürüst, sağlam ama hayatı 
tanımayan bir insandır. Onu işçilerin bir toplantısına götürür. Kız çok 
etkilenir. İnsanların babasının aksine konuştuklarına inanmaları ve öyle 
davranmaları onu çok etkiler. Sonra bu toplantılara gidişler sürer. 
Machaud’a: “Bana yaşamayı, nefes almayı öğretiyorsun” der. Zamanla 
evini terk eder ve bir fabrikaya girer. Bu arada Machaud İspanya iç 
savaşına katılmaya gitmektedir. (Fransa proletaryasının İspanya iç 
savaşına gösterdiği ilgi romanın en güzel yerlerinden.) Ve vedalaşmaya 
bak: Machaud düşünmektedir: “Sonsuz bir keder kaplamıştı içini. Niye 
herşey durmadan kötüye dönüyordu sanki. Bugüne kadar sık sık 
görüşmüşler, uzun uzun konuşmuşlardı ama, birşey vardı asıl aralarında 
söylenmesi gereken, o söylenmemişti henüz. Ve şimdi de kalkıp gitmek 
gerekiyordu.” Sonra her zamanki gibi sadelikle ayrıldılar birbirlerinden. 
Ama Denise’ten ani bir dönüş... Michaud’a koştu ve beceriksizce sarılıp 
yanağından öptü onu.” Ve sonra: “Denise, Michaud’dan çok sık mektup 
almıştı. Michaud’un çarpışmaları, İspanyol dilinin güçlüklerini, 
köylülerin kahramanlığını, Aragon toprağının ayazını ya da dayanılmaz 
sıcağını anlattığı mektuplar. Bazan cephede alelacele karalanmış küçük 
kağıt parçalarıydı bunlar, bazan da bitip tükenmek bilmeyen nameler. 
Bazan Denise’le birlikte geçen akşamları hatırlıyor, bazan da askeri 
harekattan, Teruel siperlerinden ve ölüm habercisi adını taktıkları avcı 
uçaklarından söz ediyordu uzun uzun. Ve son mektubunda, Teruel’in 
kenar mahallelerini düşmana kaptırmamak için verdikleri dişe diş savaşı 
coşkun bir dille tasvir ettikten sonra, kurşun kalemle bir cümlecik 
eklemişti: Seni seviyorum, hem de nasıl.” En zor şartlar altında bile 
büyüyen ve alevlenen bir aşk. Ama biliyor musun; yine de bizimkinin 
yanında biraz sönük kalıyor. Ehrenburg bilebilseydi eğer bizimkini 
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yazardı, buna eminim. Ve yine ne yazıyor bir yerde: “Seni seven birisi 
olmalı bu dünyada. Seni seven varsa için daha rahattır, derler. Yalan. 
Daha az rahattır için. Ama gene de güzel şeydir sevilmek: Daha bir 
derinden yaşarsın.” Ne kadar güzel değil mi; sevildiğini bilerek daha bir 
derinden yaşamak. Sevgili eşim, Pazar akşamı oldu. Mektup bitmeyecek 
anlaşılan. Bu durumda Salı günü postaya veririm.  

Havalar soğudu birden. Şu anda kar yağıyor. Bu vakte kadar kış 
olmadı ya bakalım. Televizyon seyrediyorum ve ne zaman denizi görsem 
aklıma birlikte denize girdiğimiz gün geliyor. Paris Düşerken’in birinci 
cildi bitti biraz önce. Hemen ikinciye başladım ve daha yirmi sayfa okur 
okumaz sana yazmak ihtiyacı hissettim. Michaud İspanya’dan mektup 
yazıyor ve uzun uzun savaşı anlatıyor. Sonunda ise: “Herşeyi 
hatırlıyorum Denise. O akşamki ayrılışımız canlanıyor gözümde hep. 
Hani o sisli akşam. Anlıyorsun ya beni. O duygunun bu derece kuvvetli 
olabileceğine katiyen ihtimal vermezdim ben.” Ve Denise cevap yazar 
ona: Fransa’daki rezil durumu, sosyal demokratların faşistlerle olan 
işbirliğini anlatır. Bir yerde şöyle der: “Sana gıpta ediyorum. Böyle alnı 
açık, elde silah mücadele etmek, her an tehlikeye atabilmek hayatını, 
dostlukları içini ısıtan namuslu ve yiğit kişilerle çevrili olmak ne büyük 
mutluluk bilsen. Burada durmadan, İspanya’nın kaderinin çok önceden 
çizildiğini ve daha fazla direnmenin bir çılgınlıktan başka birşey 
olmayacağını söyleyip duruyorlar. Ama yalan bu. Elinde silah tutabilen 
bir tek insan kaldıkça bile henüz hiçbir şey belirmemiş, henüz hiç birşey 
kaybolmamış demektir.” Ve mektubun sounda: “Daima seninleyim 
Michaud, düşüncelerim başka yerdeyken bile. Yerleştin bana. Bir kelime 
daha söylesem ağlayacağım bak. Sussam da anla beni. Senin Denise.” 
Çok değişik şartlarda insanlar nasıl da aynı şeyleri hissediyor ve 
yazıyorlar değil mi? Ehrenburg görebilseydi bir de bizim mektupları. Ne 
yazardı dersin? Herhalde uzun ve okuyucu için hüzün ve mutluluk dolu 
bir destan yazardı. Belki de merak ediyorsun; neden bu kadar etkilendim 
bu kitaptan. Daha bitmedi bile ve üstelik bundan sonra da üç ciltlik 
Fırtına var. Biliyorsun bir kitabın etkisi insanın o anda içinde bulunduğu 
ruh durumuna sıkıca bağlıdır. İnsan hissettiklerini, düşündüklerini 
bulduğu kitaptan en çok etkilenir. Tek Boyutlu İnsan çok etkilemişti 
çünkü toplumda istenmeyen insanlar olduğumuzu anlamıştım. Bu 
kitaptan da çok etkileneceğimi önceden biliyordum. Değişim belirli bir 
noktaya geldi çünkü. Geçmişin yorgunluğu, tek tek olayların etkisi azaldı; 
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artık genel çok daha berrak görünebiliyor. Üç şeyi görebiliyor insan iyice 
düşününce: Birincisi; kelimenin gerçek anlamıyla ve bu kelimenin tüm 
gerçekliğiyle denilebilir ki yendik hayatı. Küçük yaşta gittikçe artan bir 
ezilmişlikle başlayan, sonra toplum içinde yer kapmak kavgasına dönüşen 
ve sonra toplumu değiştirme mücadelesine dönüşen; ancak büyük 
amaçlar için yaşandığında hayatın bir değeri olacağına inanan ve böylece 
tüm yönlerin gelişeceğine inanan bir düşüncenin ve mücadelenin hiçbir 
şüpheye yer bırakmayan kesin zaferi. Hayatı yendik ve hem de iki alanda 
birden: Toplumun içinde yer kapmak ve toplumu değiştirmek yolunda 
önemli adımlar atılması alanında. İkincisi; kısa sürede kazanılan bu 
başarının bedelidir. Yapı çok zorlandı hiç de alışık olmadığı bu insafsız 
ve yabancısı olduğu toplumsal mücadelenin içinde. Dolayısıyla çok 
yıprandı. İnsan yolunda hızla ilerleyebilmek için fazla lüzumlu olmayan 
herşeyi atar. Ama bunu kısa sürede atınca içinden birşeyler eksilir gibi 
olur. Bunun ve üstüste gelen olayların sonucu insan anlayamadığı bir 
gariplik hisseder kendinde. Ehrenburg’un yazdığı gibi tıpkı: “İşin en 
üzücü yanı da, yüreğimin niçin bu derece burkulduğunu bilmemek.” 
Üçüncüsü; yenilenmek gereği. Daha olgun ve daha büyümüş bir insan 
olarak devam etmek. Ne kadar yüce ve zor olursa olsun çocukluktan 
kaynaklanan amaçlar bitti artık. Yendik hayatı. Ve bir daha, bu sefer daha 
yüksek amaçlar için yendik onu. Şimdi son bir kez daha yenmek gerek 
onu ve bu sefer toplumsal mücadelenin zaferiyle özdeş olacak bir yenme 
olacak bu. Hazırlanmak gerek buna. Büyük amaçlar daima büyük 
hazırlıkları gerektirir. Bunu bilmek ve buna hazırlanmak bir ara 
kaybettiğim yaşama sevincini tekrar hissettiriyor bana.  

Biraz da dünya olaylarından bahsedelim değil mi. Nikaragua’yı 
biliyorsun değil mi? Büyük gelişmeler oluyor. Ancak fazla uzun 
süreceğini sanmıyorum. Kesin sonuca doğru gidiyor çatışma; darbe veya 
dış müdahale her an beklenebilir. Belki ileri bir adım ama büyük ihtimal 
geriye bir adım olacak. Tıpkı Arjantin gibi veya Peru, Brezilya, 
Venezüela gibi. Ne Venezüela’da vahşice öldürülen Fabricio Ojeda, ne 
Brezilya ve Arjantin’de öldürülen binlerce insan ve ne de Peru’da silahlı 
mücadelenin en büyük önderi Turcios Lima’nın And dağlarının üzerinde 
helikopterden atılarak öldürülmesi; yapılan hiç birşey bir gerçeği 
değiştirmeyecek: Devrim gelecek. “Öyle ağaçlar vardır ki, aradan yetmiş 
seksen yıl geçtikten sonra yeşerirler. Bahçıvan tohumu atarken ağacı 
göremeyeceğini bilir. Belki oğlu kimbilir belki de torunu sahip çıkacaktır 
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o ektiği tohumun ağacına.” Bugün daha doğrusu dün gece Filistinlilerin 
İsrail baskınını öğrendim. Ve tahmin ettiğim gibi İsrail misilleme 
yapacak. Ortadoğu karışacak yani. Yalnız El Fetih’in harekete sahip 
çıkması bence yapılanın büyüklüğünden daha da önemli. Anlaşılan 
sonunda diplomasi oyunlarını bıraktılar, şu veya bu devlete sırtlarını 
dayamayı bıraktılar. Dünya emperyalizmini temsil eden İsrail’e karşı 
vatansız bırakılmış bir halkın yıllardır süren büyük mücadelesi. Böylesi 
bir mücadele görülmedi sanıyorum tarih boyunca. Halk bitmeyince savaş 
da bitmez sözü ancak bu kadar güzel gerçekleşebilir. Filistini ancak 
Ortadoğu’daki devrim kurtarır. Bunun üzerine şu sözler iyi gider: 
“Geçenlerde Blanqui’nin hayatını okudum. İmreniyorum adama. Güzel 
ve basit bir hayat yaşamış. Barikatların önünde iki üç gün döğüşmüş, 
ömrünün geri kalan kısmını zindanda geçirmiş. Oturmuş gökteki yıldızlar 
üstüne bile yazı döktürmüş. Bir tek şey önemliymiş eskiden: Ölümü göze 
almak. Oysa bugün yaşamak gerekiyor, yenmek gerekiyor. Ne pahasına 
olursa olsun. Ve bu daha zor. Fakat gerekli.” Ve zafer şöyle anlatılıyor: 
“Zaferin resmini kanatlı çizerlerdi. Oysa toz, toprakla, kanla örülmüş ağır 
yaralı ayakları var zaferin.” Sana da neredeyse bütün romanı yazdık yani.  

Mektup bitti, bu durumda yarın gönderirim sana. Artık geçmiş bir 
hayat kapanıyor kendim için. Ve o kapanan hayattan iki şey alıyorum: 
Birisi kazandığım, öğrendiğim şeyler; ikincisi de sen. Bilmem tekrar 
yazayım mı: Çok seviyorum ben seni. Bazan tehlikeli boyutlara varıyor 
bu sevgi. Nolucak şimdi.  

Senin E.  
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Mektup	-	61		
15 Mart 1978  

Sevgili Belma,  

Şu anda Salı sabahı. Alışkanlığımın aksine oldukça erken kalktım. 
Sabah sporu ve bir saate yakın kitap okudum. Saat henüz 8 ve sana 
yazmaya başlıyorum. Dün akşam mektubunu aldım. 2 Mart’ta yazılmış, 
7’sinde postaya verilmiş. Mektubunda hangi mektuplarını aldığını bildir 
lütfen. Oradayken en son 20 tarihli olanını aldım demiştin. Ondan sonra 
23 ve 27 tarihli iki tane olacak. Duruşmadan sonra yazdığım bu beşinci 
mektup. Aslında şu anda oldukça hırslıyım ve kendi kendimi yiyorum. 
Dün bir gazeteyi elime aldığımda gözlerim karardı ve akşam da 
televizyon. Sabırsızlıkla gazetelerin geleceği saati bekliyorum. Bereket 
istediğim zaman uyuyabilmek gibi iyi bir alışkanlığım var. Televizyonun 
bağırtısına ve yatağın da ona yakın olmasına rağmen yatıp uyudum. 
Neyse bu konuya öğleden sonra devam ederim.  

Mektubun tahmin ettiğim gibi sana yazdığım notun en önemli 
kısmına ayrılmıştı. Doğru anlamışsın ve abartmıyorsun. Daha açık 
yazacaktım ama doğrusu elim varmadı, yazamadım. Ayrılmanın bir an 
gerçek olduğunu düşündüm, yazamadım. “Bana ayrılma hakkı mı 
tanıyorsun” diyorsun. Evet anladığın doğru ama nedenleri sandığın gibi 
değil. Yani ağırlıkla birinci maddenin psikolojisinde yatmıyor nedenler. 
Bu beraberliğin sana üzüntü ve sıkıntı kaynağı olduğunu  ve bunun uzun 
sürmesinin de seni yıpratabileceğini düşündüm. Bu durum senden çok 
beni üzer. Beraberliğimiz ikimize de bir sıçrama yaptırdı ama bu yetmez. 
Büyüyen her sağlam şey giderek artan oranda sıçrama yapmak 
zorundadır. Bunu belki de yapamayız diye düşündüm. Bu sınırlılık bizden 
değil, şartlardan geliyor. Bu durumun üzüntü ve sıkıntıyı artıracağını 
düşündüm. Ve aslında olmasını asla istemeyerek, öyle yapmanı asla 
istemeyerek (o kadar ki açıkça yazamadım bile); ama bunu yapmam 
gerektiğinin bilincinde de olarak sana bu hakkı tanıdığımı (bak kelimeyi 
de yazamıyorum) düşünüp de karar vermeni yazdım. Bunu yazmamın 
esas nedeni senin durumundur. “Üzülmemi istemediğini, buna 
dayanamayacağını söylüyorsun ama pek çok üzdün beni.” Anlıyorum 
canım; buna ben de çok üzüldüm. Ama kısa süre seni üzmek pahasına da 
olsa yazmam gerekirdi bunu. Kısa süren üzüntüler şiddetli bile olsa 
insana güç verir. Asıl yıpratan belki daha az şiddetli ama uzun süreli 
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üzüntüdür. Böyle bir üzüntüye kapılabileceğini düşündüm. Ama bu 
beraberliğin üzüntü ve sıkıntılardan çok daha fazla dayanma gücü ve 
mutluluk verdiği gün gibi açık. Artık bu konuyu kapatalım olur mu. Biriz, 
beraberiz, yanımdasın. Ve biliyor musun, seni daha da çok sevdiğimi 
hissediyorum. Ben de hangi şartlar altında olursa olsun sevmekten çok 
mutluyum seni.  

Burada birinci maddenin psikolojisi konusunda aydınlatmam gerekli 
seni. İçimdeki sıkıntının en önemli kaynağı durumun belirsizliğinden 
geliyor. Bu konunun şu veya bu şekilde gelecek mahkemeye kadar 
mutlaka aydınlanması gerek. Tanıdık avukat bu konuyla ilgilenip, gelsin. 
Bu belirsizlik çok fena canımı sıkıyor. Onun dışında kafama pek birşey 
taktığım yok. Biraz çekindiğim birşey varsa o da müebbet. O zaman ben 
kötü şartlar altında tabii) işler biraz uzayacak. Ama tekrar ediyorum; sana 
öyle yazmamın nedeni ağırlıkla kendi kaygılarım değildi asla. Önceki 
mektubumda da yazmıştım: Ben hayatı iki defa yendim. En kötü şartlar 
altında bile (on-on bir yıl diye düşünüyorum) onu bir kere daha 
yenebilmek için zaman kalacak bana. Tabii bu en kötü ihtimal ama bu 
durumda bile zamanım var. Onun için kendi durumumu dert etmiyorum 
pek. Ama senin herşeyin benim için önemli ve bir düşünme kaynağı. 
Bilmem yazayım mı tekrar sana: Hayatta bildiğim, inandığım, sevdiğim 
tüm güzel şeyler sende sembolleşiyor.  

Biraz da abinin durumundan bahsedelim: Tahmin ettiğim gibi kısa 
bir süre etkilendi, o kadar. Bizi anlamasını veya savunmasını 
bekleyemem tabii; çok ayrı dünyaların insanlarıyız. Bu konuda kendini 
üzmemeye çalış. İnsan kendine zararlı olmadıkça, kendini engellemeye 
çalışmadıkça kendi hayat yolunun dışındaki insanlara da bağlanabilir. 
Ama bu insanların hiç engelleme yapmamaları da olanaksız. Onun için 
mümkün olduğunca birşeyler beklememeye çalış ondan (ve zaten öyle 
yapıyorsun). Bu insanların bu vakitten sonra önemli ölçüde değişmeleri 
olanaksız. Bizim mahkeme için sorun kabul ettiğimiz şeylerin  önemini 
anlaması da olanaksız. Yalnız bir lafına bozuldum: “Ortada bir iki 
kendini bilmez kalmış gibime geliyor.” Belki bunun için bir mektup 
yazarım ona, ama belki. Şu insanlar toplum içinde kazanılmış kariyere ne 
kadar önem veriyorlar yahu! Başka adam kalmadı sanki bu dünyada.  

Baldızımız tatillerinden döndüler demek. Aman ne iyi. İyi vakit 
geçirmişler mi bari. Neyse, sen gerekenleri konuşmuşsun zaten.  
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Mahkemedeki durgunluğunu uzun uzun açıklıyorsun. Biliyor 
musun; o durgunluğun ve de bana birşey yazmamış olman, bu ikisi 
birleşince çok etkiledi beni. Hem kızdım hem de çok etkilendim. Bütün 
bunların üzerine bir de sana yazdığım şeyleri düşündüm ve iyice 
etkilendim. Bu nedenle bu mektubu büyük bir merak ve heyecanla 
bekliyordum. Geçen mahkemeden sonra gelenin aksine bu seferki mektup 
da gecikince iyice huzursuz oldum. Belki de diye düşündüm ayrılma 
hakkını kullanıyor. Sonra karar verdim ki; kullanabilir, bu onun hakkıdır, 
ama ben sonuna kadar seveceğim ve bağlı kalacağım. Aslında bu 
duygulara kapılmamın en önemli nedeni birşey yazmaman olmuştu. Çok 
da kızmıştım sana. Tabii ben yazıp da unuttuğunu bilemezdim. Ah aptal 
kız. Ne diyeyim ben sana bilmiyorum ki. Biraz dikkat etmez mi insan? 
Neyse, okuyamamış olmaktan çok üzüldüm ama düşünmüş olman bile 
yeter bana. Fakat biliyor musun; insanın sevdiği için artık bana 
söyleyecek birşeyi kalmadı mı acaba diye düşünmesi çok kötü oluyor.  

Ve haberleri okudum; ne diyeyim, bilmiyorum ki [61]. İyisi mi 
yazacak şey olmayınca seninle iktisadi konularda tartışma yapalım. 
Bugünlerde biliyorsun şirket kuruluş ve gelişimi oldukça önem kazandı 
ve tabii bu şirketin çeşitli bölgelerdeki yatırım faaliyetleri de. Adı geçen 
şirketin önemli bir özelliği yönetim kurulunu sık sık yenilemek zorunda 
kalması. Aslında bu şirketin yatırım politikasıyla yakından ilgili ve bir 
noktada da doğal. Şirket genel yatırım politikasında atılım yapmaya karar 
verdiğinde bu atılımı merkezi bir iktisadi kadronun yürütmesine karar 
verilmiştir. Ancak iktisadi atılımın hemen başında merkezi iktisadi 
uzmanlar kurulunun sayıca birden azalması bunu olanaksız kılar. Genel 
iktisadi atılımın devamı şarttır ve iktisadi ortam da bunun için çok 
elverişlidir. İktisadi yatırım politikası değişir. Yatırımların mahalli 
iktisadi uzmanlar kurulunca yürütülmesi öne çıkar. Bu tabii ki birdenbire 
ve mükemmel olabilecek şey değildir. Herşeyden önce mahalli uzmanlar 
kuruluna gerekli kaynakların temini gerekir ve bu konuyda önemli 
adımlar da atılır. Daha sonra duygusal ve profesyonel bir merkezi 
uzmanlar kurulu üyesinin de ayrılmasıyla şirket geri bir döneme girer. 
Tüm bölgelerde hızlanan iktisadi yatırım faaliyeti aslında önceki mahalli 
uzmanlar kurulunun gelişiminin ve birikiminin sonucudur. Ancak iktisadi 
baskı rüzgarlarının hızla esmeye başladığı zamanda geniş bir düzenleme 
ve hızlı bir tırmanma zorunlu olarak iktisadi açıklar verecektir. Yapılan 
iktisadi faaliyet doğrudur ancak işler biraz aceleye gelmektedir. Bunlar 
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hep iktisadi tecrübeye bağlıdır ve okunarak değil yaşanarak öğrenilecek 
şeylerdir. Neyse, şirket yine önemli bir iktisadi darbe daha yedi ama işin 
en kötü yanı bunun boyutlarının tam anlamıyla belli olmaması henüz. Ve 
hep aynı iktisadi hata da insana ne diyeceğini şaşırtıyor.  

Daha yazacak şey bulamıyorum. Bir de şu mesele var; artık galiba 
siyasal savunmadan başka yol kalmadı. Bunu oraya yeni gelen vatandaşa 
da sor; aynı fikirdeyse bana hemen bildir. Avukatlara da yol veririz o 
zaman.  

Yazacak çok şey var ama kafam o kadar dağınık ki. Sarhoş gibiyim. 
Burada olmasam büyük bir gerilime girer ve toparlanırdım ama şimdi ne 
olacak? Ne büyük bir geri adım. Daha fazla yazamıyorum, kusura bakma. 
Hani insan içinde ağır ve anlatılmaz bir acı duyar ya, işte onun gibi 
birşey. Burada kesiyorum.  

 

DİPNOTLAR  

[61] Bu satırlar Mart 1978’de örgüte yönelik ülke çapında operasyon 
ve büyük yakalanmayla ilgilidir. Bu yakalanmanın nereden başlayıp nasıl 
geliştiği yıllarca karanlıkta kaldı ve ancak aradan 30 yıl geçtikten sonra 
açığa çıkarılabildi. Gizli bir silahlı mücadele örgütü şu veya bu alanda 
darbe yiyebilir, normaldir. Bu örgütlerin yapısında bölgeler arasındaki 
irtibat en aza indirildiği için yenilen darbe de tek bölgeyle sınırlı kalır ve 
o zamana kadar da gerçekten böyle olmuştu.  1978 Mart darbesinde ise 
ülke çapında operasyon yedik ve yaklaşık yüz kişi yakalandı. Darbenin 
yakalananlar arasında bulunan Mihrac Ural’ın polisle anlaşması sonucu 
bu kadar genişlediğini yıllar sonra ortaya çıkarabildik. Aşağıdaki 
bölümde sözü edilen şirket, örgüttür. Okur bu temelde metni deşifre 
edebilir. 
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Mektup	-	62		
17 Mart 1978 

Sevgili Belma’ya,  

Dokuz tarihli mektubunu aldım. On’unda atılmış ve altı günde geldi. 
Mahkemeden sonra bu yazdığım dördüncü mektup diyosun ama ben iki 
tane aldım. İki ve dokuz tarihliler yani ilk ve son mektuplar. Aradaki iki 
tane yok. Yahu bu ne iştir, her iki mektuptan birisi gelmiyor. Belki 
ötekiler özel ulak değildi diyeceğim ama bunlar kaybolan ilk mektup 
değil ki. Postaya atılan buraya geliyor. Artık bunlara ne oldu bilmiyorum. 
Benim de mahkemeden sonra bu yazdığım altıncı mektup. Anlıyorum ki 
benimkileri alıyorsun.  

Üç gündür pek kendimde değilim, nedeni belli. Bu konuyu öğleden 
sonra daha detaylı yazarım sana.  

Şimdi mektubundaki konulara dönelim: Mektuplar konusunda 
haklısın, bu kadar yazıyoruz hem de kızıyorsun demeye hakkım yok 
benim. Değil her gün günde birkaç tane de yazsam yine de dolduramazlar 
ayrı olmanın boşluğunu. Bir de benim durumumu; yazılmış mektupları 
alamadığımı düşün. Hele o ilk mektubun gecikmesi var ya (yazıldığından 
beş gün sonra atılmış) zaten gerilmiş sinirlerimi iyice gerdi. Mahkemeden 
sonra iki hafta mektup beklemek tek kelimeyle rezalet bir durum 
yaratıyor. Sana yazdıklarımın da etkisiyle kafamda acabalar dolaşmaya 
başlamıştı. Sonra mektubunu aldım. Ve sana birşey söyleyeyim mi; 
ayrılma hakkını tanıdım ama kullanmayı reddettim. Artık istesen de bir 
yere gidemezsin, anlıyor musun. Çünkü bu sefer de ben bırakmam. 
Nolucak şimdi.  

“Birbirimizle dolayıya, kıyasıya beraber olabildik mi; 
olabileceğimiz konusunda garanti var mı” diyorsun. Haklısın ve zaten bu 
nedenle de ne kadar çok da olsa yetersiz kalıyor ya mektuplar. Bak sana 
ne yazayım Paris Düşerken’den: “Ve Denise düşünüyor: Bu ilk ayrılığa 
katlandık ikimiz de. Ama sonra... Kimbilir daha kaç ayrılık yaşanacak 
diye soruyor kendine. Koca bir hayatı bekleyerek geçirmek korkunç 
birşey, acılı birşey olmalı. Çok sonra bir gün ‘haydi, mutlu olun artık’ 
diyecekler. Çok geç olacak o zaman. Hayır! Doğru değil bu. Genç onlar. 
İkisi de. Her şeyi yaratmak için istemek ve istenilen şeyi yaratmak için 
uğraşmak gerektiğini biliyorlar. O zaman hiç ayrılmamak, o kadar çok 
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sevilen, beklenen ve özlenen kurtuluş, mutluluk; hepsi birer gerçek olarak 
yaşanacak şeyler.” Bundan sonra bir kere daha görüşürler; savaş 
başlamak üzere artık. Kısa bir süre sonra yeniden ayrılırlar. “Denise’i 
düşünüyordu Michaud. Aceleyle ve sinirli bir şekilde ayrılışlarına. Acı 
çektiklerini itiraf etmekten korkmuştu ikisi de. (...) Ne zaman görecekler 
bir daha birbirlerini? Görecekler mi?  

Irmakları andırır hep bu sokaklar. Elinde bir cep lambası, bir adam 
ilerliyor. Küçük ışık, bir güneş gibi parıldıyor karanlığın içinde. 
Kaldırımları, ağaçları çeviren bodur parmaklıkları, yoldan geçenlerin 
ayaklarını aydınlatıyor. Göz kamaştırıcı ışıklar saçan ayaklı fenerlerle 
aydınlanırdı eskiden bu sokaklar. Kayboldu işte o küçük ışık. Adam 
köşeyi dönmüştü. Ne mutlu olurdu ah! Bir el lambasının ışığı gibi, o 
küçük alev gibi taşıyabilseler bu karanlık yollar boyunca aşklarını.” Ne 
kadar çok şey anlatıyor değil mi bu satırlar. Hala bitiremedim kitabı ve 
sana da yazılacak epeyce yer var daha.  

Birşey soracağım sana: Biliyorsun seninle ne şartlar altında kurduk 
bu beraberliği. Beraber olduğum çeşitli insanlar benimle birlikte hayatın 
çok hızlı ve yoğun geçtiğini söylediler ve hissettirdiler. Böyle mi oluyor 
gerçekten artık bilmiyorum. Biraz hız var tabii, yoksa bu yaşta bunca şey 
nasıl gerçekleşirdi? Ama ne kadar var bilemiyorum.  

Kardeşime gelince; duruşmada birkaç kelime konuştuk, hepsi o 
kadar. Daha ne konuşacağız, konuşacak birşey yok ki. İlk duruşmada 
annemle de aynı şey olmuştu. Zaten bir aydan fazla zamandır kardeşim 
hariç hiç mektup yazmadım. Onun da mektubuna cevap yazmıştım. Ne 
yazacağım ki; ne hayatımda ve ne de duygularımızda hiçbir ortak nokta 
yok. Bunlar biteli on seneden fazla oldu.  

Annenin İlkin için dediğine gelince; kimden duymuş olursa olsun, 
yahu millet neler uyduruyor. Gerçi İlkin iyi bir küçük burjuva bile 
sayılmaz ama ne de olsa bir küçük burjuva gururu vardır. Bu kadar 
düşmez yani. Yahu millet ne kadar çok uğraşıyor beraberliğimizle. 
Ankara’dakinin bu ilişki için yorumu, tasvip. Ne düşünüyorsan ben de 
aynısını düşünüyorum diyor. Bu beraberlik de tarihe geçecek galiba; 
amma da ilgilendirdi milleti.  

Manisa’daki vatandaşın farklı yapısı yanlış tabii. Son durumunu tam 
olarak bilmiyorum ama o yapıdan olamaz. Gazetelere abone olmam 
gereksiz. Ne yapalım buradakilerle idare ederiz.  
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Gelelim benim giyeceklerime: Evet efendim yaptıklarınız olmuyor. 
Zaten bundan belli değil mi beni unutmaya başladığın. Baksana neyimi 
doğru dürüst hatırlıyorsun ki (yalan yalan! Eldivenle çoraplar bayağı iyi 
aslında. Atkı da öyle). Gelelim başlığa: Eh tabii ben sizin kadar bilgili 
değilim. Başlığın modelini birden çıkaramadım. Ben Kartaca usulü 
sanmıştım ama meğer İtalyan stilindeymiş. İnsan hiç olmazsa içine 
kullanma talimatı yazar. Önce kafaya bir giydim, kaşlarıma kadar indi. 
Bu sefer de kullanma talimatı uyarınca giydim. Bu sefer bayağı iyi 
oturdu. Bayağı sevindim yani kafamı iyi hatırladığın için. Kızmıyorsun 
değil mi? Zaten neler yazdığımın da pek farkında değilim doğrusunu 
istersen; gazeteleri bekliyorum. Gazeteler geldi ve hiçbir şey yok. 
Gerçekte var mı yok mu? Boyutları nasıl, en önemlisi de bu. Ve işin en 
ilginç yanı bu konu çok önemseniyor, o kadar ki panik bile yaratmaya 
çalışıyorlar çeşitli yöntemlerle. Hatırlarsan bizim zamanımızda da öyle 
olmuştu; bitti filan gibi laflarla.  

Haklısın. Bahçeyi temizlemeye, onu zararlı ve asalak bitkilerden 
temizlemeye çok uğraştık. Bu pislik ve fırtınanın ortasında genç bir fidan 
yeşerdi. Çok dikkati çekti bu fidan o bahçede. Fırtınalar ona yöneldi; 
dalları kırıldı, gövdesinden yaralar aldı ama köklerinden sökülmedi. 
Bütün mesele de bu zaten; gövdenin yaralı da olsa kalması. Fırtınada 
dalların kırılması doğaldır ve hatta gövdenin yaralanması da; ama gövde 
yıkılmamalıdır. Bütün sorun burada. Kargalar üşüşebilir ona; 
gagalayacaklar ama bir gün gelecek o gagaları kırılacak ağacın 
kabuğunda. Bazı şeyler vardır ki etkilerini daha sonra gösterirler. Anında 
tüm etkileri ortaya çıkmaz. 71 mücadele geleneğini sadece bir yapı 
sürdürüyor ve bu gerçeği hiç birşey örtemeyecektir.  

Avukat meselesine gelince; bilmiyorum ne olacak bu konu. Eksik 
bir halka vardı ve o tamamlandı biliyorsun. Bu oldukça önemli. Ayrıca 
olaylar öyle gelişebilir ki, insanlar yükselen cesaretli bir sese ihtiyaç 
duyabilirler. Anlıyorsun. Artık konuşursun onlarla. Bana öyle geliyor ki 
sonunda onlardan sadece şu işi 36’ya bağlayanlarını isteyeceğiz galiba.  

Aklıma gelmişken yazayım: Annene de anlat ki benim ayrılmamın 
nedeni sen değilsin. Sen olmasan da geriye dönüş yoktu benim için. Onlar 
kafalarından başka şeyler kuruyorlar galiba.  

Gelelim yine ağaca ve onun büyümesine. Onun da gelişiminde 
çeşitli boşluklar var, çok hızlı gelişti çünkü. Çok iyi bir özü, sağlam bir 
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temeli var. Ama Ankara’dakinin de dediği gibi biraz çocuklar kaldı 
geride. Bu ortam bataklık gibidir. Hareket miktarı çoğaldıkça batma 
ihtimali de artar. Az ama garantili hareket gerekir bu tür ortamlarda. 
Neyse, bunlar yaşanarak öğrenilecek şeyler tabii.  

Adalet Bakanlığı’na yazdığım nakil isteği dilekçesi reddedildi; daha 
gerekçesini öğrenemedik ama öğreniriz. Mahkeme yönünden hiç dert 
değil valla, kendileri bilir. Ve sanırım yakında hepimiz bir araya 
geleceğiz. Bugün üçümüzü de yeni savcıya çıkardılar. İkide bir şunu 
soruyor: Hadise çıkarmazsınız değil mi?  

Sizler nasılsınız? Sana doktora muayene ol demiştim, hala olmadın 
mı? Unuttuğumu filan sanma sakın ha. Büyük kıza da söyle mektubuma 
cevap yazsın (artık çocuk kız deme bana diyordu).  

Burada hafiften göbeklendik. Spora karar verdim ve bir-iki gün 
yaptım. Ama insan kafasındaki bu düşüncelerle spor bile yapamıyor ki. 
Ne kadar zor olursa olsun birşeyin içinde bulunmak dışarıdan 
seyretmekten çok daha iyi. Dolanıp duruyoruz ve bekliyoruz işte. Biliyor 
musun şu andaki hükümetin özde 71’dekinden hiç farkı yok. Ve bütün iş 
de bunun açıklanması sorunu etrafında dönüyor. Neyse bakıp bekliyoruz 
işte.  

Biliyor musun; ısrarlar üzerine hiç de hoşlanmadığım halde bıyık 
bırakıyorum. Düşünebiliyor musun o şekilde beni?  

Ekonomi Politiği okurken kafana takılan yer olursa sor, olur mu.  

Hep düşüncelerimi başka yerlere çekmeye çalışıyorum çünkü sürekli 
düşünmekle halledilebilecek birşey yok. Biraz kitap daha geldi bu arada 
ama pek dişe dokunur birşey yok. Yakında bu konuyu daha sağlam 
halledeceğiz sanırım.  

Televizyonu dinliyorum: Akbank güveninizin eseri ve halk 
gazetesini yarattı: Aydınlık. Bir gülüyorum ki sorma. Eh, pasifizm 
güçlenmek için daha müsait bir ortam bulamazdı.  

Aklıma geldi; mektubunda giyecekler için yazdıklarım hakkında: 
“Uzakta olduğun için bu kadar cesaretle alay ediyorsun değil mi” 
diyorsun. Görürüz. Alıştın ne söylense sesini çıkarmayan adama değil 
mi? Geçmişe göre epeyce cazgırlaştım (senin kadar olamam tabii gene 
de). Ama gene de şakadan bile olsa kavga etmeyi istemem seninle. 
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İstesem de kavga edemem gibi geliyor zaten. Biraz üzüleceksin diye 
aklım gidiyor zaten; daha nasıl kavga edeyim?  

Televizyonda da seyredecek şey kalmadı ama yerimiz icabı 
mecburen seyrediyoruz. Napolyon da bitti. Biliyor musun Napolyon 
devrine göre oldukça ileri bir fonksiyon görmüştür. Fransız devriminden 
sonra yaptığı seferlerle Avrupa’da feodalizmin çözülmesini 
hızlandırmıştır. Hoşuma giden bir programı belki tahmin ediyorsun: 
Geleceğe Miras.  

Haberleri de dinledim, İstanbul’da katliam. Yahu böyle zamanda da 
burada olunur mu be. Neyse, burada keseyim. Mektup da pek birşeye 
benzemedi galiba. Durumumu anlıyorsun, kusura bakma. Bu karanlık 
yıllar da geçecek elbet. Ve biz küçük bir alev gibi taşıyacağız sevgimizi 
içimizde bu yıllar boyunca.  

 

Not: Gece telgrafını aldım. Ondan önce bahsettiğin telgrafı da 
almadım. İyi olmaya çalışın.  
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Mektup	-	63		
 

Sevgili Belma,  

Geçen mektubun sonuna eklemiştim ama yine yazayım: Telgrafını 
dün gece (Perşembe) aldım, dört mektubundan ancak ikisi ulaştı bana. Bu 
da aldığım ilk telgraf, çekmediler herhalde yoksa telgrafın kaybolması 
mümkün değil. Bugün bizim oğlan babasının ziyaretine gelmişti; 
öğrendiklerimden canım sıkıldı biraz ama can sıkacak o kadar çok şey var 
ki. Neyse önce avukat ile ilgili birşeyler yazayım sana. Adamın birisinin 
dedikleri şu: Bunlar çılgın, geride bıraktıklarını hiç düşünmüyorlar. Zaten 
biz de sadece bir kişinin savunmasını üstlendik. Öbür efendi en son 
duruşmada gelecekmiş ve de prestijinin sarsılmasını istemiyormuş falan 
filan. İyi mi. Bu herifler birşeyler döndürüyorlar ya dur bakalım. Sonunda 
iyi bir kazık yemesek bari. Neyse, tanıdık avukat mahkemeden önce 
işlerini ne zaman yoluna koyarsa o zaman gelsin. Amma da dert oldu bu 
mesele. Şu anda Cuma. Mektubu Pazartesi atacağım yani üç günlük 
mektup yazıyorum sana iyi mi.  

Bugün Cumartesi. Sabahtan beri sana yazacağım ama taşınanlarla 
uğraşmaktan fırsat olmadı. Dokuz siyasinin hepsi de burada toplandı. Biz 
üç kişinin toplanması için epeyce zorlu mücadele verdik ve sonunda 
toptan hallettik. Ziyaret konusuna gelince; kayınbiraderin yolu düşerse 
eğer (gelsin demiyorum ha) savcıya benimle akrabalığını belirterek bir 
kağıt alabilir ve görüşebiliriz. Kitaplar da epeyce çeşitlenecek. İyiyiz yani 
sonuç olarak. İbo’nun dediği bir laf da devamlı ağzımda: Hanımının 
söylediğine göre okulundaki bayan öğretmenler resimlerimizi biriktiriyor 
ve Ali’yi oldukça yakışıklı buluyor; ben de artist deyip biraz gırgır 
geçiyorum. Neyse sana Paris Düşerken’in kalan yerlerini anlatacaktım: 
İlginç bir kız var, Agnes. Öğretmen ve yoksulluk içinde büyümüş. Bu 
şekilde yoğun kişisel veya dar çevre problemleri içinde büyüyen herkes 
gibi o da toplumsal felaketlerden çok kişilerin acılarıyla ilgileniyor; 
toplumsal amaçlar ona soyut geliyor, kişisel felaket ve trajediler ise çok 
daha somut. Örneğin İspanya iç savaşına hiç ilgi duymaz; buna karşılık 
bir grevde öldürülen işçiye ve onun annesine karşı yakınlık ve acı duyar. 
İlerici bir mühendisle evlenir; çocuğuyla birlikte hayatın bir köşesinde 
yaşamaktadır. Kocası atılgan ve coşkulu bir insandır. Onu engellemez ve 
onu anlamakla birlikte aynı duyguları paylaşmadığından dolayı 
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huzursuzluk duyar. Kocası savaşın hemen başında ölür. Bir sürü insan 
gelen Alman ordularından kaçarken o kaçmaz. Ülkesini sevmektedir ve 
kaçmayı gururuna yediremez. Büyük bozgun, kaçanlar, ülkeyi satanlar 
onu derin bir şekilde etkiler. Bir gün tesadüfen bir ordunun kuruluşu için 
De Gaulle’e ulaşmaya çalışan üç asker onun evinde saklanır. Onları 
aramalardan korur. Sonra bu durum meydana çıkar ama askerler kaçar. 
Onları ele vermeyi reddeder. Ne kendini ne de tamamen yalnız kalan 
küçük çocuğunu düşünmektedir artık. Duru, basit ama çok sağlam bir 
inancı vardır. Ülkenin durumu, kocasının ölümü, kocası mühendis olduğu 
halde işten atıldığından sıkıntıyla geçen yılları; hepsini düşünür. “Coşkun 
bir feragat hissiyle doluydu. Dondou’yu (oğlu) seviyorum, Pierre’i 
(kocası) seviyorum, babamı, Jacquas’ı, Robert’i (evinde sakladığı 
askerler) ve Paris’in son gününde sarp sokağımdan indiğini gördüğüm 
bütün o bedbaht insanları seviyorum.” Sonunuz geldi bayan derler. Cevap 
verir: “Ama Fransa’nın sonu gelmedi henüz. Ve onun için son diye birşey 
de yok.” Çocuğuna merhametin yok mu derler. “Merhametim... Hayır 
yok. Bugün herşeyi anladım: Birinin ölümü bir başkasının kurtuluşu 
demektir. Kaçınılmaz şekilde...” Hem çok karışık, sayfalarca yazılsa 
açıklanamayacak ve hem de birkaç kelimeyle açıklanabilecek kadar basit 
bir insan bu. Bu insanlar hayatın kenarında yaşamışlardır. Zaman onları 
şu veya bu şekilde büyük olayların ortasına iter. Dünyaları yıkılır, 
sevdiklerini kaybederler. Ne olup bittiğini teferruatlı olarak anlayamazlar 
belki. Bu insanlar karmaşık hislerden yoksundurlar genellikle. Ama 
dünyalarını yıkan hayatın karşısına dikilmeyi de bilirler. O güne kadar 
kenarda geçen hayatlarına yüce bir anlam kazandırırlar. Ben hayatım 
boyunca bu insanlara hayran oldum. Sayfalarca yazılsa açıklanamayacak 
ama basit birkaç cümleye sığabilecek duru, gösterişsiz ve sağlam bir 
inanç. Şu insanı tanımak gerçekten zor değil mi? En çok hoşuma giden 
laf da şu: Onun için son diye birşey yok. Bir başka kitabın bir yerini (ama 
roman değil yaşayan bir kitap bu) anlamak da çok önemli. Bir ağacın 
ekilmesi ve büyümesi konu ediliyor. Bu ağaç çok sayıda fırtına görmüş o 
güne kadar ve aralıklarla geliyor bu fırtınalar. Şimdi ise oldukça sık ve 
adeta üstüste geliyorlar. Ve her ağaç gibi o da sık sık dallarından arada 
bir de gövdesinden hasar görüyor. Böyle dönemler her ağacın hayatında 
büyük önem taşır. Şurası kesin; onun için son diye birşey yok. Daha fazla 
da hasar görebilir, duraklayabilir, gerileyebilir ama toptan yıkılması veya 
önemli ölçüde yıkılması olanaksız. Fırtınanın üst üste verdiği hasarlara 
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rağmenki durumu bunu açıkça gösteriyor. Ve çok şeyin böyle zamanlarda 
ortaya çıkması doğaldır. Şartların zorluğuna dayanamayan bazı 
yaprakların düşmesi, eksikliklerin bahane konusu yapılması, tereddüt ve 
durgunluk doğması hep böyle bitmeyen fırtına dönemlerinde daha yoğun 
olarak ortaya çıkar. Bunlara bir de ağaç sahiplerinin rastgele ve 
düşüncesizce davranışları da eklenince bu durum daha da gelişir. Kolay 
değildir böyle fırtına dönemleri çünkü hava açıkken basit olan birşeyin 
yapılması bile bayağı mesele olur bu dönemlerde. Ne olursa olsun “onun 
için son diye birşey yok,” bu kesin. Hasarın kesin boyutları bilinmiyor 
henüz ama fırtınayı çıkartanların empoze etmeye çalıştığı kadar kapsamlı 
olmadığı da bir gerçek. Bu nedenle “sıhhatin çok bozulması” değil, 
bozulması gerekir. Dallar kırıldıkça, fırtına arttıkça ve buna rağmen ağaç 
yıkılmadıkça metanetin artması gerekir. Bu ağacın büyümesi, yetişmesi, 
emsalleri içinde en iyi olması ve tüm ağaçlar içinde bu kadar kısa sürede 
tanınması büyük bir olaydır. Tüm büyük olaylar gibi bu da bazı şeylerin 
pahasına gerçekleşir. Daima bu şeyleri öne çıkarmak sorunu tek taraflı 
görmek ve büyüklüğü gözden kaçırmaktır. Büyük başın derdi büyük olur 
ve şüphesiz herkes de bu büyüklüğü kaldıramaz ama en azından buna 
çalışmak zorundadır. Tekrarlamak gerekir: tek tek unsurlar için olabilir 
ama ağaç için bir son yok.  

Bizleri sorarsan oldukça iyiyiz; zaten kötü olarak elde edilebilecek 
birşey yok ve hem de gerçekten kötü olmak için ciddi bir neden de yok. 
Sadece bir başıboşluk, sorumsuzluk doğmasın yeter. Bu bile tek başına 
çok şeyi halletmeye yeterlidir. Sizler de iyi olun ve herkesi iyi yapın, 
tamam mı.  

Yahu bu mektupların konusunda deli olacağım. Şu mektupları deve 
yapanlara öyle bir küfrediyorum ki. Şu namussuzlara bak; sıradan 
mektuplar mı sandınız bunları? Birşey değil artık telgraflar da 
kaybolmaya başladı. Ne iştir anlamadım. Buradan olduğunu bilsem 
duman edecem ortalığı ama pek sanmıyorum. Ne yazayım sana? 
Biliyorsun musun Paris Düşerken biraz gözümden düştü. Gerçi çok güzel 
ama Fırtına’nın yanında biraz sönük kalıyor. İnsan yaşadıkları üzerinde 
uzun uzun düşündükçe, okudukça ve yaşadıklarını okuduklarında 
buldukça, önce müphem ama gittikçe artan bir belirginlikle hayatı 
derinlemesine anladığını hissediyor. Onu bütün boyutlarıyla anlamak 
belki de olanaksız. En ilginç yanı şu ki; çok yüce ve karmaşık, aynı 
ölçüde sade ve basit. Bir ışık gibi tıpkı. Kaynağından her yöne yayılıyor; 
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akla gelebilecek tüm yönlere ama aynı şiddette değil. Bazı yönlere daha 
çok bazılarına ise daha az. Ve tıpkı hayat gibi ışık da dalgalar halinde 
yayılır ama kolayca anlaşılmaz bu. Ve yine hayatın bir kuralıdır: yayılma 
ve gelişim dalgalar halinde olur, adeta durmadan gelen ve kayaları iten 
yıkan dalgalar halinde. Kırıldıkça dalgalar ardından daha büyükleri gelir. 

Yeniler bize mektup yazabilirse iyi olur. Sizler de iyi olun. Merak ve 
heyecanla beşinci (benim için üçüncü mektubunu bekliyorum sevgili 
eşim.  

Senin E.  
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Mektup	-	64		
23 Mart 1978 

Sevgili Belma,  

Bugün 21 Mart Salı. Beşinci mektubun geldi. 16’sında postaya 
atılmış (13’ünde yazılmış). Anlaşılıyor ki arada iki mektuba artık 
kayboldu gözüyle bakmak gerekiyor. Yahu bu ne iştir; beş mektuptan 
ikisi yok. Bir kızıyorum ki sorma gitsin. Erkek milletinde ne de olsa biraz 
“delikanlılık” oluyor; birşeyi yaparım deyince yapıyor. Gel de kadın 
milletine iş emanet et kardeşim. Gelenleri mi sayacağız yoksa 
kaybolunları mı? Bence postada bu kadar kaybolma olanaksız. Yani 
anlayacağın atmıyorlar işte. Ne diyeyim, ne yapayım bilmiyorum ki.  

Mektubun hemen tamamen 6 tarihli mektubumun cevabına ayrılmış. 
Bu konu üzerinde uzunca yazacağım sana. Ve bu daha da bütünleşmemiz, 
bibirimizi daha iyi anlamamız için önemli bir adım olacak. Oldukça uzun 
olacağından yazacaklarım, mektubu ancak Perşembe günü 
gönderebileceğim. Kafamı iyice toplamak için önce biraz başka 
konulardan bahsedeyim: Mektubu kareli kağıda yazdığım için bağışla 
diyorsun. Bağışlanacak ne var yahu. Mektup yaz da nereye nasıl istersen 
öyle yaz. Ben hepsini severek okuyorum. Ayağıma gelince rezalet. 
Aradan neredeyse üç ay geçti hala yürürken sızlama var. İki gün spor 
yaptım, biraz şişti. Bugün sıcak suyla masaj yaptırıp sardırdım. Fena 
halde canımı sıkıyor bu durum. Ciddi birşeyler oldu galiba içerde. Geçer 
dedik ama bir türlü geçmedi. Maddi duruma gelince; hepimiz bir arada 
olduğumuz için hem masraf azaldı, hem de para var. Aileden yaklaşık bir 
aydır haber yok. Ben de hiçbir şey yazmıyorum. Birşey yazıp istemek 
onlara muhtaç olduğum izlenimini verir ki ben de bunu istemiyorum. 
Zaten bizler yıllardır o kadar kopuğuz ki birbirimizden, önceden gelen 
giden mektupların çoğuna mektup denemez. Kendine iyi bak, avukat işi 
şöyle vb. Cevap: iyiyim, merak etmeyin vb. Hepsi bu kadar işte. Onlar 
için de benim için de yazacak pek birşey yok sonuç olarak.  

Geçen gün Afyon’dan mektup geldi. İyiler. Önce ufak ufak başlayıp 
savunmada iyice bindirmek gerek diyorlar. Biz pek aynı fikirde değiliz. 
Bir çıkış yapılacaksa eğer başlangıçta en büyük şiddette olmak 
zorundadır. Mevcut ortamdan en iyi bu şekilde faydalanılabilir ve çıkışın 
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kapsamı ve etkisi de artar. Ancak bu konudaki öğrenmek istediklerimizi, 
sizin durumu nasıl etkileyeceğini vb. biliyorsun.  

Gelelim mektubundaki esas konuya: Öncelikle şunu belirteyim ki, 
sana yazdıklarım esas olarak olup bitenlerin üzerimdeki etkisinden 
kaynaklanmıyor. Bunun da etkisi var şüphesiz ama sana öyle yazmamda 
belirleyici değildi. O zaman sorabilirsin; duyguların bu kadar sert yazsanı 
mı gerektiriyor diye. Evet öyle, ama nasıl? Beni tanıyorsun sen. Kolayca 
kızmam, ne olursa olsun olaylara sert tepki göstermem. Oldukça kızmış 
bile olsam insanlarla sakin konuşurum. Bu yapısal özelliğe rağmen 
birşeye belki de olağandan daha sert tepki gösteriyorsam, bu ona karşı 
sevgi ve bağlılığımı gösterir. Çünkü bu genel özellik sadece ona karşı 
bozuluyor. Bunu anlıyorsun değil mi? İnsanın sevdiğine karşı sevgisi gibi 
kızgınlığı da şiddetli oluyor. Niye kızdım o kadar biliyor musun? 
Birşeyler okuyacağıma adım kadar emindim. Çok emindim. Niye bu 
kadar emindim? Bunu yapacağını, düşüneceğini biliyordum. Ve adeta 
susamıştım ben onları okumaya. Bu büyük istek büyük bir sevgi ve 
bağlılığın ifadesi değildir de nedir? Ve hatırlıyorsun ilk geldiğimde birşey 
okumadım ve bunun için kızmadım sana. Bilmiyordun. Ama bu sefer 
şoke oldum. Açıkçası yazıp da unutacağını düşünemedim Belma, çünkü o 
kadar az bir ihtimal ki bu. Doğal olarak yazmadığını düşündüm. Ve bu ne 
demektir; bu kadar emin olduğun, beklediğin birşeyi bulamamak ne 
demektir? Bu insana neler hissettirir? İnsan doğal olarak kendi yaptığının 
önemsenmediğini düşünür. Bunları düşünmek olağan dışı değil. İnsan 
onları hangi şartlar altında yazdığını düşünüyor ve ben kendimi mecbur 
hissediyorum ama niye o zaman aynısını hissetmiyor diye düşünüyor. 
İnsan o şartlar ve ortamda ve üstelik de sürekli bir tartışmanın içinde iken 
uzun zamandır ayrı kaldığı o çok güzel şeyleri düşünerek avunur ve hatta 
neler okuyacağını bile hayal eder. Bir ara onun kaldığı yere uğrarlar ve o 
düşünür ki, burada kalırsak eğer belki hemen alırım onları ve ertesi gün 
cevap bile verebilirim. Hey allahım ne düşünceler. Ve ardından hiçbir şey 
bulamamak insanı ne hale sokar rahatlıkla tahmin edebilirsin. Sana öyle 
yazmamın nedeni işte esas olarak bu duygulardır. Benim için herhangi bir 
insan olsaydın yazıp yazmaman pek önemli olmazdı. Sen en rahatsız 
şartlar altında bile ertesi gün neler okuyacağını düşünüp de mutlu olmak 
nedir bilir misin? Bilirsin elbet. Bir daha bu kadar kötü şeyler yaşatıp, 
hissettirme bana o zaman. Çok önemsedim okuyacaklarımı; bu bir hata 
veya aşırı bir davranış mı, sanmıyorum. İnsanın taşıdığı duyguların bir 
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olayda tüm şiddetiyle açığa çıkması bu. Daha önce de yazmıştım sana: 
yazmış olduğunu bilmek yeterdi bana. Bu yetiyor bana; anlıyorsun seni 
ne kadar sevdiğimi.  

“Sevmek vermektir” dedim. Bunun doğruluğunu ikimiz de 
biliyoruz. Ama bilmek ile yapmak arasında fark vardır biliyorsun. İnsan 
bilir ama yapamaz veya gereğince iyi yapamaz. Sevmenin vermek 
olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ancak insan vererek karşısındakinin 
hayatında bir yer işgal eder. En yüce manevi duygu daima sağlam bir 
maddi temelden yola çıkmak zorundadır. Meseleye iki taraf yönünden de 
bakılınca şunu görürüz: Bu vermek işlemi hangi boyutlarda gerçekleşti? 
Önemli olan bunu anlamak. Şimdi mektubuna dönelim: Bir olayı 
hatırlatıyorsun bana ve diyorsun ki, “bir keresinde sana tüm sorun ve 
sıkıntılarını anlatman için yakarmıştım. Hiçbir şey yapamayacaksam da 
paylaşmak, yükü birlikte taşımaya çalışmak zorunda olduğumu biliyor ve 
bunu kuvvetle hissediyordum. Çünkü sevmek vermektir. Evet saatlerce 
yakardım anlatman için ve bu olmayınca da ağlayarak uzaklaştım 
senden.” Bunları hatırlıyorum, bunlar tamamen doğru. Ve ardından şunu 
ekliyorsun: “Sana hiçbir şey veremediğimi, iyi bir ilişkinin alışveriş 
şeklinde olacağını, senin hiçbir şeyini paylaşamadığıma göre hayatında 
yerimin olamayacağını da belirttiğimi hatırlıyorum.” Yanlış hatırlıyorsun 
canım. Bunu söylemedin. Kesinlikle hatırlıyorum söylemedin. Zaten 
düşünsene; bunu söylemiş olsan nasıl olur da o zamanlar senin sevginden 
şüpheye düşebilirdim? Hem bunu bilmek ve hem de sevgiden şüpheye 
düşmek için insanın aptal olması gerekir öyle değil mi? Bunu şu veya bu 
nedenle söylemedin ama kesinlikle söylemedin. Benim o zamanki bütün 
çabam seni kendi hayatıma daha fazla sokmak, orada sana daha çok yer 
vermekti. Ama bunun için önce sevginin karşılıklı olduğuna inanmam 
gerekiyordu. Bu konuda uzun süre tereddütte kaldım. Oradayken ilk 
mektubun beni çok etkilemişti. Okuduklarım karşısında epeyce şaşırdım. 
O zaman sevginin karşılıklı olduğuna inandım ama ister istemez de acaba 
içerde olmanın psikolojik sonucu mu diye de düşündüm. Biliyorsun. Ve 
sana tümüyle açılmam sevginden emin olduktan sonradır. Bu da olağan 
değil mi? Yine biliyorsun, sevginden emin olduktan sonra da seni 
yeterince açık olmamakla, kapalı olmakla eleştirdim. Sen ise benim kadar 
teferruatlı olmamakla birlikte söylenmemiş bir şeyin olmadığını belirttin. 
Haklısın, o zaman da sana hak verdiğimi söylemiştim. Öz olarak herşeyi 
söylemiş veya davranışınla anlatmıştın ve anlamam gerekirdi. Bu konuda 



	 300	

yetersiz kaldım, kabul. Ama aynı şeyi bir de başka yönden düşünsene. 
Dışarda benim sorun ve sıkıntılarımın içindeydin. Zaman zaman bunlar 
hakkında kısa da olsa konuşurduk. Düşünürsen bu konuda öz olarak 
söylenmemiş birşey olmadığını göreceksin. Şimdi aynı şekilde ben de öz 
olarak söylenmemiş birşey yok; anlaman gerekirdi diyebilirim. Ama 
böyle diyerek nereye varabiliriz? Yeterince anlamıyorsa daha iyi ve açık 
anlatmak gerekir bence; öyle değil mi? Sonuç olarak sorun vermeyi 
düşünmemek değil de bunun en iyi şekilde nasıl olabileceğini saptamak. 
Benim hayatımda büyük bir yerin var; herşeyden önce aradığım bir 
insandın. Bunu biliyorsun. Ve sadece varlığın, yanımda olman bile bana 
büyük destek oldu. Gerçi bu desteği en çok ihtiyacım olduğu sıra pek 
alamadım. Bunun için de seni suçlamıyorum, duyguların tam 
oturmamıştı. Ama onları o zaman oturdukları oranda yansıtmadığın bir 
gerçek. O dönemdeki yalnızlık çok yıprattı beni. Sonra senin varlığın 
bana daha büyük destek oldu. Ben sana birşey veremiyorsam... diyorsun. 
Şunu anlatmam gerek; bana ne verdin? Neyi vermeni istiyorum? 
Vermenin amacı nedir; karşındakini ilerletmek, ileriye daha kolayca daha 
hızlı gitmesini sağlamak. Yeteneklerime güvenirim ve ister bileyim ister 
bilmeyeyim hangi konuya el atsam en iyilerden birisi olurum. Geçmişte 
de böyle oldu; iyi bir bilim adamı olabilirdim. Ekonomik ve siyasi teoriyi 
çok iyi bilirim ve keza iyi bildiğim çeşitli pratikler. Bu konularda altından 
kalkamayacağım şey yok. Bundan kesin eminim. Ama kendini tamamen 
toplumun içinde bulmak amacı büyük başarıların yanı sıra eksiklikleri de 
getirdi: Kendini az tanımak. Aslında özel konular dışında son derece açık 
bir insanım çünkü herşey dışa yönelik. Bu genel konuları öğrenmek için 
de kimsenin yardımına ihtiyaç duymadım. Örneğin bu konularda aynı 
ölçüde yeterli olan bir insana büyük saygı duyarım ama beraber olamam. 
Bana verebileceği birşey yok çünkü. Geçmiş hayatımın yansıması olan 
çeşitli özel sorunların çözümü, kendini tanımak ve böylece insan ilişkisini 
düzeltmek; ana sorun ve dolayısıyla ana ihtiyaç burada yatıyor. Sana niye 
sayfalarca hayatımı, bunun üzerine düşüncelerimi yazdım? O hayatı 
bütün yönleriyle analiz edebilirim ben. Ama bu analiz başka konulara 
benzemez çünkü subjektif bir konu bu. Mutlaka başkasının (ve üstelik bu 
başkası herhangi birisi de olamaz) varlığına ihtiyaç var. Bu insana ağır bir 
yük de verilmiyor üstelik. Analiz edilmiş birşey var ortada. Ne düşünüyor 
bu konuda? Önerdiği yollar nedir? Kendini tanımak, mutlaka başkasının 
varlığını gerektirir. Bir mektubunda bu konuda, “benim için sen varsın” 
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diyordun. Benim için de sen varsın ama daha çok var olmanı istiyorum. 
Buna gerek var mı, yeterince iyi düşünüyorsun diyebilirsin. Olabilir ama 
bu konuda sadece iyi düşünmek yetmiyor ki. İşte bana bugüne kadar 
birşeyler verdiğin ve daha çok vermeni istediğim konu bu. Benden ayrı 
değilsin sen; içimdesin. Ve istediğin gibi yayıl, yerleş diyorum sana. 
Anlıyorsun değil mi; bir zamanlar bütün ısrarına rağmen sürece ait 
üzerime yığılan sorunları detaylıca anlatmamıştım sana. Ama benim esas 
sorunum da onlar değildi ki zaten. Kendi içimdeki sorunları 
çözebildikten, bu konuda rahat olduktan sonra altından kalkamayacağım 
şey yoktur. İşte böyle. Ben de sana elimden geldiğince birşeyler vermeye 
çalıştım. Eksik veya yetersiz kaldıysam bunları söyle bana. İstediğin 
şeyleri vermeye çalışırım sana. Bu konuyu kapatırken bir kere daha 
söyleyeyim: Bu beraberliğe büyük güvenim var. Ama onun her an daha 
sağlamlaşmasını istiyorum. Bunun yolları da belli. Sen de eksik kalan 
yerler varsa tamamlarsın. Artık o zaman ne söyleyeceğiz bilmiyorum. 
Şimdi çok seviyorum demek yetmiyor. Bakalım o zaman ne diyeceğiz?  

Gelelim diğer konuya: Artık bundan vazgeçiyorum yani bazı şeyleri 
kendime saklayacağım demiştim. Bu şartlar altında kendine 
saklayabileceklerin nedir diyorsun. Valla kardeşim millet o kadar bilgiç o 
kadar çok şey bildiğini sanıyor ki, bana birşey söylemek düşmüyor zaten. 
Şu bilgilerini dışardayken niye göstermemişler acaba? Ben birşeye 
karışmıyorum; hayatı göre göre biraz büyüsünler ne yapayım. Ayrıca bu 
aşırı dışa dönüklük (varolan herşeyi vermek anlamında) senin de 
belirttiğin gibi yapısal bir özellik aslında. Kendiliğinden gelen birşey 
yoksa insan kendini zorlayarak bu kadarını yapamaz. Fakat geçmiş 
hayatın etkisiyle bu herşeyi dışarıya vermek birleşince içerde zayıf 
kaldık. Çok insana çok şey verdim. Ne karşılık bekledim ne de 
yaptığımın reklamını yaptım. Ama kimse bana (sen hariç) hiçbir şey 
vermedi. Bugün bunu söylememin nedeni yapılandan pişmanlık değil; 
zayıf düştük ve bu zayıflık aynı şekilde devamı olanaksız kılıyordu. 
Bütün sorun da burada doğuyor zaten. Ben istedim mi herşeyi 
yapabilecek vakit bulurum yeter ki içerde sorun olmasın. Vaziyet böyle 
işte; kendimle daha çok uğraşabilmek için verileni biraz azaltmak gerek. 
Yaptığım da bu zaten.  

Aramızdaki duruma gelince: Bahsettiğim kötüye gidiş aslında 
ikisiyle de mevcuttu. Şimdi biraz düzelir gibi oldu. Yahu daha çocuk bu 
adamlar. Oğlan babası dışarda olan herşeyde bir eksik ve hata buluyor. 
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Böyle dönemlerde çok insanlara gelir bu duygu. Diğeri ise hem çocuk 
hem bağnaz. Mantık kurmak, düşünmek diye birşey yok. Mutlaka en 
doğruyu bilir, dediği doğrudur. Oradayken de nasıl tartıştığımızı gördün 
ya. Ne olduğu, ne söylendiği önemli değil. Kafasındakine uymuyorsa 
yanlıştır, o kadar. Gelen bilgi yanlış olabilir ama yine de bir düşünmek 
gerekir. Ben de bildiğimi kendime saklıyorum artık. Başka çaresi yok. Bu 
kadar çok şey bilen insana ne öğretilebilir ki zaten? Hayat öğretsin artık 
ne yapalım.  

Yazdığın kadarıyla şartların oldukça zor. Her taraf tıklım tıklım dolu 
zaten. Herşeye rağmen uykuna mümkün olduğunca dikkat etmeye çalış. 
Neredeyse her mektupta soruyorum, cevap yazmıyorsun: guatr ne oldu, 
muayene oldun mu, yoksa hala ihmal mı ediyorsun? Bir de şu senin 
okulundan olanlar için yazdıklarını anlamadım.  

Akşamüstü ayakkabılarımı boyadığın günü hatırladım (lafa bak 
hatırladım sanki unutmuş gibi). Ben eve geldikten sonrasını da çok iyi 
hatırlıyorum. O gün bir başka güzel olmuştu. Bilmem bana mı öyle geldi, 
ne dersin?  

Haberlerden dolayı canını fazla sıkma. Fırtınanın hasarı epeyce 
abartılıyor (amaç malum). Dört bir yana atılan tohumlar yeşerdi, fidan 
olmaya başladı. Bazı fidanlar sökülüyor. Kötü ama olsun. Onları 
yetiştiren toprak, henüz yeşeren tohumlar duruyor. En önemlisi de bu 
zaten. Sürekli bir kaynağın varlığı. Bu kaynağın en iyi ürünleri kayboldu 
ama yine de kaynak duruyor. Gerçi emsalleri arasında en iyi ağaç ama 
fırtınaya karşı daha iyi mücadele ederek dallarını kaybetmemeliydi. Biraz 
kolay kırıldı dalları. Ve hele son hasar hiç mazur görülemez. Eskiden her 
dal kırıldığıyla kalırdı; fırtına tüm şiddetine rağmen başka dallara 
sıçrayamazdı ve o dal bile kökünden kırılmazdı. Ancak son fırtınada 
böyle olmadı; ilk kez daldan dala sıçrama başladı. Bu epeyce can sıkıcı 
bir durum. Biliyor musun bu ağacın adı kendinden oldukça büyük. Bu 
durum sürecin niteliği gözönüne alındığında aslında iyi bir durum. Ama 
bu büyüklüğü kaldırabilmek de önemli. Bu büyüklüğün altında 
ezilmemek önemli.  

Neyse, bu mektupta sana aslında Fırtına’yı yazacaktım. Ama daha 
birinci cildi bile bitiremedim. Bir haftada okuyabiliyorum ancak. İnsanı 
allak bullak eden, yavaş ve değişik yerlerini defalarca okumayı gerektiren 
bir kitap. Yazarın en iyi, en olgun eseri. Aslında diğer kitaplar hikaye 
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sayılır: Bir olayı anlatabiliyorlar, o kadar. Halbuki bu kitap (Tütün gibi) 
hayatı bütün yönleriyle ve üstün bir ifadeyle anlatıyor. Bunu yapabildiği 
oranda sanat birşeye benziyor zaten. Artık gelecek mektupta sana onun 
içinden birşeyler yazarım. Yine İkinci Dünya Savaşı sırasında ama bu 
sefer Fransa, Almanya, Rusya ve daha birkaç ülkede geçiyor. Bir adam 
var, Sergey (mühendis bir Rus) ve bazı yönleriyle çok benziyor bana.  

Mektubunun sonunda bana kızma diyorsun. İnan sana kızmak senin 
kadar beni de üzüyor. Yoksa sana kızınca haklı bile olsam bu nedenle 
üzülmediğimi mi sanıyorsun? İnsan sevdiğine kızar da üzülmez mi?  

Burada ne zaman bulgur pilavı çıksa aklıma bana çiğ yedirdiğin 
bulgur geliyor. Hatırlıyorsun değil mi? Ama sonradan bayağı güzel 
yapmaya başladın kısırı. Gerçi hiç göstermiyorum ama mideme ne kadar 
düşkün olduğumu bilirsin. Bir de en sevdiğim yemeklerden birini 
patlıcanı güzel pişiriyordun. Sık sık nadir olmakla birlikte beraber yemek 
yediğimiz anları hatırlıyorum. Bir gün belki tekrar mantı yeriz birlikte 
(daha temiz bir yerde tabii). Hatırlıyor musun o sıralar çok az olan parayı 
hesaplayıp öyle yemiştik yemeği.  

Sana Pazartesi günü tekrar yazacağım. Ve ne istersen yap ama şu 
mektup konusunu hallet. Bir de kaybolanları saymayayım. Şunu hiçbir 
zaman unutma; benim için çok değerlisin, çok şey ifade ediyorsun, çok 
şeysin, herşeyimsin. Seni çok seviyorum.  
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Mektup	-	65		
27 Mart 1978 

Sevgili Belma,  

Bugün Cuma. Salı aldığımdan sonra bu kadar erken gelmeyeceğini 
bildiğim halde yine de mektup bekliyorum. Biraz önce oturup 
mektuplarını tekrar saydım, bir kısmını tekrar okudum. 35 mektubunu 
almışım; gelen 35 kaybolan 5 (bu da benim bildiğim tabii). Onun için 
neden bu kadar az diyemiyorum. Baksana benimkiler kaç tane oldu, daha 
yüze varmadık mı? Mektubu sana bugünden yazmaya başladım, Pazartesi 
atacağım. Burada da millet birkaç günde yazılan uzun mektuplarımı 
kafaya taktı. Gerçi alt tarafı bir yaprak dolduruyoruz ama bu yazıyla. Bir 
de Fırtına’yı okumam mesele oldu. Herkes hepsini bir haftada okuyor, 
ben bir cildi bir haftada zorlukla bitiriyorum. Zaten şimdi sana onu 
yazacağım. Bu arada epeyce dergi geldi; pek işe yaramaz ama buraya 
sokabilmemiz önemli. Kurtuluş ve D. Yol. Yakında teorik kitapları alırız 
sanırım.  

Uzun zamandır epeyce sıkıntılıyım. Sen de öylesindir sanırım. Bu 
sıkıntı fırtınanın son hasarını tam olarak bilememekten doğuyor. Sürece 
güvenim çok, bu yönden derdim yok. Ama belirsizliğin varlığı ve insanın 
sürekli olarak ihtimaller üzerinde düşünmek zorunda kalması sinirlerini 
yıpratıyor. Bu nedenle bazan sana gereğinden sert yazıyorsam affet. Ne 
yapalım; senin de dediğin gibi katlanacaksın artık. Ama kasten, isteyerek 
yapmadığımı sen de biliyorsun. Sana kızmak, kızdığımdan çok üzüyor 
beni. Kızdığım zaman hep üst üste geceleri huzursuz oluyorum. Sana 
kızgın bile olsam bunun böyle olduğunu bil.  

Şimdi Fırtına’yı anlatayım sana: Bir adam var, Sergey. Geçen 
mektupta da yazdığım gibi bana oldukça benziyor. Biraz daha fazla 
konuşuyor yalnız. Hiçbir zaman dikkati çekmek istemeyen; ama ihtiraslı 
yapısı, üstüne aldığından daima daha fazlasını, en iyisini yapmaya 
çalışması sonucu sürekli dikkati çekiyor. Bir Sovyet mühendisi ama 
görmediği iş yok. Paris’e görevli olarak gelir. Burada zengin bir 
sanayicinin kızıyla tanışır, Mado. Onun inançlarını paylaşmamaktadır, 
daha doğrusu hiçbir inancı yoktur. Boş bir hayat yaşamıştır ama 
çevresinin yozluğundan da uzak kalmıştır. Birbirlerini severler. Garip bir 
aşktır bu; çünkü erkeğin hayatında hiçbir yeri yoktur. Bu durum bazı 
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şeylere yol açar: “Sık sık birbirlerine kızıyor, kavga ediyor, sonra 
barışıyorlardı yine; ama bu küçücük kavgalar bile o büyük eksiksiz 
mutluluğun bir parçasıydı.” Savaş başlamak üzeredir. Sergey’in dönmesi 
gerekir. Büyük bir ihtimalle bir daha hiç göremeyeceklerdir birbirlerini. 
Haber almaları bile olanaksız. O savaşta Fransa’dan Rusya’ya haber mi 
gider? Mado kendisini de götürmesini ister ama olacak şey değildir bu. O 
bambaşka bir dünyanın insanıdır, başka bir dünyaya uyamaz. Onu seviyor 
ama hayatında hiçbir yeri yok ki. Ayrılırlarken şöyle der ona: “Yarın ne 
olacağımı bilebilir miyim? Belki benim de bambaşka bir hayatım olacak. 
Yalnız şunu bil Sergey: Üzüntüden çıldırır, kendi kendimden kaçmak 
gereğini duyar, geceleri yastığımı dişlersem Sergey var diyeceğim. 
Anladın mı? Bu sevgiye yürekten bağlandık.” Başlangıçta sevgi büyük, 
şu veya bu nedenden. Ama sağlam bir maddi temeli yok. Bu nedenle 
yıkılmaya mahkum bu beraberlik. Nitekim ikisi de sonra başkalarıyla 
evlenirler. Sergey ülkesinde Valya ile evlenir. Valya sanatçı olmaya 
çalışan ama sanatı sevmekten başka bu konuda yeteneği bulunmayan bir 
insandır. Bir özelliği daha var: “Bir arkadaşının yardımına koşmak için 
bütün kenti arşınlamaya hazırdı, ama kendine bir yararı dokunmuyordu.” 
Bu kızın bu yönünü çok sevdim. Hep vermekten kendine birşey kalmıyor. 
Savaş onları da ayırır.  

İkinci olarak anlatılması gereken çift Ossip ve Raya. Bunlar da çok 
enterasan insanlar. Ossip fazla zeki olmayan ama inandığı şeylere 
tamamen bağlanmış bir insan. Ailesini seviyor ama işinden başkasını 
düşünmüyor. İçten bir sevgisi var. Raya’nın ise başlangıçta aklı biraz 
havalarda. Gençliğinin geçip gittiğini düşünüp üzülüyor. Ossip’in 
ilgisizliğinden şikayetçi. Halbuki o uzun bir ayrılıktan sonra döndüğünde 
şöyle der: “Bir keresinde, orada dışarı çıktım. Kıştı, hava kapkaranlıktı. 
Birden seni kaybettiğimi, beni unuttuğunu, bırakıp gittiğini düşündüm. 
Sanki kör olmuşum gibi geldi. Ne Kiev’i ne de hayatı görebilecektim bir 
daha. Tıpkı romanlardaki gibi. Belki aptalca birşey ama sensiz hayatı 
düşünemiyorum.” Niye yazdım bunu biliyorsun, ben de aynen öyle 
hissediyorum çünkü. Ardından savaş başlayınca onlar da ayrı düşer. Raya 
büyük bir gayrete girer. Aslıda hayatta yolunu bulamamış bir insandır. 
Çok şeyler yapmak istemektedir ama yolunu bulamamıştır. “Ülkesini 
seviyor, zafere ulaşmayı istiyordu; bütün arkadaşları, yaşıtları bu 
düşünceleri, bu duyguları paylaşıyorlardı. Bununla birlikte hiçbiri , o 
incecik, belli belirsiz, tarihi yaratanlarla onu bir fırtına, bir alınyazısı 
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sananları ayıran çizgiyi aşmayı denemiyorlardı. Raya’da ortaya çıkmamış 
büyük bir duygu hazinesi, yolunu bulma isteği, bir eser yaratma özlemi 
vardı.” Bu özelliği nedeniyle de çok sevdim onu. Fırtınalı ve karışık 
ortamlar insanların bu duygularını gerçekleştirebilmeleri için çok 
uygundur. Nitekim öğrendiğim kadarıyla Raya üçüncü kitapta bunları 
yapıyor. Ben zaten her karakterin sonunu daha okumadan sorup 
öğreniyorum. Böylece daha iyi değerlendirebiliyor insan onları.  

Sergey ölüyor. Herşeyin sonuna, zafere iyice yaklaşıldığı bir sırada 
basit bir çatışmada ölür. Mado esaslı bir militan olur. Bakalım 
okuyacağız. Millet de benim kitaba bu kadar sarılmama şaşıyor ya neyse. 
Biliyor musun, Raya’nın o duygularını çok iyi anladım. Tarihi bir 
alınyazısı olarak almamak, olayların içinde sürüklenmemek, tarihi 
yaratmak ve bir eser vermek.  

Üçüncü anlatılması gereken çift: Vassia ve Nataşa. İkisi de genç 
insanlardır. Vassia mimardır, her yaptığı binaya bağlanan bir mimar. 
Uzun süre açılamazlar birbirlerine. Bir gün kendiliğinden olur bu. Bir 
gece beraber olurlar ve ertesi gün savaş başlar: Almanya Rusya’ya 
saldırır. Bir günlük bir mutlulukla ayrılmaları gerekmektedir. Şöyle der 
ayrılırlarken: “Dinle Vassia, birbirimizi bir daha göremezsek artık bir 
karın olduğunu unutma.”  

Önceleri Rusya önemli ölçüde geriler, Almanlar Moskova’ya kadar 
dayanırlar. Burada siperlerde sonuna kadar dayanılacaktır artık. Kadınlar 
ise kuşatılmış şehirde savunma hazırlıkları yapmaktadır. Ne kadar da olsa 
gelip giden mektuplar. Moskova’daki bir kadın siperlerdeki kocasına 
yazıyor: “Birlikte geçirdiğimiz her gün, her dakika aklımda. Herşeyi 
yazamam, nasıl olsa biliyorsun. O günkü gibi öperim seni. Savaş yüzyıl 
bile sürse bekleyeceğim, bekleyeceğim, bekleyeceğim.” Ve ardından 
kitap teslim olan Fransa’da bir avuç insanın direnmeyi örgütleme çabasını 
anlatır. Yapayalnızdır bu insanlar. Birisi Gestapo ile çatışmada yaralanır 
ve şans eseri kurtulur. Ona Mado bakar. Adam ona yakalanan, işkence 
yapılan ve belki de bir daha göremeyeceği nişanlısını anlatır. Onun 
içerden gelen kısacık mektubunu okur: “Seni o günkü gibi seviyor o 
günkü gibi öpüyorum. Canlı, sıcacık ve senin. Hep senin olacağım. 
Hoşçakal.” Bir başkası ise şöyle yazar: “Bir saat sonra kurşuna 
dizileceğiz. Seninle mutlu olduğumu söylemek istiyorum, bir erkeğin 
erişebileceği en büyük mutluluktu benimkisi.”  
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Bu insanların hayatı, büyük olayların ortasında birbirlerini kaybeden 
ve belki de bir daha görüşemeyecek olan bu insanlar beni eskiden beri 
çok etkilemiştir. Büyük bir hüzün duyarım içimde. Sık sık da düşünürüm; 
bu kdar acıyı nasıl kaldırabiliyor insan diye. İnsan yüreği çok geniş. 
Kitapta da dediği gibi: Her çağ insan yüreğini kendine göre sınavdan 
geçirir. Önemli olan çağ değil yürek. Aslında biliyor musun; tarihin bana 
yüklediği görevi tam olarak yerine getirebilmek için biraz fazla 
duygusalım ben. Dışarıdan kaskatı görünmeye alıştık ama. Ve insan bu 
duygularını çok zorlayan olaylar karşısında dayanmak gerektiğini bilir 
ama uzun süre dayanması onu ne hale getirir, tahmin edebilirsin. Kitapta 
da dediği gibi: Doğru, çok şey öğrendik ama o kadar çok şey de unuttuk 
ki. İşin kötüsü; bugün tam olarak hissediyorum ki ben unutamamışım da. 
Belki daha iyi bu; unutamamak. Hırs ve nefretten başka şeylere de çokça 
sahip olmak. Ama o kadar zor oluyor ki, biliyorsun. Sonra ne kadar iyi 
olursa olsun hiçbir kitap hayatı yansıtamaz bütünüyle. Ehrenburg bu 
kitabı 50’sinden sonra yazmış düşünsene. Aklıma yaşanan birşey geliyor: 
Profesyonel ve duygusal olan birisi bir şehirde önemli bir yerdeymiş. 
Büyük kararlar alınmış, gelecek kuşkulu. İçinden gelerek birilerine şöyle 
dediğini hatırlar: Şunu hiç unutmayın ki eğer gidecek isek hep birlikte 
yaparız bunu. Sizleri bırakıp da gitmem ben. Yanlış bir düşünce özünde, 
duygusallık başka şey değil. İnsanın bulunduğu yere hiç uymayan bir 
duygusallık.  

Bugün Cumartesi. Ankara’dan mektup aldım. Oldukça kısa. Gözü 
oldukça fenalaşmış, sürekli ağrı yapıyormuş. Ameliyat olacak galiba. Bu 
arada abinin tezinin de bazı küçük eklemelerle basıldığını öğrendim. 
Oldukça sevindim tabii. Bu arada İlkin konusunda da yazmış: Senin 
yazdığın şeyleri önceden biliyordum, öğretmenle konuşmuştuk, diyor. 
Meselenin başlangıcı sakattı, ilişki zaten ölü doğmuştu diyor. Bir de buna 
kişinin değişime direnmesi eklenince herşey koptu. Bu konuda biraz daha 
detaylıca yazacağım ona. Aslında gereken şeyi öz olarak anlamış.  

Bu gece bir antibiyotik alacağım, biraz fazla sivilce çıkmaya başladı 
zira. Bu yaşta da on sene önceki gibi sivilce çıkar mı? İyi beslenmek mi 
anlayamadık ki. Şimdilik az da olsa süt de var bal da. Yalnız 
anlayamadığım şu: Geçenlerde tartıldım 61 kiloyum. Olacak şey değil. 
Tartı mı yanlış bilmem. Ama eğer doğruysa demek ki alındığımda 50 
kilodan biraz yukarıdaydım demektir. Vay be, amma da zayıflamışım o 
zaman. Koşturma değil de alışık olmadığı bir sinirlilik çok yıpratıyor 
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insanı. Pardon yahu, bugün hala Cuma. Hiç aklıma gelmezdi bu günleri 
şaşırmak ama oldu işte. Bu akşam haberlerden sonra haberlerdeki bir 
konuyu tartıştık: Doların değer kaybetmesi ve Japonya’nın bunu önlemek 
için önemli ölçüde dolar satın alması. Bu neyi gösterir? Bir görüşe göre 
Japonya’nın böyle yapması olağan çünkü doların değer kaybetmesi (yani 
bir anlamda devalüasyonu sonucu) Amerikan malları ucuzlayacak ve 
böylece Japon pazarlarına daha kolaylıkla girebilecekti. Japonya kendi 
zararına olan bu durumu önleyebilmek yani doların yene karşı düşüşünü 
önlemek için önemli ölçüde dolar satın almaktadır. Bu durum bu ülkeler 
arasındaki uzlaşmaz çelişkinin doğal sonucudur. Söylendiği kadar doğru 
ama eksik olması nedeniyle yanlış bir açıklama. Meselenin bir tek 
yönünü ele alıyor. Şöyle ki: Japonya’nın doların düşüşünden zarar 
göreceği açık ancak bunu önlemek için neden o da parasını devalüe 
edeceğine dolar satın almak yolunu seçiyor? Düşen bir parayı satın alarak 
kendi sağlam parasıyla değiştirmek Japonya’nın mutlak aleyhinedir. İşin 
en önemli yönü de burada yatıyor zaten.  

Bretton-Woods anlaşması gereğince ve daha sonra da Uluslararası 
Para Fonu’nun kuruluş kuralları arasında yer aldığına göre; hiç bir ülke 
bu kuruluşa danışmadan para değerini resmi olarak değiştiremez. Ulusal 
ekonomilerin içiçe girmesi, üretim sürecinin çokuluşlulaşması ve 
dolayısıyla emperyalist ülkelerin birbirlerine yaptıkları yoğun yatırımlar 
sonucu, bir ülkenin para değerinin önemli ölçüde değişmesi tüm 
ekonomileri etkiler. Ancak Amerika açık bir devalüasyon yapmıyor. 
Piyasaya bol miktarda dolar sürüyor (bunu bazan Japonya’da bazan da 
Avrupa’da yapıyor. Geçen yıl da aynı durum sonucu Almanya da çok 
miktarda dolar almak zorunda kalmıştı.) Doların piyasada bu olağanüstü 
artışı onun değerini düşürüyor ki bu da bir çeşit devalüasyon. Bilindiği 
gibi Amerika emperyalist blokun jandarmasıdır. Bu amaçla pek çok 
askeri masrafa girmek zorundadır. Askeri harcamalar enflasyonu 
körükler; çünkü enflasyon piyasaya mal karşılığı bulunmayan para 
sürülmesi sonucu doğar. Büyük askeri harcamalar ise askeri malzeme 
kitle tüketim malları arasında bulunmadığından piyasaya mal karşılığı 
bulunmaksızın para sürülmesi demektir (askeri malzeme üretilirken 
kullanılan çeşitli hammaddelerin üretim masrafları, işçi ücretleri vb.) 
Doların kendiliğinden değer kaybının bir nedeni budur. İkinci neden ise, 
dolar 71’e kadar dünya parasıydı ve bunu kullanarak Amerika karşılıksız 
(yani piyasaya mal ve hizmet sürmeden) dolar basıyor ve bu para 
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vasıtasıyla diğer emperyalist ülkelerin ekonomilerine daha kolayca 
sızıyordu. 71’de Amerika dünyadaki dolar miktarı elindeki altın stoklarını 
çok aştığından ve diğer ülkeler de ellerindeki dolarları altınla 
değiştirmeye çalıştıklarından, dolar karşılığı altın ödeme anlaşmasını (ki 
doların dünya parası olması bu esasa dayanır) tek taraflı feshetti. Şimdi 
emperyalist blok jandarmalığının önemli bir sonucu olarak doğan doların 
zayıflamasını zaman zaman piyasaya çok miktarda dolar sürüp diğer 
ülkelerin sağlam parasıyla onu değiştirerek önlemeye çalışmaktadır. Bu 
olayda hem çelişkiyi (pazar ele geçirme mücadelesi) hem de 
bütünleşmeyi (doları destekleme zorunluluğu) görebiliriz. Ancak bu 
bütünleşme ikinci savaş sonrası doğan koşulların zorunlu sonucudur; bu 
ülkelerin kendi isteklerine göre gerçekleştirdikleri birşey değil.  

Yazılanlar başka olaylarda, değişik olaylarda birkaç sene sonra da 
olsa nasıl doğrulanıyor değil mi? Teorinin temel ilkelerinin doğruluğunu 
gösterir bu. Ne laflar edildi, söylendi bu konuda ama hayat doğruluyor. 
Anlayanın da gözüne sokuyor tabii. Belki fazla iddialı olacak söylediğim 
ama; yeni olay ve eklerle yeniden ve genişletilerek yazılacak olsa bir 
klasik olur o kitap [62]. Yaşanan dönemin işleyiş biçimini öz olarak 
anlatıyor çünkü. Geçen mektupta da yazmıştım ya; herşeyi hem de kısa 
sürede öğrendik ama kendimizi öğrenmeye yeni başlıyoruz; ne hayat be.  

Fırtına’nın ikinci cildine başladım. Savaş bütün şiddetiyle sürüyor; 
ölenler, ayrılanlar, en yakınlarını kaybedenler. İki şey üzerinde etraflıca 
yazmak istiyorum sana: Bir adam var, Labosof. Bir gazetenin editörü; 
tam kolay günlerin adamı. Ağır hareket eden, hayatına düşkün, çabuk 
karar veremeyen, olaylar hızlanınca şaşkına dönen bir adam. Ama 
kariyerine düşkünlüğüne ve kendini beğenmişliğine de diyecek yok. Bu 
insanlar hem çok sorumluluk isterler hem de isteyerek aldıkları şeyin 
altından kalkamazlar. Bunun sonucu sorumlulukları azaltılınca da 
hırçınlaşırlar ve bazı küçük şeyleri kullanarak ne kadar işe yaradıklarını 
kanıtlamaya çalışırlar. Bizim dümenci akraba geldi aklıma; gerçi bu tip 
kadar kötü değil ama yine de epeyce benzerlik var. Sen eskiden onunla bu 
konuda olan sürtüşmelerimi bilmezsin. Ortalık kızışınca nasıl da herkesi 
ortada bırakmış. Özünde iyi bir insan ama iş iyiye kalınca sadece o kadar 
çok şey var ki.  

Doğal olarak kitapta şu da var: Cephedekiler geride kalan karılarını, 
çocuklarını, nişanlılarını sıkça düşünüyorlar. Zaman zaman onların 
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bombardımandan veya açlıktan öldüklerini öğreniyorlar. Çok 
etkileniyorlar doğal olarak ve kinleri artıyor. Aslında yoğun bir uğraşın 
içindeyken fazla etkilenecek zaman bulamaz insan. Ama o etkiler birikir 
gittikçe ve insanı ezmeye başlar. Bazıları var ki karılarının devrime pek 
inancı yok. Bunu bildiklerinden dolayı onlardan hoşlanmıyorlar ama ne 
de olsa bir süre beraber yaşadıkları hayatı değiştirecek cesarete sahip 
değiller. Ne kadar kötü olursa olsun birlikte yaşanmış bir hayatı bitirmek, 
onun etkisinden sıyrılmak ve yeni bir hayat kurmak hiç de kolay değildir. 
Bu insanlar da pek sevmeseler de geride kalanları merak ediyorlar. Ne de 
olsa bir alışkanlık var. Biliyorsun hayatımda uzun süre benim hiç kimsem 
olmadı. İnsanın kimseye özel bir bağlılık ve sevgi duymadan ve 
dolayısıyla bunun getireceği dert ve sıkıntılardan da uzak yaşaması 
oldukça güzel aslında. Ama yük arttıkça, sorunlar arttıkça büyüyen 
yalnızlık yanında başka birinin varlığını ihtiyaç duyuruyor insana. Tabii 
bu beraberliğin de çeşitli sorun ve yükleri var ama yalnızlığın yükünden 
iyidir. Bunu kimse benim kadar iyi bilemez. Ama nasıl bir beraberlik? Bir 
beraberlik düşün ki insan geride kalanı pek merak etmez; onlara birşey 
olmaz çünkü en küçük birşey bile yapmaya niyetleri yok. Senin de onlar 
için pek merakın olmaz sonuç olarak. Ama insan arkadaşlarını merak 
ederken eşini merak etmeye gerek görmezse nasıl sevebilir onu? Bu sevgi 
güç değil utanç verir insana. Sev birini; varsın kafan merak ve endişeyle 
dolsun. Ama utanmazsın, gurur duyarsın onun gibi birini sevdiğin için. 
Anlıyorsun beni değil mi? Neyi anlatmak istediğimi anladığına hiç 
şüphem yok. Bak ne yazıyor:  

“İnsan başından, göğsünden, bacaklarından yaralanabilir. Hepimizin 
yüreği yaralı. Savaşa bu yarayla gireceğiz.” Ve bir de bak ne diyor: 
“Büyük bir acıyı, sevdiği birinin ağır hastalığını ya da dostnu yitirmenin 
üzüntüsünü tadan biri, en kötü şeyin ikinci bir kayıp olduğunu bilir.” 
Sanırım ben seni kaybetmem, artık bu kadarı gerçekten fazla olur çünkü.  

Bu akşam tam yedi ay oluyor gireli. Doğrusu nasıl geçtiğini pek fark 
etmedim. Dinlendim ve doğrusu daha yeni yeni istediğim gibi çeşitli 
etkilerden uzak kalarak düşünmeye başladım. Düşünecek de o kadar şey 
birikmiş ki zaten.  

Az daha unutuyordum; bahsettiğim gelen mektupta şöyle yazıyordu: 
“24’ünde küçük kardeşim gelecek (kardeşim diyor ama kendisinin 
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kardeşi değil aslında) ve bir yere kırmızı bir gül koyacak. Ne yapalım 
elimizden bu kadar geliyor” diyor. Anladın değil mi? [63] 

Neyse konuya devam edelim: Düşünecek o kadar çok şey var ki. Bir 
şeyi iyi anladım yalnız: Bu karmakarışık hayatı senden ve benden başkası 
anlayamaz; o kadar çok şey var ki çünkü. Onu tek yönlü olarak ele almak 
çok yanlış sonuçlara götürür. Ben de kimseye anlatmıyorum zaten.  

Eh, epey zamandır aileden hiç haber yok. İyi iyi. Ben zaten onların 
rahat hayatlarında sürekli bir huzursuzluk kaynağı idim. Ve anlaşılan 
hayallerden arınıp benim neye inandığımı ve daima inanacağımı 
anlıyorlar anlaşılan. Bu da epeyce şoke ediyor onları. Maden bunları 
yapacaktın neden okudun bu kadar! Klasik bir soru. Kimbilir belki de bir 
zamanlar hiçbir şey olamaz dedikleri insanın birşeyler yapabileceğini 
göstermekti. Onlara ve herkese. Bu kadar basit olamaz bu açıklama tabii 
ama bunun da biraz payı vardır.  

Cumartesi gecesi şimdi; televizyon seyrediyorum. Bir şarkı var: 
“Öyle mutluydum ki İstanbul’da ben.” Biliyor musun iyiki de orada 
yatmıyorum ben. Bu yaşayan şehri, yaşayışını iyi bildiğim bu şehri 
yakınımda hissettikçe ama diğer yandan da ona ulaşamadıkça deli 
oluyordum. Tütün’de hatırlarsın; Pavel ülkesinden uzaklarda ülkesini 
düşünürken onun en güzel yanlarını Lila’da sembolleştirir. Ben de 
İstanbulh’u senden ayrı düşünemiyorum. Ben seni İstanbul’da sevdim. 
Gözümde İstanbul kadar büyük, karmaşık ve yücesin. Ve öyle geliyor ki 
bana bir gün yine o şehirde birlikte olacağız.  

Şimdi Pazar sabahı. Fırtına’yı okumakta epeyce ilerledim. Güzel, 
çok güzel bir kitap ama bize uymaz, insanları hiç benzemiyor. İnsanlar 
yakın burada birbirine. Büyük ve ortak bir amaç için bütün güçleriyle 
çalışıyorlar ve daha da önemlisi başkalarının da aynı şekilde çalıştığına 
eminler. Sayıları çok fazla ve bu fazlalık yani büyük bir bütünün iyi bir 
parçası olmak büyük güven veriyor onlara. Yalnızlıkları bile başka; 
büyük kitleye dayanan insanların yalnızlığı daha hafiftir, bizimkine hiç 
benzemez. Çok şey verdikleri gibi alırlar da onlar; çok şey vermek 
zorunda kalıp ve hiçbir şey alamayıp tükenmek durumuna düşmezler. 
Güçlüyü dinle, ona destek ol, hep beraber ol, ondan çok şey al ama 
birşeyler de ver; destek ol ona. Halbuki bu dönem hiç uymaz buna; güçlü 
demek herşeyin üzerine yıkılacağı ve en iyi yıpratılacak insan demektir.  
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Dedim ya; güzel kitap ama hiçbir şeyi uymaz bize. Okuyorum ama 
yabancılaştım kitaba. Bir yerde şöyle diyor örneğin: “...felaket 
genelleştiğinde katlanması daha kolay sanırdı. Şimdi başkasının 
felaketinin bir hafifleme değil, fazladan bir yük olduğunu anlıyordu.” Bu 
dönem de tam tersi bunun; felaket genelleştiğinde ancak insanlar 
yaklaşabiliyorlar birbirlerine. Onun dışında tek tek kişilerin ne olduğu, 
başlarına neler geldiği kimseyi pek ilgilendirmiyor. Bu sürecin doğal bir 
özelliği bu aslında; büyük birimler katılmamış henüz ve bu durum da 
insanlara yansıyor.  

Amma da mektup yazdım sana. Böyle her taraf dolunca hoşuma 
gidiyor. Alt tarafı bir yaprak doldurduk ama normal yazıyla birkaç misli 
yere sığar ancak. Unutmadan söyleyeyim, durum açıklığa kavuşmazsa bu 
duruşmaya gelmemeyi düşünüyoruz.  

Sana özel olarak pek birşey yazmadım bu mektupta; ama ne 
yazayım, işte Fırtına’yı yazdım ya. O ifadeleri rastgele seçmediğimi sen 
de biliyorsun. Bu mektubu alınca bana bir telgraf çekersin değil mi? 
Mektuplarını alamıyorum bari bir telgraf alalım. Olmaz mı!  

Şimdi tekrar soruyorum sana; hastalığın ne oldu? Hala muayene 
olmadın mı, bana yaz.  

Bu kadar şey görüp yaşadıktan sonra insan hayatta bazan küçücük 
birşeyin büyük bir anlam kazanabileceğini anlar. Küçük bir davranış 
örneğin insanın sevdiğini yanağından öpmesi gibi. Ve hele bu bir sürü 
hengame içinde kurulan güzel bir beraberliğin pek de sık olamayan özel 
bazı anlarından sonra yapılıyorsa. Hatırlıyorsun, anlıyorsun. Bak şu anda 
televizyonda Esin Engin var: Sana aşık olmaktan gurur duyuyorum’u 
söylüyor. Ben ekleyecek başka şey bulamıyorum. Seni çok seviyorum.  

 

DİPNOTLAR  

[62] TDAS’tan söz ediliyor.  

[63] Ankara’da Ömür Karamollaoğlu’nun mezarına konulacak 
kırmızı gül.  
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Mektup	-	66		
29 Mart 1978 

Sevgili Belma,  

Bugün 28 Mart. Son mektubunu aldığımdan beri bir hafta geçti; hala 
birşey yok. Bir ay geçti duruşmadan beri, ancak üç tane geldi. On günde 
bir tane yani. Ne diyeyim, ne yapayım? Yazmadığını düşünemiyorum; 
yazıyorsun ama ulaşmıyor anlaşılan. Buraya geldiğimden beri (bir defa 
hariç) haftada en az iki kere yazdım sana. Ve şimdi yine yazmak gereğini 
duyuyorum. Üç yönden bu gereklilik: Birincisi; senin de belirttiğin gibi 
bir karekter özelliği: vermeden duramam ben, huzursuz oluyorum. 
İkincisi; hayatımda ilk kez söylediğim, yazdığım herşeyi anlayabilen 
birisine rastladım. Bu nedenle düşündüğüm herşeyi yazabiliyorum sana. 
Üçüncüsü; senin ihtiyacın var mektuplara; okuduğunda seviniyorsun, 
mesut oluyorsun. O halde yazmak gerek; bana gelince, alışkınız nasılsa 
yalnızlığa. Böyle idare ederiz ne yapalım.  

Bugün iki tahliye daha var. Sayımız yediye indi. Mahkemeye 
gidenlerden Afyon’dakinin tahliye olduğunu öğrendim [64]. Bugün de 
telgraf geldi ondan. Ayıp etmiş; Taksim’den çekmiş telgrafı. Bunu 
okuyunca bir tuhaf oldum; neler hatırladım.  

Yine bugün Fırtına’nın ikinci cildini de bitirdim. Yine bazı yerleri 
yazacağım sana. Geçen mektupta da yazmıştım; genel olarak bize uymaz 
bu roman. Ama bu içinde çok güzel yerlerin bulunmasını ve genel olarak 
güzel olmasını engellemez tabii. İkinci cilt hemen tamamen Almanların 
büyük bozgununu anlatıyor. Bir yanda ölen yüzlerce insan, yakılıp 
yıkılan şehirler; diğer yanda da her gün biraz daha yaklaşan zafer. Bu 
ikisi karmaşık duygulara yol açıyor insanlarda. “... acının insanı 
öldürmediğini, onunla birlikte yaşanabileceğini, yepyeni bir güç 
verdiğini, insan ruhunu yücelttiğini anlıyordu şimdi.” Savaşın ortasında 
ne acılar duyuluyor, ne büyük beraberlikler kuruluyor. Hatırlarsın geçen 
mektupta sana Nataşa’yı yazmıştım. Bir gece beraber oluyorlar ve ertesi 
gün savaş patlıyordu. Ayrılırlar ve birkaç yıl hiç görüşemezler, haber bile 
alamazlar birbirlerinden. Artık kocasının öldüğüne iyice inanmıştır (bu 
arada bir de çocuk doğar). Bir gün yine saygıdeğer başka bir insan ona 
beraber olmayı teklif eder. O kabul etmez. Bu, der, sadece onun anısına 
olan saygıdan değil; hayatta duyulabilecek tüm mutlulukları onun 
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yanında duydum ben. Aynı şeyleri başkalarıyla duymam olanaksız. Ne 
güzel değil mi! Yalnızlık acı verse bile yine yalnız kalmak; aynı şeyleri 
başkasının yanında duyamayacağın için yalnız kalmak.  

Ve okuduğum bu kitap bende uzun zamandır varolan bir düşünceyi 
doğruladı. Yeryüzünde sanıldığından daha fazla herşeye katlanabilecek, 
herşeyinden vazgeçebilecek insan var. Ama bu insanların çoğunluğunun 
büyük özelliği; sağlam ama yeterince bilgili ve uzak görüşlü 
olmamalarıdır. Ve yine genellikle bu insanlar daha az sağlam (maddi ve 
manevi acılara dayanmak açısından) insanların denetiminde, 
yönlendiriciliğinde bulunurlar. Ve bu insanlar kendi zayıflık ve 
yetersizliklerini bu insanları yönlendirmede yansıtırlar. Onları yetersiz ve 
yanlış yönlere gönderirler. Onları harcarlar, satarlar. Sonunda zaman 
içinde bu tür insanlar tasfiye olurlar ama onların yüzünden nice sağlam 
ama yeterince bilgili ve uzak görüşlü olmayan insan boşuna harcanır. 
Şüphesiz hataları, zayıflıkları, yetersizlikleri bulunmayan hiçbir insan 
olamaz. Ama yönlendirici bir insanda bulunması gereken özellik şudur: 
elbette ki hataları, yetersizlikleri süreci etkileyecektir. Bu olağan. 
Yapılması gereken; düşünmek ve neyin doğru olduğuna objektif olarak 
karar vermek ve onu uygulamaktır. İnsan hata ve yetersizliklerini objektif 
olarak verilmesi gereken karara yansıtmamalıdır. Belki onu uygulamakta 
yeterince başarılı olamaz ama doğru bir karar ve gereken enerjinin 
varlığı, biliyoruz ki tek başına bile işin çoğunun halledilmesi demektir. 
İnsanın geçmiş hayatından gelen özelliklerle, içinde bulunduğu durumla 
çatışsa bile doğru kararı vermek; yani zaafları hiç olmazsa düşünceye 
yansıtmamak. Görünürde olağan birşey ama neler yapanlar var: Kendi 
özel durumuna, istek ve zaaflarına göre tahlil yapıp karar uyduranlar az 
mı görüldü? Ve en kötüsü; o kararlar birçok insanın yönlendirilmesinde 
etkin oluyor. Herkesin zaafları vardır ama bazılarınınki öldürücü oluyor.  

Bak şimdi ne geldi aklıma: Sana bir insan tipi anlatayım gene; 
aslında iki insan tipi ama çıkış noktaları aynı; detaylı düşünme pasifizmi. 
Sanıldığından oldukça fazladır bu orjinal ismi taktığım tip. Bu insanlar 
hep büyük şeyler yapmayı kurarlar; yapılan herşey küçüktür, kusurludur 
onlarca. Çok büyük, kusursuz şeyler yapmak gerekir. Tek başına ele 
alınırsa olumlu bir istek ama iş burada bitmiyor. Şunu yapmak, bunu 
yapmak lazım; iyi düşünmek, iyi hazırlanmak lazım. Güzel ama bunu 
söylemekle bitmiyor. Önemli olan bu söylenenleri hazırlamak, yapmak 
yani bu yolda adımlar atmak. İşte birinci tür detaylı düşünce pasifizmi 
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burada ortaya çıkar. Birşey önerilir. Cevap hep aynıdır: Bu da iş mi; 
aslında şunu da yapmak gerek veya iyi düşünmek gerek. Ama bu insanlar 
hep o büyük şeyleri düşünmekten veya hep en detaylı düşünmeye 
çalışmaktan o önerdikleri şeylerin gerçekleşmesi konusunda hiçbir şey 
yapmazlar. Zaman büyük şeyleri hayal etmekle geçer gider. Büyük 
şeyleri hayal etmek elbette güzeldir ama o hayalin gerçekleşmesi yolunda 
ilerlemek şartıyla. İşte büyük şeyler veya detaylı düşünme pasifizmi 
budur. Bu durum aslında birşeyler yapmayı önerenlere karşı birşey 
yapmaya niyeti bulunmayanların öne sürdüğü gerekçedir. Normal bir 
öneriye karşı olağan dışı büyük öneriler getirenlerin ya ayakları havadadır 
ya da birşey yapmaya niyetleri yoktur. Büyük öneri getirenler ya bu 
dünyadan habersizdir ya da hiçbir şeye niyetleri olmadığını kamufle 
amacındadırlar. Önemli olan öneri getirmek değil onu hazırlayacak 
şeyleri gerçekleştirmekte; bunun için gereken çabayı göstermektedir.  

İkinci tür detaylı düşünce pasifizmi ise toplumsal mücadeleyi iyi 
anlayamamıştır. Bu ilke: doğru bir yönde en iyiyi yapamayacaksan, 
yapabileceğini yap ilkesidir. Bu insanlar ise hep en iyi ve en büyüğü 
yapmayı düşünürler ve sonuçta birşey yapamazlar. Aslında herşeyin 
küçükten büyüğe, basitten karmaşığa doğru gelişeceğini de 
anlamamışlardır. Havada olan ayaklar bir türlü yere değmez. Onlar da 
önerdikleri o pek büyük şeylerin gerçekleşmesi yolunda somut birşeyler 
yapmazlar. Birşey olmayınca da umutsuzluğa düşüp başkalarını suçlarlar. 
Bu da fena bir kaytarma yolu sayılmaz (örneğin bizim gelin kızın 
nişanlısı buna tam bir örnek). Bir de aklıma bu anlattıklarımla yine biraz 
ilişkili bizim ‘dümen’ geliyor. Kardeşim bu insan birşeyi yapmaya karar 
verdiğinde (zorlanmazsa eğer) o kadar detaylı düşünür ve bu detayları da 
gerçekleştirmekte o kadar ağır davranır ki; herşey hazır olduğunda onu 
yapmanın bir anlamı kalmamıştır artık.  

Bu mektubu aslında yarın da yazıp Perşembeye atacaktım ama şu işe 
bak; bir saatte neler yazdım. Sana yazarken hep böyle oluyor zaten: elime 
bir aldım mı kalemi yazıyorum da yazıyorum. Dışarda bu yazdığım kadar 
konuşmuyorum diye kızardın ama ne yapalım; insanın lafını kesmekten 
konuşturmuyordun ki; konuşmanın zevki kalmıyordu. Yoksa ben bir 
ağzımı açtım mı en az yarım saat susmam (bunu bilmiyordun değil mi). 
Neyse bir gün göreceksin elbet.  
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Mektuba önce normal çizgili kağıtta başladım, yazamadım. Ben çok 
zor yazıyorum o kağıda. Düz kağıdı ise uzun mektuplara ayırıyorum; 
çünkü yazıp da bir sayfa boş kaldı mı canım sıkılıyor. Sonunda buna 
yazmaya karar verdim. Yaz da nereye olursa olsun değil mi sevgili eşim... 
Ben de öyle yapıyorum işte. Bak sana Fırtına’dan bir pasaj yazayım: “... 
sevgilim, seni ne kadar sevdiğimi, seninle, yaptığım işle, acılarımla, 
savaşmaktan iyice yorulduğun düşüncesiyle yaşadığımı bilsen. Yaptığın 
köprüleri görüyorum (adam inşaat mühendisi ve savaşta da istihkamcı); 
zaferi ve seni de, tıpkı kırda çektirdiğin resimdeki gibi: sırtında pardesü, 
başında kasketle, alınyazım, sevgilim, herşeyim.”  

Güzel değil mi; bu adam yazar değil şair sanki.  

Ortam da oldukça enterasan. Tatlı su toplumcuları hemen kendilerini 
gösteriyorlar: Bugün başta olanları desteklemek gerek; yoksa iyi olmaz. 
Bunun ceremesini halk çeker vb. Ne iyi değil mi? Aslında bunun aksini 
savunanlar bugün kısmen tecrit oldular anladığım kadarıyla. Bir yerde 
olağan. Önceden de anlattım ya; çok insan rahatları uğruna yapılması 
gerekenleri, tarihsel görevi hemen unutmaya hazırdır. Burada da 
dünyadan pek haberimiz yok; düşün düşün ama sonunda bir yere 
varamıyorsun ki.  

Galiba duruşmadan sonra yazdığım bu onuncu mektup. Bir ayda on 
tane yani üç günde bir tane. Bilmem bu kadar şeyi okumak fazla vaktinizi 
alıyor mu? Bir de benim fazlaca vaktimi alabilse gelen mektuplar...  

Sevgili eşim; ben sadece sana ve sürece aitim. Bunu bil, bunu 
unutma.  

Senin E.  

 

DİPNOTLAR  

[64] Haydar Yılmaz’ın tahliye olmasından söz ediliyor. 
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Mektup	-	67		
31 Mart 1978 

Sevgili Belma,  

Bugün 29 Mart Çarşamba. Cuma günü atmak üzere tam sana 
yazmaya başlayacaktım ki akşam mektubun geldi. Önce zarfın büyüklüğü 
karşısında şaşırdım. Üzerindeki damgaya rağmen senden gelebileceğini 
pek düşünmedim. Açıp da içindeki resmi görünce olduğum yerde çakılıp 
kaldım. Sen benim yüreğime mi indireceksin? Hala oldukça heyecanlı 
olduğumdan bu konuda sonra yazayım sana.  

Mektubunun tarihi 14 Mart ve dokuz önce postaya verilmiş. Öyle bir 
küfrediyorum ki bu gecikmeye sebep olanlara. Önceden de yazdım ya; 
gelenlerle birlikte gelmeyenleri de sayıyorum. Benim duruşmadan sonra 
yazdığım on birinci mektup bu. Benimkileri alıyorsun ve bu da çok 
sevindiriyor beni. Beni okuyorsun ve ben de çok mutlu oluyorum bundan 
dolayı.  

Önce mektubundaki konuları cevaplandırmakla başlayayım: Abin 
konusunda bir konuda hak veriyorum sana: Beraberce uğraştığı insanlar 
daha aklı başında ve istikrarlı olsaydı durum biraz daha farklı olur; biraz 
daha fazla gelişebilirdi. Ancak yine de ilk etkilenmenin önemli bir payı 
olduğunu kabullenmek gerek. Aslında doğal; bugüne kadar başka bir 
hayat yaşayıp ve orada da kalmaya devam ederek insan nereye kadar 
gidebilir? Avukat konusuna gelince; bu konuda yeni bir gelişme, 
açıklama olmadıkça biz gelmemeyi düşünüyoruz şimdilik. Aynı konuyu 
Afyon’a da yazacağım. Bugün oradan da mektup aldım zaten.  

Bir de mektubumda yazdığım bazı şeyleri anlamadığını söylüyor ve 
açıklama istiyorsun. Fesuphanallah. Benim eşim hiç de akılsız değildir 
ama senin de dediğin gibi biraz sürmenaj geçiriyorsun galiba. Önce sana 
oradan dönüşümüzü anlatayım: Ertesi gün sabah erkenden çıktık. Bu 
sefer ilk seferin aksine çok durduk yollarda. Bostancı civarında benzin 
aldık, ardından Gebze’de durduk kahvaltılık filan aldık. Ve o kadar çok 
durduk ki hava da oldukça sıcak olduğundan bu herifler denize filan mı 
giriyorlar diye düşündüm. Ardından İzmit’te durduk. Sonra yine 
Eskişehir’de durduk ve esaslı bir yemek yedik. Burada da çok durduk. 
Sonra Isparta’ya gelmeden bir yerde durduk; çay filan içtik. Yani 
arabanın kötülüğünün yanında yolculuk epeyce iyi geçti. Hava açık 
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güneşli. Bizim de neşemiz yerinde. Eh daha ne isteriz? Yolda da kendimi 
bir ara birilerine çok yakın hissetmem doğal değil mi? Ve ben düşündüm 
ki çıkınca da çok sevdiğim bir şehirde kalmayı isterim. Başka yere 
uyamam gibi geliyor bana. Bu şehirde çok şey buldum ve anlaşılan bunun 
için de çok seviyorum onu. Önceden de yazmıştım: Bu şehirle seni 
ayıramıyorum birbirinden.  

Biliyor musun; tekdüze bir hayat ve hemen hemen aynı şeyleri her 
gün görmek insan zekasını etkiler. İnsan eskisi kadar geniş ve hızlı 
düşünemez, eskisi kadar hızlı kavrayamaz. Buna karşı mücadele etmek 
gerek. Bu iki türlü olur: Birincisi; değişik şeyler görmek ve bu konuda 
televizyonun faydası büyük. İnsanı en azından gözüyle gördükleri 
açısından uzaklaştırıyor olduğu yerden. İkincisi; okumak, düşünmek ve 
kafayı zorlamaktır. Okumak ve düşünmeyi biliyoruz. Kafayı zorlamaya 
gelince; ben gazetedeki bulmacaları çözüyorum ve Milliyet’te arada bir 
çıkan genel yetenek testleriyle uğraşıyorum. Kafamızı uyanık tutmamız 
gerek.  

Kasımpaşalı bacıya selam söyle. Burada argoyu epeyce öğrendik. 
Gerçi ben pek kullanmıyorum ama bazı arkadaşlar daha sıkça 
kullanıyorlar. Ona de ki: Bir ara epeyce terso kalmıştık ama şimdi 
oldukça iyiyiz. Ha, bu arada satranç sokmaya çalışıyoruz buraya. Girerse 
bayağı iyi olur. Biraz bilen birisi daha var. Biliyor musun 16-17 
yaşlarında çok meraklıydım bu oyuna. Satranç kitapları alır ve saatlerce 
çalışırdım. Fena da oynamazdım. İnsan zekasını geliştiren bir oyundur. 
Olanağınız varsa siz de oynayın. Büyük kız (artık çocuk kız demiyorum) 
biliyor sanırım. Mektup yazmamakla çok ayıp ettiğini de söyleyiver ona.  

Fırtına’nın son cildine başladım ve sana yazılacak o kadar şey var ki. 
İnsanlar ve özellikle de onların en zor dönemlerde duyup hissettikleri. 
Ossip’i biliyorsun. Kiev’e girdiklerinde orada bıraktığı anası ve kızının 
Almanlar tarafından katledildiğini öğrenir. Şöyle yazar karısına: “... bu 
felakete birlikte katlanmalıyız; sözler ne senin işine yarar ne de benim. 
Ama elini tutup sana şunları söylemek istiyorum: İşte yalnız kaldık, 
başımıza gelen korkunç birşey, ama hiç birini unutmadan yaşamaya 
devam edeceğiz; bu anıyla yaşayacağız... Sonsuza dek birlikte 
olacağımızı sana söylemek istiyorum, bu ölümden de güçlü birşeydir.” 
Bu acıyla yaşamak, ama birbirine dayanarak ve daha da güçlü olarak 
yaşamak. Çok güzel değil mi. Ama bunlar birşey değil. Vassia ile Nataşa 
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var; hani şu bir gece beraber olabilen ve arkasından da savaşın patlaması 
sonucu ayrılmak zorunda kalan insanlar. Bir yanda gittikçe yaklaşan 
zafer; Kızıl Ordu Berlin’e yürümektedir. Diğer yandan hiç haber 
alamamak birbirinden. Diğerinin yaşadığından bile emin olamamak. Ve 
işte böyle bir ortamda önemli bir görevi daha başardıktan sonra bunu 
kutlarlar. Aynı zamanda yılbaşıdır. “Vassia’nın yüzü Nataşa’nın çok 
sevdiği gülüşle aydınlandı. Nice yıllara Hataşa! Yaşadığımı biliyor 
musun? Ne garip, yüreğim çarpıyor... Nisan’da patlayan bir mayın 
parçası kolumu yaraladı; saatim kırıldı. Ama yüreğim çarpıyor. Çok iyi 
bildiğin o gece hep devam ediyor; yılın en kısa günüydü, hem de en uzun, 
hayattan da uzun. Sevgilim benim.”  

Ehrenburg herşeyin yanında böyle durumlarda insanın içini 
kaplayan gururla karışık hüzünlü duyguyu çok iyi anlatıyor. Bir de genel 
olarak savaşı, zor durumları ilgilendiren çok iyi bir değerlendirmesi var: 
“Savaş olmadığı sıra insanlar büyür, olgunlaşır, yaşlanır, yılların akışına 
ayak uydururlardı. Garip bir olay gibi, birinin çocuk kaldığı, bir 
başkasının erken ihtiyarladığı söylenirdi. Olgun kişiyle genç adamı 
birbirinden ayıran kafa yapısı, zamanla, ağır ağır edinilir. İnsanın iç 
dünyası ise, sınav yıllarında başka türlü oluşur: O zaman insanlar büyük 
bir çabuklukla zenginleşirler; yaş kavramı kaybolur, yürek katılaşır, aynı 
zamanda da aşırı bir duyarlılık kazanır. Dünya daralır: Asker için yeryüzü 
bir tepe, partizan için orman olur. Aynı zamanda da genişler: Çünkü açığa 
vurulan duygular, öbür insanlarla sıkı bağlar kurma duygusu kişide, 
yalnız kendi hayatını değil, aynı zamanda başkalarınınkini de yaşadığı 
izlenimini uyandırır.” Gerçekten de bu değerlendirmeye eklenebilecek 
hiçbir şey yok. Ehrenburg’un anlattığı çeşitli insanlar bende insan 
hayatının akıp giden bir suya benzediği düşüncesini doğurdu. Kimi 
insanın hayatı, ki çoğunluğu kapsar, kayaların arasından doğan zayıf bir 
pınarı hatırlatır. Bu cılız su hayatın irili ufaklı kayaları arasından akmaya 
başlar ve bir süre sonra ya kurur ya da görünmez olur. Bir büyük kayanın 
altına girmiş ve bir daha da çıkamamıştır. Bazılarının hayatı ise dağlardan 
köpüre köpüre aşağı inen suları andırır. Bu su hayatın sert kayalarına 
çarpar; köpürür, parçalanır ama akışını durdurmaz. Ve sonra ovaya ulaşır. 
Ovaya ulaşmak; insanın iç huzuruna kavuşması, tam bir yeterlilik 
kazandığını hissetmesi, olgunlaşması ve hayatta gerçekten birşeyler 
yapabildiğini hissetmesi demektir. Durulur, derinleşir. Daha az köpürür 
artık çünkü kayalar o denli etkilemez onu. Denir olmuştur artık; daha ağır 
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akar ama çok daha derin ve geniştir artık. İşte burada bir sorun çıkar 
ortaya: Mücadeleden uzaklaşan bir su kolay çamurlaşır. Hayatın toprağı, 
kayaların arasından akan su; kaçınılmaz olarak çamura bulanır. 
Dağlardan aşağı köpüre köpüre akarken o çamurlarından da temizlenir. 
Bilinen bir gerçektir ki; akarsu temiz, durgun su kirlidir. Akışı yavaşlayan 
nehir bir süre sonra derinlik ve duruluğunu kaybeder. Rengi bulanır; 
dibinde çamur yığılmaya başlar. Coşkun bir sel olduğu günler artık çok 
gerilerde kalmıştır. Nehir o coşkulu sele yabancılaşmıştır. Ama herzaman 
böyle olmaz bu. Ovaya inince durulan, derinleşen, nehir olan su 
bulanıklaşmaz. Artık derinliği ve genişliği sayesinde daha da karşı 
konulmaz biçimde akar; kayaları köklerinden söküp götürür. Hızlanır 
gittikçe akışı; tıpkı denize dökülmeye koşan bir nehir gibi. Nehir olduktan 
sonra da büyük bir amacın varlığı; denize dökülmek, suyun yine derin ve 
duru kalması için şarttır. Nehir ancak denize dökülmek için hızlı akar. 
Denize dökülmeyen nehir durgunlaşmaya, çamurlaşmaya ve sonunda bir 
bataklıkta kaybolmaya mahkumdur. Bu deniz ise o güne kadar dökülen 
nice nehirlerden oluşan insanlığın geleceğini temsil eder.  

Bazı insanların hayatı ise ovada küçük bir akarsu olarak doğar. Daha 
rahat başlarlar hayata bunlar dağlardan inen sele göre. Onların yolunda 
kayalar yoktur başlangıçta; sadece suyu çeken, emen kumlu bir toprak 
vardır. Bu küçük akarsuların çoğu kumlu topraklarda kaybolur, tıpkı 
dağlardan inen sellerin çoğunun kayaların altında kaybolması gibi. Bu 
kumlu topraklarda kaybolmamak için akarsu sürekli büyümek, 
derinleşmek zorundadır. O dağlardan inen sele göre daha duru ve derindir 
ama onun kadar hızlı akamaz. Sel ise derinliğin temellerini içinde taşır 
ama ilerleme hızı ona derinleşme fırsatı vermez. Her ikisi de değişik 
yollardan nehir olurlar ve yaşamak için ikisi de denize koşmak 
zorundadır. Ben dağlardan inen, köpürüp akan, ovada ise derinleşip 
durulaşan suya benzerim. Sen ise küçük bir akarsu olarak doğan, kumlu 
topraklarda kaybolmayan, ağır ağır akarak derinleşip durulaşan bir suya 
benzersin. Ve ikimiz de nehir olmaya başladığımız sıralar karşılaştık, 
bütünleştik. Ve şimdi beraber denize koşuyoruz. Hatırlarsın değil mi, 
sana bahsetmiştim bir yerde gördüğüm manzarayı: Bir nehirin denize 
dökülmesi. Hiç aklımdan çıkmadı o manzara benim. Hızla akan geniş ve 
derin bir su ve onun mavi denizle coşkunca kucaklaşması. Bir gün ben de 
götürürüm seni oraya. Belki de görmüşsündür ya. 
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Şimdi resminden bahsadebilirim artık. Düşünceli; insana sevgi, 
merak ve şefkatle bakan bir yüz. En güzel ve üstelik seni en iyi anlatan 
resmin. Bütün duygularımı, duyduğum hissettiğim herşeyi korkunç 
alevlendirdi. Hani bir yangına benzin sıkılınca ne olur; işte onun gibi 
birşey. Sık sık ve uzun uzun bakıyorum resmine. Önceden de 
söylemiştim sana sanırım: Sende beni sakinleştiren, huzur sağlayan bir 
yan var. Haklısın söylediklerinde. Nasıl bağlandık bu kadar birbirimize; 
bunun cevabı zor ama aynı ölçüde de basit. “Birbirimize bağlanmak için 
ya da birimizin diğerine bağlanması için hiçbir özel gayret sarf etmedik, 
herşey o kadar doğal ki beraberliğimizde. İşte belki de cevap bu.” Evet 
cevap bu. Hayatın içinde, uzun süre tarafların haberi olmadan doğan ve 
büyüyen bir duygu. Sonra o duygunun açığa çıkması ve her iki insanı da 
sarması. Sakın bir daha ayrılıktan filan söz etme diyorsun. Ne söz etmesi; 
bu kelimeyi değil yazmak düşünmüyorum bile. Zaten biliyorsun sana 
yazdığım zaman da düşünüp, öyle olmasına inandığım için değil; [65]   

 

DİPNOTLAR  

[65]  Mektubun bundan sonraki anlaşılan son satırları bulunmuyor. 
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Mektup	-	68		
3 Nisan 1978 

Sevgili Belma,  

Bugün Martın son günü Cuma. Nedendir bilmem iki gündür çok 
sinirliyim ve canım felaket sıkılıyor. Ne yapsam geçmiyor bu sıkıntı. 
Böyle birden ne oldu bilmiyorum. Seni düşündüğümde biraz 
sakinleşiyorum; zaten şimdi de onun için yazıyorum sana.  

Bugün kitapların geldiğini öğrendik, yakında elimize geçer. Bir de 
şu Aydınlık denilen kepazelik elimize geçti. Dışarısının durumunu tahmin 
edebiliyorum. Pasifizmin, namussuzluğun her çeşidi yeşeriyor, ortalıkta 
kol geziyor. Çok bereketli bir ortam buldular kendilerine. Bana sanki aynı 
film (65 sonrası gibi) değişik dekorda tekrar oynuyor gibi geliyor. 
Bakalım ne kadar sürecek bu oyun? Genel bir kural bu galiba: Hep en 
iyiler gider ve uzun süre meydan şarlatanlara ve yaptıkları en basit şeyi 
büyük bir marifetmiş gibi süsleyip satanlara kalır. Bir özelliğin epeyce 
zararını gördüm geçmişte: Beş iken bir görünmek. Ama olsun; yine de bu 
özelliği değiştirmeye çabalamak gereksiz. İnsan hayat karşısında 
mütevazi olmalı daima çünkü ne kadar çok şey de yapılmış olsa daima 
yapılanlardan çok daha fazla yapılması gereken şey kalmıştır.  

Aşağı yukarı bir aydır Ehrenburg okuyorum. Bugün Cumartesi ve 
yarın sabah bitiyor. Bir ayda beş cilt okudum. Fırtına’nın son 
sayfalarındayım. Berlin’e girmek üzereler. Şu kitabın en çok hoşuma 
giden yanı Sergey’in ölümünün anlatılışı oldu. Çok şeyler yapmış bir 
insanın yine önemli bir şeyi yaptıktan sonra basit ve gürültüsüzce ölümü. 
Kızılordu Yugoslavya’ya girip oradan kuzeye yürürken sapa bir yerdeki 
bir kasabanın Almanlarca işgal edildiği duyulur. Bütün köy halkını 
katledeceklerdir. Ordunun onlarla uğraşacak vakti de yoktur. Buna 
rağmen Yugoslav partizanlarının yardım çağrısına karşılık Sergey bir 
miktar kuvvetle oraya gönderilir (savaşın başında teğmen iken şimdi 
binbaşı olmuştur). Kasaba kurtarılır ve aynı gece şenlikler sırasında 
kıyıda kalmış bir direnme yuvasının açtığı ateşle Sergey ölür. Bütün 
kasaba derin bir sessizliğe bürünür. “Sergey’i öldüğü kente, bir akağacın 
altına gömdüler. Mezarı, sonbaharın son çiçeklerinin, şebboylarla latin 
çiçeklerinin altında kayboluyordu. Akşam kadınlar mum yaktılar, 
durmadan oynaşan küçük ışıklar artık çarpmaz olan yüreğindeki büyük 
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sevgiyi gösterir gibiydi.” Çok duygulandım ben bunlardan. Hayret 
edeceğin kadar çok duygulandım. Basit, sade insanların yüreklerinde yer 
eden bir ölüm. Fransa’da sevip, Rusya’da evlenip, Stalingrad’da çarpışıp, 
düşmanı kovalayıp, Yugoslavya’nın küçük bir kasabasında ölmek ve 
yüreklerine yerleşmek oradaki insanların. Burada çok gürültülü bir 
ölümden çok daha fazla bir güzellik ve hüzün var.  

Ve nihayet Fırtına bitti. Hem de ne bitiş! Bütün genişliği, derinliği 
ve acılığıyla bir son. Bir yanda kazanılan büyük zafer, diğer yanda 
katlanılması güç büyük acılar. Bir Fransız var; Lajean. Küçük bir kızı 
bombardımanda ölmüştür. Kendisi gibi mukavemet hareketine katılan 
karısı Paris’ten nazilerin çekildiği gün (yani onlar için savaşın son günü) 
ölür. Savaş tüm dünyada biter. Lajean düşünür: Herkes o büyük 
gerilimden kurtuldu. Herkesin mutluluğu en yakınında duyduğu, 
sevdiklerine kavuşacağına artık iyice inandığı o son anda ben mutluluğu 
yitirdim. Savaş bitti ama benim gidecek yerim yok, der. Mado ise zafer 
günü önceden öldüğünü öğrendiği Sergey’i düşünür: “... onu hep 
seveceğim, böyle bir sevgi tekrarlanamaz. Hayatın sevinci bizim de 
olabilirdi, ama kaderimiz başkaymış.” Ve hele Valya (Sergey’in karısı)... 
Annesi bazan ona oğlunun gençliğini anlatır; onun bilmediği gençliğini. 
Bazan düşünür; bana yeterince açılmadı o diye. “Sonra kendini toplayıp, 
yalan, diyordu. Sergey benim içimde –hayatının önemli anlarını, 
yaptıklarını (rastlaşmamızdan önce neler yaptığını, nasıl savaştığını hiç 
bilmiyorum) değil –en önemli yanını, sevgisini, kuşkusunu, yüreğini 
verdi bana. Bunun için hayatındaki herşeyi anlayabiliyorum. En ufak 
ayrıntılarına, hatalarına, eğilimlerine, Sırbistan dağlarına gitmesinin 
nedenlerine varıncaya dek.”  

Bu düşünceleri ikimiz ne kadar iyi anlıyoruz değil mi? En 
önemlisini verdik birbirimize: Bu kelimenin tüm gerçek anlamıyla; 
yüreğimizi.  

Diğer yanda Vassia ve Nataşa kavuşurlar; dört yıl önce beraberce 
geçirdikleri ilk ve son geceden sonra ilk kez. İki gece arasında ise neler 
olup bitmişti? “Herşey neden bu kadar kolay oldu biliyor musun Nataşa? 
Çünkü her an birlikteydik, şimdi anlıyorum.” Ve bir gün biz de aynı şeyi 
söyleyeceğiz: Kolay oldu çünkü her an birlikteydik.  

Yedi aydan fazla oldu gireli ve ancak şimdi tam olarak toplanmış ve 
yine eskisi gibi herşeyin altından kalkabilecek gibi hissediyorum 
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kendimi. Bu durum geçmişi daha açık ve daha detaylı değerlendirme 
olanağı veriyor bana. Ve şimdi sana birşeyler vermeyi, verebilmeyi daha 
çok istiyorum. Belki sana da biraz garip gelen bir sevgim var: Sevgiyi 
vermekle tam olarak özdeşleştiririm. En çok sevdiğime herşeyimi vermek 
isterim. Sana çok şey verdim ama henüz herşeyimi veremediğimi 
hissediyorum. Onu da zaman içinde yapacağım. Hatırlıyorum da, 
beraberliğimizin hemen başlarında söylemiştim: Bizim sevgimiz sıradan, 
yüzeysel sevgilere benzemez. Herşeyimizi veririz ve herşeyi de isteriz.  

Burasını sorarsan hiç sorma daha iyi. Kısa süreli düzeliyor ama hiç 
iyiye gitmiyor. Başka yapıdan insanlarla günlük hayat konusunda daha 
iyi anlaşmak hoş değil ama gerçek de böyle. Bireyciliğin, küçük burjuva 
çıkarcılığının her çeşidini görüyoruz. Bizimkiler de epeyce gelişmiş bu 
konuda. Laftan da anlayan yok; artık bilmiyorum sonu nereye varacak. 
Neyse, buranın sorunlarıyla canını sıkmayayım senin. Bu seferki mektup 
kısa oldu ama ne yapalım.  

Senin E.  

 

Not: Teyzemden mektup geldi. Sorduğu için avukat konusunu 
yazdım ona.  
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Mektup	-	69		
7 Nisan 1978 

Sevgili Belma,  

Duruşmadan sonra beş hafta geçti ve bu süre içinde yazdığım on 
ikinci mektup. Senden ise sadece dört cevap geldi. Mektuplarım sana 
ulaşmıyor mu bilmiyorum. 27 Mart’ta yazdığım bir mektuqta alınca 
telgraf çek diyordum ama hala haber gelmedi. Senden de on gündür 
mektup gelmedi. Yarın bu mektupla birlikte bir de telgraf çekeceğim 
sana. Bu kadar şeyin arasında bir de mektupsuz kalmak hiç çekilmiyor 
doğrusu.  

Belki de akrabaların durumunu düşünmekten yazmıyorsun diye 
düşünüyorum. Durumları hiç de iyi değil şüphesiz ve bilinenlerin yanında 
oldukça ters bazı gelişmeler var. Düzeltme yolunda adımlar da var tabii 
ama alınması gereken epeyce yol var. İnsan böyle durumlarda bazı 
kişilerin ve onların herşeyden uzakta kalmasının ne demek olduğunu, 
onların değerini daha iyi anlıyor. İnsan bir yerde en çok neye şaşırıyor ve 
kızıyor biliyor musun? Bazı insanlar dar bir bölgede yetişmişlerdir ve bu 
sınırlar içinde oldukça başarı kazanmışlardır. Bu dar sınırlar içinde 
kazanılan başarı onlara şaşılacak bir güven verir. Hatta kendilerini 
allame-i cihan sanmaya başlarlar. Sonra şartların durumu sonucu bu 
insanlar çok daha geniş bir alana çıkarlar ve eski alanın güven ve 
alışkanlığından hareketle aynı şeyleri orada da yapmaya çalışırlar. Kısa 
bir başarıyı başarısızlık izler ve o zaman da bu insanlar “bize birşey 
öğretilmedi” hikayesine başlarlar. Gel de kafayı bozma yani; ne diyelim 
bir zamanların çokbilmişliğinin klasik sonuçları.  

Bu arada nihayet ayağımı muayene ettirebildim. Kemik kirişlerinde 
incinme. Kendiliğinden geçer deniyor.  

Biliyor musun bu arada sana önceden yazdığım gibi, yazdığımın 
aksine fazlaca değişmekten vazgeçtim. Kendini toplayıp daha detaylıca 
düşününce insan herşeyi daha açık görebiliyor. Değişmek gerek tabii ama 
sınırlarını daha iyi saptayarak. Adı geçen kişinin en bariz özelliği 
herşeyini vermesi ve bu verme sürecinde de genelden hareket etmesi; 
genele vermesi ve kişiler üzerine eğilmeyi de bu genelin içinde ele 
alması. Onun gücü de güçsüzlüğü de burada yatıyor. Çabanın tüm genele 
yayılması genelin daha iyi yürütülmesinde büyük bir etken. Ama tek tek 
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kişilere eğilmenin zayıflığı uygulamadaki çeşitli aksaklıkları da 
beraberinde getiriyor; yetersizlik noktaları çıkıyor.  

Şimdilik duruşmaya gelmeye niyetimiz yok ama belki sadece İbo 
gelir. Neyse, bakalım. Burada okuyorum, düşünüyorum ve o kadar ki 
geceleri bitkin düşüyorum. O kadar ki bazan seni düşünmeden 
uyuyakalıyorum.  

Şimdilik bu kadar yazacaklarım. Bana mektup yaz. Seni özlüyor ve 
çok seviyorum.  
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Mektup	-	70		
20 Nisan 1978 

Sevgili Belma,  

Bugün 18 Nisan Salı. Ve nihayet üç hafta aradan sonra iki 
mektubunu aldım. Birisi 27 Mart tarihli ancak 12 Nisan’da atılmış. Diğeri 
ise 3 Nisan tarihli, o da 12 Nisan’da atılmış. İyi iş vallaha. Ben de burada 
ne oldu bu mektuplara diyordum. Aslında kafam başka konulara oldukça 
bozuk, neyse bunları sonra yazarım. Önce mektuplarını cevaplandırayım.  

Ben senin Paris Düşerken’i ve Fırtına’yı okuduğunu bilmiyordum. 
Ve bu kitaplardan bahsettiğini de hiç hatırlamıyorum. Biliyor musun; 
senin bir huyun var: Bana söylediğini sandığın bazı şeyleri aslında ya 
söylemedin ya da eksik söyledin. Yanlış hatırladığımı sanmıyorum çünkü 
hafızam beni kolay kolay yanıltmaz. Belki de bu senin kendini aşırı 
denetleme alışkanlığının bir sonucu. Söylemek istiyorsun ancak aklın 
onları sansürden geçiriyor ve düşündüğün kadarını söylemiyorsun ve işin 
tuhafı ayrıca söylediğini de sanıyorsun. Neyse, bilseydim okuduğunu bu 
kadar uzun yazmazdım sana kitaplar hakkında. Fırtına’daki kişilere 
gelince; Sergey’i çok sevdiğimi yazmıştım. Ossip de iyi ama onun kadar 
değil; ilkindeki geniş görüşlülük yok onda çünkü. Ossip’in karısı öyle 
kızılacak birisi değil; özellikle sonlarında.  

Gelelim bizimkilere. Dün ziyaret geldi; annem ve babam. Bundan 
biraz önce de annemin mektubuna ters bir cevap yazmıştım. İnsanı zorla 
kızdırıyorlar; mektupta İlkin ve Deniz’den bahsetmiş. Ben de bu 
konularda bir daha yazmamasını tekrar hem de öyle bir lisanla belirttim. 
Aslında İlkin’i değil de çocuğu oldukça seviyor. Ankara’ya geldiklerinde 
bir gece onda kalmış. En sevdiği şey bir kitabı alıp sayfalarını 
karıştırmakmış. Hadi bunu anladık ama daha 1,5 yaşındaki çocuğun 
önüne ters konan kitabı önce düzeltip sonra da karıştırmaya başlamasına 
ne demeli? Şuna bak yahu; yakında teorik kitaplar okuyacak neredeyse. 
Ve denildiğine göre ne söylediği anlaşılmıyormuş ama çok 
konuşuyormuş. Artık zamane çocuğu mu demeli yoksa başka birşey mi 
bilemiyorum.  

Bundan başka yine malum tavsiyeler ve benim de malum 
cevaplarım. Biraz konuştuk sonra gittiler. Ben gelmemesini söyledim 
ama ayda bir gelirim falan diyor. Ayrıca dosyanın buraya gelmesi 
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konusunda konuştuk. Tam anlamamışlar ama galiba benimle ilgili bir 
mektup hikayesi var. Güya ben mektupta bazı şeyler yazmışım da bunun 
için buradan oraya gitmemiz mahzurlu görülmüş falan filan. Gerçi bu işin 
ne kadar aslı var bilmiyorum ama bu iddiayı ortaya atanlar kadar geri 
zekalı olmadığımı da iyi biliyorum. Ve şimdi senin mektuplarını 
okuyunca ve telgraflarını da düşününce anladım ki bir mektup kayıp. 23 
Mart tarihli uzun bir mektup. Yazdıklarımın çoğunluğunu da 
hatırlıyorum. Duruşmadan sonra yazdığım sekizinci mektup. Yarın işin 
aslını araştıracağım ve eğer burada takıldığını anlarsam o zaman iyi 
kapışacağız demektir. Zaten içerde öksürsek şehirde duyuluyor. 
Dosyaların geldiğini ve belki senin de geleceğini duymayan kalmamış. 
Her yarabbim; burası kim, bizim davaya bakmak kim. Bakarlar da 
görürüz bakalım. Şu işi bir anlayayım o mektubu tekrar anlatırım sana 
(bak, hafızaya dikkat) [66].  

Sabah oldu ama gece doğru dürüst uyuyamadım. Uzun bir aradan 
sonra senden mektup aldığım zaman hep böyle oluyor zaten. Bilmezmiş 
gibi sorayım: Nedeni ne olabilir acaba?  

Biliyor musun, her iki mektubunda da bahsettiğin bir konuyu ben 
uzun süredir düşünüyorum. “Ben açıyorum avcumun içini boş” diyorsun. 
Ve ardından geçmiş hayatına bakıp da neleri yeterince yapabildiğini 
düşünüyorsun. Aslında bu aşamaya gelmek; insanın tek tek olayların 
etkisinden kurtularak hayatı bir bütün olarak gözleyebildiği, 
düşünebildiği aşamaya geldiğini gösterir ve bu da önemli bir aşamadır. 
Neden böyle açıklayayım: İnsanın hayatında pekçok olay vardır ve her 
insan bir olayı yaşarken doğal olarak en önemli şeyin o olduğuna inanır. 
O konudaki başarı veya başarısızlık herşeyi belirleyecek gibi görünür. 
Gerçi insanların hayatında gerçekten çok önemli, belirleyici anlar vardır 
ama bu anların değeri çoğunlukla tam olarak anlaşılamaz. Engels, biz 
yaşadığımız anı tüm boyutlarıyla hiçbir zaman kavrayamayız, der. Ancak 
olayların üzerinden zaman geçtikten sonra her olayın gerçek değeri 
anlaşılır. İnsan böyle geçen olayların ardından geçmişe baktığında neyi 
yapıp neyi yapamadığını daha iyi anlar. Belirttiğin gibi bu konuda kadın 
ve erkeğin durumları oldukça farklı. Ancak tek başına bunu tespit birşeye 
yaramaz; bu farklılığın nasıl doğduğunu da anlamak gerekir. Hatırlarsın 
bu konuda çok önceden konuşmuştuk: Kadın hayatta başarısızlığın ne 
olduğunu bilmiyor ve aslında bu önemli bir sorundur. Bir insanın 
hayatında girdiği her işi başarması, onun ancak yapabileceği işlere 
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girdiğini gösterir. Bu durumda hayat oldukça dar bir alanda geçer. 
Oynanan alan dardır ama bu alan içinde herşey mükemmeldir. Bütün dar 
alanlar içinde mükemmel olan insanlarda olduğu gibi onda da kendine 
aşırı bir güven vardır ama tehlikeli bir güvendir bu, çünkü olması her 
zaman mümkün bir başarısızlık sonucu sarsılabilir bu güven. Bu insanın 
değişmesinde bazı zorluklar vardır; çünkü değişim ancak yetersizlik 
kuvvetli biçimde hissedildiğinde, başarısızlık açıkça görüldüğünde 
mümkündür. Bunlar görülmeden, idrak edilmeden, iyice anlaşılmadan 
değişim için istek bulunsa bile sonuca ulaşılamaz. Çünkü değişim için 
itici bir güç yoktur ve değişim zorunlu değil suni olur. Bu insanın 
hayatında normal bir bakış ile hiçbir başarısızlık, yetersizlik bulunamaz. 
O, hareket ettiği sınırlar içinde mükemmeldir. Bu mükemmellik ona güç 
verir, güven verir ama bakış açısı bu sınırlar içinde kaldıkça bu insan 
değişemez ve dolayısıyla da gelişimi sınırlı kalır. Onun gelişimi ancak 
hayatı daha geniş bir bakış açısından gördüğü zaman başlayabilir. Bu ise 
herşeyden önce tüm bu başarıya karşın avucunun pek de dolu olmadığını 
görmesiyle başlar. Büyük bir adımdır bu. Bundan sonra başarının kıstası 
değişecektir: Geçmiş hayatının sana kazandırdığı özellikler ve içinde 
yaşadığın şartların sınırlayıcı çerçevesi içinde elinden geleni yaptığını, 
tüm gücünü sonuna kadar kullandığını hissedebiliyor musun? Ve bunun 
sonucunda da birşeyler yapabildiyse eğer; işte o zaman gerçekten başarılı 
sayabilir insan kendini.  

Aslında geçmişte tam anlamıyla olmasa bile kadının bu özelliğini 
sezmişti erkek ve “seni o dünyandan çıkartacağım” sözü de bir yerde 
bunu anlatır. Herşeyin mükemmel ve uyumlu olduğu ama küçük bir 
dünya. Ancak bu çıkışın bir tehlikesi var; bu dünyanın dışı o dünyaya hiç 
benzemez. Başarısızlık her zaman mümkündür; bazan güven verebilecek 
hiçbir şey yoktur ve herşey belirsizdir adeta. İnsan bu belirsizliğin içine 
atılmadan önce doğal olarak biraz tereddüt eder. Bu konuda erkeğe görev 
düşüyor: Oldukça iyi bildiği bu alanda ona yol göstermek. Bu alanı daha 
iyi anlamak ve erkeğin de kadından neleri istediğini anlamak için bu alan 
içinde erkeğin gelişimine bakmak gerekir: Erkek hiçbir zaman kadın 
kadar kendi içinde uyumlu ve tam bir güvene sahip olamamıştır. Hayat 
alanı bir yandan çok geniştir, diğer yandan oldukça dar. Amaçları ile şu 
veya bu şekilde ilgili tüm alanlara girmiştir. Bu alanlarda bazan en iyidir, 
bazan da iyi. Ancak hiçbir alanda iyinin altına düşmemiştir. Yani gücün 
dağılımı amaçla ilgili alanlar arasındadır. Ve bu genel amacıyla ilgisi 



	 330	

bulunmayan herşeyle bağını kopartmıştır. Yani toplumsal ilişkiler 
yönünden çok dar; amaçlar için gayret konusunda ise çok geniş bir alan. 
Başarının birinci şartı zaten gücün yoğunlaştırılmasıdır. Bu konu kısa ve 
özlü bir ifadeyle Paris Düşerken’de şöyle anlatılır: “Binlerce düşünce ve 
duygu vardır insanda, çoğunlukla dağılır bu duygu ve düşünceler: Sanatı 
yaratır insan, konforu yaratır, aile kurar. Niçin komünistlerden mi söz 
ettim size? Onlarda dağılma yoktur da onun için. Herşey bir tek ve aynı 
amaca yönelmiştir onlarda. Ve buna da basireti bağlanmak değil, seçilen 
gayeye uzanmak denir.” Seçilen gayeye uzanmak; tam olarak herşeyi 
anlatıyor bu ifade. Bu uzanma sürecinde insan başarısızlıklarla karşılaşır, 
yetersiz kalır ve bazan da yenilir. Tüm bunlar onu yıpratır ve ayrıca da 
yıpratılır. Ama sonunda şu kesindir: Tam bir başarı elde edilmemiş bile 
olsa sonunda elde edilen birşeyler vardır daima. Yani sonuç o alana hiç 
girilmemesinden daha iyi olmuştur. Tabii yıpratma amacıyla herşeyin 
eksik kalan yanına bakanlar bunu anlayamazlar ama bu insan da ellerine 
baktığında onları dolu görür. Yapılması gerekenler bunlardır ama erkeğin 
yaptığı biraz değişiktir: Erkek isanlığın büyük tarihi karşısında daima 
hayranlık duymuş ve hayatın karşısında daima mütevazi kalmıştır. Ancak 
bu mütevazilik, ne kadar çok iş yapılmış olsa da yine de yapılacak çok 
şey vardır ilkesince önemli bir itici güç olmuştur. Ancak bu çaba hayata 
yenilmemeye çalışmakla sınırlı değildir. Hayatın kanunlarına meydan 
okuma vardır ki burada da en önemli unsur; insan yetiştiği ve içinde 
bulunduğu ortamla sınırlıdır ve büyük şeyler birdenbire değil peşpeşe 
gelen pekçok çaba sonucu oluşur kurallarını benimsememektir. Aslında 
onun hayatında başarısızlık olarak gördüğü şeylerden çoğunluğu bu 
kuralların doğal sonucudur. O kuralları zorlamış, onlara karşı mücadele 
etmiştir. Ve şimdi geriye baktığında ise herşeyin o kuralları doğruladığını 
görmektedir. Ayrıca hayatın içinde kendine yer aramak çabası da vardır. 
Bu arayış kendini geliştirme ve hayata ve onun kurallarına karşı çıkış ona 
büyük atılım gücü kazandırdı ama diğer yandan da çok yordu ve yıprattı. 
Buna bir de toplumsal hayattaki büyük yalnızlık eklenince bu yıpranma 
daha da arttı. Öyle bir duruma gelmişti ki; neyin doğru olduğunu 
biliyordu, yapmak da istiyordu ama yapacak gücü kalmamıştı. Bu durum 
onu daha da sarstı. Bugün tamamen olmasa bile bu durumdan kurtuldu. 
Geride yetişme şartları ve içinde bulunulan koşulların sınırları içinde 
yapılabilecek şeylerin en fazlası yapıldı. Hatta olağanüstü bir fazlalık bu. 
Ancak yapıldığı dönemlerde hissetmedi bunları; şimdi geriye dönüp 



	 331	

baktığında neler yapabildiğine o da şaşıyor. Bu durum, bundan sonra 
daha bilinçli bir ilerlemeyi gündeme getirir. Bu nasıl olacak? En başta 
insanlığın tarihini daha iyi öğreniyor. En iyi insanların bile çağlarının 
ürünü olduğunu anlıyor, o şartlarla sınırlı olduklarını anlıyor. Kısacası 
kendi hayatının pratiğinde de gördüğü hayatın kanunlarını kavrıyor. Bu, 
bilinçli hareketin vazgeçilmez bir ürünüdür. Sonra, hayatta istediği tüm 
amaçlara (başlangıçta yola çıkarkenki amaçlarına) ulaştı; hayatta yerini 
buldu. Artık yerini aramak diye bir sorunu yok. Bu da daha bilinçli bir 
ilerlemeyi sağlar. Ve nihayet kendini daha iyi tanıması gerek. Garip ama 
kendini pek tanımıyor çünkü tüm dikkati dış dünya üzerindeydi hep. 
Bunu yapmak ise tek başına tam sağlıklı olmaz. Burada kadının 
fonksiyonu ortaya çıkıyor: Hayatını bildiği, çok yakın olduğu insana 
kendini tanıması için yardımcı olacak. Bu ise, bu hayatı değerlendirerek 
ve o insanı ona anlatarak olabilir ancak.  

İşte 23 Mart tarihli mektupta yazdığım bir konu (daha dar olarak) 
buydu. Bu arada araştırdım; mektup buradan gitmiş, yani takılma burada 
değil. Bir de sen orasını araştır. Duruşmadan sonra yazdıklarımın 
numaralarını kontrol et bakalım. 27 Mart tarihli mektup benim 
dokuzuncu mektubumdur. Benim 23 tarihli mektubum senin 13 tarihli 
mektubuna cevaptı ki o da benim 6 tarihlinin cevabıydı (sevmek 
vermektir mektubu). Cevabın eline geçmediğini düşünerek o mektubum 
hakkında tekrar yazayım: Ben sevmenin vermek olduğunu biliyorum 
diyorsun ve ekliyorsun: Yükünü paylaşmak istedim ama anlatmadın. O 
zaman ağlayarak uzaklaştım senden diyorsun. Bunlar doğru ve hatta ben 
de herşeyi bitirmek mi istiyorsun demiştim. Bunu da hatırlıyorsun. Ve 
şöyle diyorsun: “Sana hiçbir şey veremediğimi, iyi bir ilişkinin alışveriş 
şeklinde olacağını, senin hiçbir şeyini paylaşamadığıma göre hayatında 
kadının olarak yerimin olamayacağını da belirttiğimi hatırlıyorum.” Hayır 
canım bunu söylemedin. Kesinlikle söylemedin. Belki söylemeyi 
düşündün, istedin ama anlaşılan sansür koydun yine ve söylediğini 
zannettin. Zaten düşünsene; bunu söylemiş olsan senin sevginden 
şüpheye düşebilir miydim? Aptal değilim ya ben. Eskiden bir 
mektubunda; ben anlatılmamış birşey olduğunu sanmıyorum, ama 
anlaman gerekirdi gibilerden birşey söylüyordun. Kabul, ben gereğinde 
anlayamadım. Ama benim paylaşmak istediğim sorunlarım konusunda da 
ben anlatılmamış birşey olduğunu sanmıyorum. Böyle durumlarda da, o 
anlasın demek değil anlatmak gerekir, öyle değil mi?  
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Senin yazıp da unuttuğun şeylere çok tepki gösterdim; bunu 
biliyorum ama sen bir insanın her türlü sıkıntının içinde iken bile 
okumaya hasret kaldığı o güzel şeyleri düşünüp de rahatlaması, 
sakinleşmesi nedir bilirsin, anlarsın. O halde anlıyorsun beni demektir. 
Bu nedenle biraz normal karşıla bu tepkiyi. Büyük bir sevginin ifadesidir 
bu; ki biliyorsun ben kolay kolay sert tepki göstermem.  

Burada aramızdaki sorunlara gelince; başlangıçta pek iyi değildi 
durum ama şimdi biraz düzeldi. Yalnız insanlara tek tek eğilme 
konusunda pek adım atabildiğimi iddia edemem. Eski alışkanlıklar kolay 
atılmıyor ve bir de düşünülmesi gereken o kadar şey var ki; kafam hep 
onlarla meşgul. Bakalım yavaş yavaş eğileceğiz. Gelişmeleri sana 
yazarım.  

Mektubunda yazdığın o ayakkabıları boyadığın günü hatırlıyorum. 
O gün bir başka güzel gibi gelmişti bana, bilmem sen ne dersin?  

Tekrar ilk konumuza dönelim: İkinci mektubunda diyorsun ki; 
“Herşeye üzüldüğüm, etkilendiğim kadar verim yaratsam herhalde daha 
iyi olurdu.” Bu büyük bir adım canım, önceden de söylediğim gibi. 
Yazdıklarım üzerinde iyi düşün ve bana yaz. Mektupların zaten seyrek 
geliyor bari özel ulak gönder olur mu?  

Sana ekonomik konularda, mevcut durum hakkında, okuduğum 
şeyler hakkında hep yazacağım. Sen de gazeteleri izlemeyi hiç ihmal 
etme.  

Şimdi Materyalist Bilimler Tarihi’ni okuyorum. Önceden de yazdım 
ya; ben insanlığın tarihini, o insanların bugüne göre çok kıt olanaklarla 
kurdukları imparatorluklar ve medeniyetler karşısında hep büyük bir 
hayranlık duymuşumdur. Onların çöküşü, yerlerine başkalarının gelmesi 
ve bu arada adım adım tarihin yaratılması, çağlarını anlamayan ve anlayıp 
da etkileyen insanlar; bunların hepsi bana olağanüstü güzel görünürdü. 
Aynı hayranlığı doğanın büyüklüğü ve karmaşıklığı karşısında da 
duydum her zaman. Ve insanın yaşadığı çağı etkileyebildiğini 
hissedebilmesi ne kadar güzel birşeydir değil mi? Bütün bu büyük şeyleri 
çok sevdim ve bunlar kadar seni de sevdiğimi hissediyorum. Bunu 
önceden bu şekilde hiç söylemedim sana galiba; ve senden önce de 
kimseye söylememiştim.  
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Bu mektubu alınca bana hemen telgraf çek. Mektuplarımın 
durumunu da bildir olur mu? Akşam oldu ve benim kafam da kazan gibi. 
Bütün gün oku, düşün, yaz; iflahım kesildi. Onun için daha fazla 
yazamıyorum sana. Pazartesi günü tekrar yazacağım sana. Baksana; yahu 
nereden ve nasıl buldum ben seni? Eskiden hep böylesine sevebilmeyi 
düşünürdüm ve senin varlığın bunu duyuruyor, hissettiriyor bana. 
Biliyorsun, belki de farkında değilsin; ben birşeye oldukça zor inanırım. 
Çok düşünürdüm inanmadan önce ama bu düşünceyi hızlı yaparım. 
İnandığım zaman da çok fena yapışırım. Senin varlığında birlikte ilk kez 
hayatta birinin beni gerçekten ve çok sevdiğine inandım; önceden hiç 
inanmamıştım böyle birşeye. Ne kadar güzel değil mi; bu kadar yoğun ve 
karmakarışık hayatın içinde bile ilk olabiliyorsun sen. Anormal değil bu; 
çünkü fazlasıyla layıksın buna. Bilmem seni ne kadar çok sevdiğimi 
anlatabiliyor muyum? Seni hayatımdaki en büyük şeyler kadar çok 
seviyorum.  

 

DİPNOTLAR  

[66] Sonradan öğrendim ki böyle bir mektup var, ama benim 
sandığım mektup değil. Bayrampaşa’da iken yakalandıktan iki hafta 
kadar sonra Genel Komite’ye bir mektup yazmış ve avukat ziyaretinde 
Cemil’e gerekli yere iletmesi için vermiştim. Mektubu okuyor, içeriği 
hoşuna gitmiyor ve iletmiyor. Bu mektup birkaç ay sonra evi polis 
tarafından basıldığında yastığının altında bulunuyor. Bu mektupta 
kaçmak için nelere ihtiyacımız olduğundan da söz etmiştim. Mahkemenin 
Isparta’ya kaldırılmasının gerekçesi olarak İstanbul’da kaçabileceğimiz 
gösterilmiş. Gerekçede sözü geçen mektup budur. 
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Mektup	-	71		
25 Nisan 1978 

Sevgili Belma,  

Geçen mektubumda Pazartesi yazacağımı söylemiştim ama olmadı. 
Hemen yazıp bitirmem gereken bazı şeyler vardı. Onlarla uğraşmaktan 
hiç vaktim kalmadı. Vakit kalmadı ne kelime zor bela bitirebildim. Bu 
nedenle yazmam bir gün gecikti. Gerçi ihmal sonucu filan değildi ama 
gene de özür dilemek zorunda hissediyorum kendimi. Bu şartlar altında 
bir mektubun bir gün geç bile gitmesi sorun olur bence.  

Bugün nihayet öğrendim: Seninki de dahil dosyalar geldi. Ve üstelik 
şu da kesin ki bu nakil işlemi tepeden oluyor. Burasının başvurusu 
sözkonusu değil. Başlarına durup dururken dert almak istemediklerini 
açıkça söylüyorlar. Sevk gerekçesi de bizim oraya geliş gidişteki 
güvenliğimiz. Hatırlarsın çok önceden de söylemiştim sana; alındığımız 
günden itibaren bazı muhterem zevatın bizimle yakından ilgilendiğini 
sezmiştim. Meğer bu ilgi önceden başlıyormuş. Şubede bizimkilerden 
birine dediklerine göre zamanın içişleri bakanı, bunları halledemezseniz 
tümünüzü görevden alırım demiş. Eh, bazı insanların, kendilerini herşeye 
muktedir sanan insanların yüreklerine korku salabiliyorsak eğer hiç de 
fena sayılmaz.  

Canımı sıkan tek nokta sizlerin durumunuz. Ve bir de dava burada 
görülürse eğer sana hem bu kadar yakın aynı zamanda hem de uzak 
olmak doğrusu hiç hoşuma gitmez. Gerçi burada görüşürüz ama çok 
şeyin yanısıra iyi olmaz. Olursa da ne yapalım, buna da alışırız, bunu da 
kaldırırız ve hatta ne kelime kullanılabilecek bir yönünü de buluruz. 
Zaten her ortamda her şart altında da böyle yapmadık mı? Geçen 
mektubumda yazdığım gibi; acılarla terbiye oluyoruz biz. Eskiden insan 
yüreğinin bunca acıya nasıl katlanabildiğini anlayamazdım. Bugün 
anlıyorum ki büyük acıların karşısında insan yüreği başlangıçta ezilse bile 
zamanla büyüyor. Büyüyen bu yürek acıyı içine alıyor, ona hükmetmeye 
çalışıyor. İnsan yüreği büyük, çok büyük, inanılmayacak kadar büyük. 
Geçmişte onca acıyı tadarken bunu düşünmemiştim, zaten düşünemezdim 
de. Düşünecek olsak bir sürü şey kalırdı. İnsan inanılmaz bir yaratık. 
Dünyada katlanamayacağı, kaldıramayacağı şey yok. Ama bazan biraz 
zaman gerekiyor bunlara alışabilmek için. Herşeyin üstüste geldiği bir 
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dönemde insan gücü bitinceye kadar olayları göğüsler ve sonra devam 
etmek gerektiğini bilir, buna inanır ama yapacak gücü kalmamıştır. 
Biliyorsun ben de bir ara bu sınıra çok yaklaşmıştım. Neyse konuyu fazla 
uzatmadan tekrar edeyim: Belki biraz zorlanırız ama sonunda sen ve ben, 
ikimiz herşeyi kaldırabilir, herşeye dayanabiliriz. Fakat diyorum ya 
kendiminkiler değil de senin sıkıntıların büyük dert oluyor bana.  

Henüz senden yeni bir mektup gelmedi. Belki yarın gelir. Ancak 
buraya gelme durumunuz da olduğu için bu mektubu alır almaz telgraf 
çekip durumu bana bildir. Senden haber alana kadar yazmayacağım.  

Bu arada geçen hafta aldığım iki mektubundaki konular hakkında 
tekrar yazayım: “Sen (...) bir yerde yapabileceğinin azamisini yaptın ve 
bundan dolayı da huzurlusun sayılır. Ben açıyorum avucumun içini, 
bakıyorum boş” diyorsun. Geçen mektubumda bu konuda epeyce 
yazmıştım sana ve şimdi ona bazı eklemeler yapmak gerek: Şüphesiz 
senin boş dediğin şey mutlak bir boşluk değil; burası açık bir gerçek. 
Ancak şu boşluk konusunda söylemem gereken bazı şeyler var: Bu 
toplum içinden çıkan hiçbir insan tam ve mükemmel olamaz yani bütün 
yönlerden yeterince gelişmiş olamaz. Bunlar genel doğrular. Şimdi 
birşeyler yapabilmek ne demektir bunu görelim: İnsan gelişmiş yönlerini 
kullanarak birşeyler yapar ve bu konuda kadın ve erkek farklı özelliklere 
sahipler ve bu nedenle de farklı şeyler yaptılar: Kadının sağlam ve çok 
dengeli bir gelişimi var. Her aşamadan geçerek, herşeyi tüm boyutlarıyla 
yaşayarak gelmiş bu yere. Aslında kadın, erkeğe göre hayatı daha iyi 
hissetmiş, insanları daha iyi tanımıştır. Bu nedenle kadın bir yere geldi mi 
onu bulunduğu yerden geriye itmek olanaksızdır. Şüphesiz bunda 
hayatında hiç başarısızlıkla karşılaşmamış olması da önemli bir etkendir. 
Aşırı irdeleyicilik hareket ederken ince eleyip sık dokumaya yol açmakta 
ve bu durum da ağır ama çok sağlam bir gelişime yol açmaktadır. Hiç 
boşluk yoktur hayatında bu kadının. Ancak hayattaki her güzel şey gibi 
bu da bazı şeylerin pahasına gerçekleşmiştir. Dış dünyada çok fazla şey 
yapamamış olmaktır bu. Bu konunun şu yönünün kavranması önemlidir: 
İnsan bir saldırı ve baskıya karşı direnir ve bazan bunu kadın gibi 
olağanüstü biçimde de yapar. Bu son derece önemli bir özelliktir. Ancak 
hayatta birşeyler yapabilmenin içinde direnme daha az bir yer tutar çünkü 
niteliği gereği pasiftir. Hayatta önemli şeyler yapabilmek herşeyden önce 
önemli bir saldırı özelliğinin varlığına bağlıdır. Kadının gelişiminin 
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özellikleri ona sağlam ve dengeli bir gelişim sağlar. Yaptığı, gördüğü 
herşeyi hisseder, herşey ona yansır.  

Erkeğin durumu oldukça farklıdır: Gelişimi kadının sahip olduğu 
dengeden çok uzaktır. Hayatında sık sık genel olarak olmasa bile tek tek 
alanlarda bulunduğu yerden geriye atılma olaylarıyla karşılaşmıştır. Tüm 
enerjisini dış dünyada birşeyler yapmaya kanalize ettiğinden kadın gibi 
her görüp yaşadığını kendine yansıtmamış, sözün kısası hayatı 
hissedememiştir. Onun oldukça garip karşılanan insan ilişkileri bu 
yönden bakıldığında kolayca anlaşılır: O insanlar onu sadece ulaşmaya 
çalışılan genel amaç açısından fonksiyonları yönünden ilgilendirir. Diğer 
özellikleriyle pek ilgilenmez. Herşeyi dış dünyada birşeyler yapmaya 
kanalize ettiğinden zaman zaman bulunduğu yerden geriye çekilmek 
zorunda kalsa bile çaba çok geniş bir alana yayıldığından başka bir alanda 
bunu rahatça kapatır. Bu yaşamın sonucu nedir? İçinde pek az güzel şey 
bulunan ve dolayısıyla insanı aşırı yıpratan bir hayat. Hayatı yaşamak 
ama hissetmemek daha doğrusu hissettiğini pek bilince aktaramamak. 
Hani bazı insanlar vardır sırf zengin olmak için yaşarlar, sonunda belki 
olurlar ama çok şey kaybettiklerini de anlarlar. Arada büyük nitelik farkı 
var ama erkek de sadece amaçları doğrultusunda yapacağı şeyler için 
yaşadı ve bunun oldukça uzun sürmesi ve yoğun olaylarla dolu olması 
sonucu çok yıprandı ve yoruldu. Buna karşılık geriye baktığında, içine 
girdiği tüm alanların birleşmesinden doğan bir tabloyu görebiliyor. Kısa 
bir ömürde birkaç insanın hayatını yaşayabildi.  

Bugün neden kadın erkeğin erkek de kadının hayatına imreniyor 
biraz? Çünkü birbirlerinde kendilerinde az olan şeyleri görüyorlar. 
Herşeyin onları birbirlerine daha çok itmesi hiç de rastlantı değil. Her 
birinin neye ihtiyacı varsa onu karşısındakinde buluyor. Zaten bu kadar 
doğal ve güzel gelişen beraberliğin temeli de burada yatmıyor mu? Ya 
birbirlerine benziyorlar ya da ihtiyaçları olan şeyleri buluyorlar 
birbirlerinde. İleri bir bütünleşme için bundan daha iyi bir temel olabilir 
mi? Artık yapılması gereken tek şey kişinin kendinde olan ve 
karşısındakinin ihtiyacı olan şeyleri vermesini bilebilmesi. Biliyor musun 
bazan en çok neye şaşıyorum: Oldukça duygusal olmama rağmen bu 
kadar şeyi nasıl sırtladım ve bunun sonucu gelen büyük yabancılaşmaya 
rağmen nasıl bu kadar çok sevebildim seni?  
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Bir insanı anlatmak güçtür ama bazan öyle ibareler vardır ki öz 
olarak anlatıverir o insanı. Ben geçen mektubunda senin için buldum bir 
tane: “Eskiden gülüp geçtiğim anlamsız sözcüklerden birini artık pek öyle 
yorumlayamıyorum ve seni delicesine seviyorum diyorum.” Senin birçok 
özelliğini anlatıyor bu kısa ifade benim için.  

Bak bir de aklıma ne geldi: Geçmiş mektuplarından birisinde; senin 
herşeyine katlanmak zorunda hissediyorum kendimi diyordun. İyi güzel 
ama bu zorunluluğu hissetmek sadece senin için mi sanıyorsun? Sendeki 
bu edepsizliğe ben katlanmayıp da ne yapıyorum sanki? Gerçi dediğin 
gibi kendimiz ettik kendimiz bulduk ama gerçekten çok edepsizsin. Şuna 
bak; bir hafta mektupsuz kalır, titizlenir; ben üç hafta kalıp da laf ettim 
mi kızar. Sevdik başımıza dert aldık valla. Nolucak şimdi.  

Buradaki hayatımızı sorarsan iyi sayılırız. İyi besleniyoruz artık. 
Örneğin haftada üç kez sarımsaklı yoğurtu bakla yemek fena değil. Ve ne 
zaman yoğurtlu bir şey yesem aklıma beraber yediğimiz mantı geliyor. 
Ne zaman bulgur pilavı yesem aklıma yaptığın kısır geliyor. Gerçekten 
güzel yapıyordun ama ilk sefer çiğ yediğimizden sonra tabii. Yahu 
nereden girdin sen benim aklıma bu kadar; ne ile uğraşsam mutlaka hem 
de kendiliğinden seninle ilgili bir şey aklıma geliyor.  

Burada bitiriyorum mektubu. Hemen telgraf çekmeyi unutma sakın. 
Sana artık klasikleştiği için seni seviyorum demeyeceğim. Çok hareketli 
ve yoğun bir hayatım oldu. Çok şey yapabildim her yerde her alanda. 
Ama şunu da kuvvetle hissediyorum ki sen olmasaydın, beni 
sevmeseydin bir şeyler eksik kalırdı bu hayatta. Sen olmasaydın bu 
hayattaki tek güzellik de mevcut olmazdı. Benim için ifade ettiğin bu 
büyük değer kadar çok seviyorum seni. Sadece ben değil yaşadığım tüm 
hayat senindir.  
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Mektup	-	72		
1 Mayıs 1978 

Sevgili Belma,  

Mektubumu aldığını belirten telgrafını Cuma günü aldım. Bu sefer 
henüz yeni bir mektubunu almadım demeyeceğim çünkü beklemekten 
vazgeçtim artık. Gelen birşey beklenebilir ama ne zaman geleceği ve 
geldiğinde içinde istenen şeylerin yazılı olup olmadığı bilinmeyen birşey 
hem de uzunca bir süre beklenemiyor. Mektubun çok düzensiz gelmesi ve 
aradaki atlamalar sonucu bir de içeriklerinin kısıtlı olması sürekli 
bekleme durumunda olan birisini yıpratmaktan başka şeye yaramıyor. Bu 
nedenle artık şu veya bugün gelir diye beklemiyorum; yapılabilecek 
başka şey yok. Üç hafta bekledikten sonra iki tane geldi ve onlardan 
sonra iki haftadır yine yok. Son iki aydır da gelen toplam altı tane. 
Yazmıyorsun demiyorum ama ulaşmıyor; bu durumda da yazmanın 
fazlaca anlamı kalmıyor. Mektuplarının gelmemesinin nedeninin burada 
olduğunu sanmıyorum çünkü herkesin mektupları bana zamanında 
geliyor. Ve bu durum böyle sürecek olursa benimkiler de seyrekleşecek 
çünkü daha uzun bir süre bu ölçüde tek yanlılığı sürdürmek için insanın 
kendini zorlaması gerek ki bu da sunilik doğurur. Ve bunu da hiç 
istemem. Herşeyin en doğal biçimde geliştiği bir beraberlikte bu asla 
olmamalı.  

Gerek mektuplar konusu ve gerekse de mahkemenin bugünkü 
durumu, bu konudaki son gelişmeler zaten uzun süredir üzerinde epeyce 
düşündüğüm bazı konuları sana açmak olanağını verdi bana: Bu konu 
insan çabasının somut hedeflere yönelmesidir. İnsanın yaptığı her iş, 
attığı her adım somut bir hedefe yönelmelidir. Bu yönelim dünyada 
yaşamak için bulunanla birşeyler yapmak için bulunan arasındaki temel 
ayrımı oluşturur. Dünyada yaşamak için bulunan bir insan için bir konuda 
elinden geleni yapmış olmak yeterlidir. Sonuç şu veya budur ama elden 
gelen yapılmıştır ve bu o insanın amaçları için yeterli bir tatmin yaratır. 
Dünyada birşeyler yapmak için bulunan bir insan içinse elinden geleni 
yapmış olduğunu hissetmek yetersizdir. O bununla yeterliliğe ulaşamaz, 
tatmin olamaz. O harcanan enerji ve çabanın bir sonuca ulaşması, ortaya 
birşeyler koyabilmesi de gerekir. Elden gelen yapılmış ve bir sonuca 
ulaşılmıştır, birşeyler yapılmıştır. Bu konu geçmişte çok aklıma takılırdı. 
Bazı insanlar büyük bir gayret gösteriyorlar ve sonuca ulaşamasalar, 
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ortaya birşey koyamasalar da bunu yeterli görüyorlardı. Elinden geleni 
yapmış olmak onlar için yeterliydi. Demek ki onların birşeyler yapmaya 
kalkışmalarının esas amacı kendi duygularını tatmindir. Elden gelenin 
yapıldığı hissedilince bu da oluyordu tabii. Ama diğer insan için; elinden 
geleni yaptığını hissetse bile bu yetmez. Bu elinden geleni yapmanın 
somut bir sonucu yaratması gerekir. Bu ise insanın her türlü çabasında bir 
sonuca yönelmesiyle, bir deyimle seçilen gayeye uzanmasıyla 
mümkündür. Şüphesiz dünyada yaşamak ve birşeyler yapmak için 
bulunmak birbirine karşı şeyler değildir; insan birşeyler yapabildiği 
oranda da yaşar ama yine de ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Elbette 
ki bir insan elinden gelenden daha fazlasını yapamaz ama bu yapılanın da 
bir sonuca yönelmesi (ki bu da yetmez) ve ulaşması gerekir.  

Şimdi yukarıda adı geçen konuları bu yönden incelersek: Mahkeme, 
avukat vb. konularla uğraşılıyor. Bol bol konuşuluyor, olumlu gelişme ve 
birikimlerden söz ediliyor, öğütler veriliyor, gayret gösteriliyor ve sonuç 
daha kötü bir durum. Ama uğraşan bunu düşünür mü; zannetmem. Onun 
için elinden geleni yapmış olması yeterlidir. Bir insan başarılı 
olamayabilir ve belki de bu başarısızlık onun suçu da değildir ama 
yaptığı, sonuçlandırdığı iş oranında konuşur. Dünyada yaşamak için 
bulunan bir insanın en tipik özelliği; ulaştığı sonuç değil de harcadığı 
çaba oranında konuşmasıdır.  

Yapı olarak da bu insanların biraz fazla ukala olmaları olağan. 
Sonuçsuz kalan yoğun bir çaba (ki bu her insanın başına gelebilir) ama 
bunun yanında da sanki çok şey becerilmiş gibi bir görünüş (bu meselede 
açıklığa kavuştuktan sonra kayınbiraderin kişiliği hakkındaki fikrimin 
biraz değiştiğini belirtmeliyim).  

Diğer konuya gelince: Mektup yazıyorsun ama gelmiyor. Ve önemli 
olanın gelmesi, bana ulaşması olduğunu sen de biliyorsun. Yazıyorum ya 
bu yeter diye düşündüğünü hiç sanmıyorum. Nasıl benim yazmam değil 
de senin okuman önemliyse, aynı şey senin için de geçerli. Yazdıkların 
bana ulaşmadığında onları sadece yazmış olmakla benim okuduğum gibi 
bir duyguya kapılmadığını da biliyorum. Zira aksini yapmak insanın 
karşısındaki için değil de kendisi için, kendi duygularını tatmin için 
yazdığını gösterir.  

Şimdi Cumartesi sabahı. Bir telgrafın daha geldi. “Mektup için 
yapabileceğim birşey yok. Yine de yazacağım” diyorsun. Eğer gerçekten 
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böyle ise Belma, artık yazma. Bana hiç mektup yazma artık. Ben tek 
taraflı yazabildiğim oranda yazarım. Zaten baştan da yazdım, artık 
beklemiyorum, vazgeçtim diye. Yazdıkların ulaşmadığına veya pek az 
ulaştığına göre, bu kadar az bir sonuç için bu kadar zahmete hiç gerek 
yok. Onun için ya bir yolunu bul ya da artık yazma.  

Yapılabilecek birşey olmadığına ise inanamıyorum, daha doğrusu 
aklım almıyor. Sen çevrendekilerle kolayca diyalog kurabilen, onların her 
türlü sorunlarıyla ilgilenen ve dolayısıyla onlara çok yakınlaşabilen bir 
insansın. Aynı şekilde onlar da sana yaklaşırlar. Ancak tüm bu diyalog ve 
yakınlaşma bir mektubun atılmasını bile sağlayamıyor ise neye hizmet 
ediyor, ne işe yarıyor? Sadece insanın kendi duygularını tatmin ediyor, o 
kadar. Ben senin kadar yakın diyalog kuramam ve yakınlaşamam. 
Çevreme daha yabancı olurum ama dediğimi de yaptırırım. Senin 
olanakların bende olacaktı ki... Burada bu ülkenin en berbat yerini bile 
düzenledik. Neden böyle; çünkü yapılan herşey bir amaca yöneliyor da 
ondan. Ben bir insanın sadece ulaşılmak için (amaca) gerekli yanıyla, bu 
amaç için işe yarayan yanlarıyla ilgilenirim. Gerisi beni pek 
ilgilendirmez. Şüphesiz bu da aşırı bir örnek. Geçmişte çok laf edildi bu 
konuda: Meseleyi böyle ele almak faydacılıktır, insanları kullanmaktır, 
onları daha dengeli geliştirmek gerekir. Bu eleştiride biraz haklılık payı 
var; o da sadece insanların biraz daha dengeli gelişmesi konusunda. Aşırı 
dengesiz gelişim zamanla büyük bir gerilim doğuruyor çünkü. Bunun 
dışında faydacılık vb. hiç kabul etmiyorum. İnsan dış dünyada beraber 
olduğu insanların her yönüyle değil, ağırlıkla o günkü durum neye ihtiyaç 
gösteriyorsa o yönüyle ilgilenmelidir. Süslü lafları kaldırıp da gerçeğe 
bakacak olursak; bir yanda yakın diyaloglar ve bütünleşmeler ama çok 
düşük neticeler; öte yanda ‘faydacılık’ iddiası ve çok daha büyük 
sonuçlar. Tarih bunların hangisine göre yazılır, bir amaca bunlardan 
(büyük ağırlıkla) hangisiyle ulaşılır? Bu konuda canlı bir örnek bizim bir 
akrabanın durumudur (Güler). Onun için çok şey söylendi; düzensiz, 
hareketlerine dikkat etmez vb. Ama bunun dışında büyük yetenekleri de 
vardı ve ana dikkati daima onlar üzerinde toplayıp onları kullanırken 
diğer hatalarını düzeltmek gerekirdi. Sonuç ne oldu; bir yanda bir sürü 
edilen laf, diğer yanda yakın diyalog vb.; üçüncü olarak da onda bulunan 
özelliklerle seçilen amaca uzanmak. Gerçi biraz daha yakın diyalog daha 
iyi olurdu ama yine de o şekliyle bile ileri bir başarı düzeyine ulaşıldı. 
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Bunun nedeni de insanlardan faydalanmak veya onları kullanmak değil; 
onları amaca göre gereken şekilde kanalize edebilmektir.  

Dün gece Hanedanların Çöküşü’nde Rus devrimi anlatılıyordu. 
Gerçi içindeki çeşitli kişilikleri bozmuşlar, olayları kendilerine göre 
yorumlamışlar ama yine de oldukça ilginç yönleri vardı. Örneğin Ne 
Yapmalı’nın yazarına birisinin bazı kötü davranışlarından bahsediyorlar 
ve atılmasını öneriyorlar; o ise şöyle diyor: “Onun kadar işe yarayan, 
elinden iş gelen kaç kişi var? Onun hakkında soruşturma açmak yanlıştır. 
Şu anda bizi sadece devrimin başarısı ilgilendirmelidir.”  

Şüphesiz o kişinin dikkati çekilebilirdi ama öz olarak doğru bir 
değerlendirme. Diğer yandan; sevimli, cana yakın, güzel konuşan ve 
herkesin yakınlık ve sevgisini kazanmış Plehanov için ise: O bir kır 
gezintisini bile örgütlemekten acizdir, diyor. İyi düşünülecek olursa çok 
derin bir anlam var bu sözde. Çok konuşup, çok şeyle uğraşıyor görünüp 
de birşey beceremeyen insanlar için söylenmiş bir sözdür bu.  

Bütün bunları anlatmakla varmak istediğim yer şu: Detayın yükünün 
senin üzerindeki etkilerini biliyorsun ve insan ilişkileri de bunun önemli 
bir yanını oluşturuyor. Bu pratikte çözümlenebilecek bir konu ve mektup 
meselesi de bunlardan birisi. Benim için de bu özelliğinin zararlarını 
azaltmada atacağın adımlar bana arada bir ulaşan mektuplarından daha 
önemli. Bu nedenle ya bu konuyu hallet (ki olanakların fazlasıyla var) ya 
da bana artık hiç yazma. Ben boşa giden her çabaya çok kızarım; bazan 
bu zorunlu oluyor ama bu konuda fazlaca oldu. Ben yine sana en az 
haftada bir kere yazarım.  

Gelelim avukat konusuna: Önceden de İbo yazdı ya; görünen köy 
klavuz istemiyor. Bizim bu adamlara hiç güvenimiz kalmadı. Bu rezalet 
politik ortamda ve hem de bu niyetleriyle ne yapacak ki bu adamlar? 
Geçen ziyarete geldiklerinde annemden duydum, o da kayınbiraderden 
duymuş: Davanın sonunu provokasyon hikayesine bağlamayı 
düşünüyorlarmış. Ben kesinlikle reddettim, yalnız bir nokta oldukça 
dikkatimi çekti: Mahkemede abinle bu konuyu konuşmuştum ve ne 
düşündüğümü de belirtmiştim; o ise böyle birşey olamayacağını 
belirtmişti. Kimseye kızdığım yok; sadece bireysel duygularını tatmin 
için işe karışıp hiçbir şeyi de beceremeyen insanlara bu kadar bağımlı 
hale geldiğim için kendime kızıyorum. Bari fazla para kaptırmasak 
heriflere. Artık diyecek fazla birşey bulamıyorum bu konuda.  
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Sakın bunları yazdığıma bakıp da yine sinirlerin bozulmuş deme. 
Yazdıklarımın haksız veya yanlış olduklarını sanmıyorum. Zaten onları 
da olaylardan çıkartıyorum. Kim ne derse desin; eğer insan ardına 
baktığında yapılmış bir şeyler bulmak istiyorsa amacına uzanmayı 
bilmelidir. Hayat insanın önüne çeşitli zamanlarda çeşitli olanaklar sunar. 
Amaca uzanabilen insan bu olanakları gereğince kullanır. Hayat aynı 
olanağı birkaç defa ve hatta iki defa bile vermeyebilir insana. Düşünsene; 
biz bu beraberliği hangi şartlar altında kurduk? O şartlar altında bu 
beraberliği kuramasaydık eğer, sonradan bunu fark ettiğimizde herhalde 
kendimizi suçlamazdık. O şartlar altında yapılamadı der geçerdik. Ama 
yapılabiliyormuş; o şartlarda olağan dışı birşey ama olabiliyormuş. Eğer 
hayatın zor şartlar altında ve çok kısıtlı bir süre için önümüze serdiği bu 
şeye kayıtsız kalsaydık, elimize uzatıp da alamasaydık onu; yoktu şimdi 
bu beraberlik. Ve bu yokluğun ne demek olduğunu da ikimiz çok iyi 
biliyoruz. Ve bu örnek de bir kere daha en güzel şeylerin en zor şartlar 
altında yapılabileceğini gösteriyor sevgili eşim. Biliyor musun; geçmişe 
baktığımda görüyorum ki, oldukça fazla ve çok güzel şeyler yapmışım 
ben. Bunlardan bir tanesi de insanın kendine çok iyi bir eş bulabilmesi. 
Benim de sana sevgili eşim demek çok hoşuma gidiyor.  

Tarih okuya okuya tarih olduk burada. Önceden de yazmıştım sana; 
ben insanlığın tarihi karşısında eskiden beri derin bir hayranlık duyarım. 
İnsan birşeyler yaparken çok şeyden yoksun kalır. Acılara katlanır, 
sevdiklerinden uzak kalır ve hele sevdiği kadından. Ama insanın yaşadığı 
çağa karşı görevini yaptığını hissetmesi, hayatında yıkılamayacak bir 
şeyler bıraktığını hissetmesi ve bu hissin insanın içini yakan sevinci çok 
acıyı unutturabilir. Hiç de az şey değildir çöken bir dünyaya karşı 
yükselen dünyanın yanını tutmak ve onun yükselmesinde görülebilir bir 
katkının bulunması. Sadece bu duygu bile senelerce yetebilir insana. 
Bazan insan hayatı inanılmayacak kadar hızlı geçer (daha doğrusu 
kendine öyle gelir); daha doğru dürüst birşey yapılamadan bir bakarsın 
hayat bitmiştir. Çok kötü bir duygudur bu; tabii çoğu bunu hissetmez bile 
çünkü birşeyler yaptığını sanır, inanır. Aksine inandıramazsın onu çünkü 
buna inanmak demek geride kalan uzun hayatın boşluğunu görmek 
demektir ki bu da kolaylıkla yıkabilir insanı. Geçmişte bir doktor 
tanımıştım, yaşı altmışın üzerindeydi. Oğlu devrimciydi. Adam ben iki 
yaşındayım diyordu; çünkü ancak iki sene önce geçmişte yaşadığım 
hayatın boşluğunu görebildim. Ama çok az böyle insanlar. Hayatın içine 
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cesaretle atılabilmek; bu konu çok geniş. Gelecek mektupta sana 
anlatırım bunu. Ve tabii bu konuyla ilgili tanıdığım çok ilginç insanları 
da.  

Bak şimdi televizyonda bir şarkı var: Bir İstanbul şarkısı. Aradan 
birkaç sözünü yazayım sana: Sen ve ben, seven ve sevilen İstanbul’da. 
Öyle bir gündü ki o benzeri yaşanmamış...  

Bu kadar laftan sonra garip olacak ama sorayım: İyi misin, kendini 
nasıl hissediyorsun? Ben oldukça iyiyim. Hele eskiye göre çok daha da 
iyiyim ve aslında bunun bir başlangıç olduğunu da iyice hissediyorum. 
Çok daha iyi olabilmenin başlangıcı bu. Hayatı, insanları tanımak için ve 
bunlara göre kendini yeniden düzenlemek için her türlü bilgi ve tecrübe 
var. İnsanın arkasını böyle bir şeye dayayarak ilerlemesi önceki 
hayatından nitelik olarak çok farklıdır. Biliyorsun on iki yil hapis bu 
ülkede bir Kemal Tarih yaratmış ve daha bakalım neler yaratacak?  

Mektubu alınca bana bir telgraf çekersin değil mi? Hem kaç günde 
gittiğini anlarım hem de hiç olmazsa telgrafın gelir. Bu karanlık yıllar da 
geçecektir elbet sevgili eşim. Önemli olan o yılları aydınlatabilmek; 
sadece içindeki aydınlığı korumak değil, onu daha da güçlendirmek ve 
dışarıya yaymak. Sen ve ben bunu yapacağız. Seni seviyorum (çok 
diyemiyorum çünkü artık ne kadar olduğunu ölçemiyorum).  

Not: Bugün 1 Mayıs ve tatil olduğundan mektup gitmiyor. Yarına 
kalacak onun için devam ediyorum. Siz birşey yaptınız mı bilmiyorum, 
biz kutladık. Bir saatten fazla sazın eşliğinde marş söyledik. Bütün 
hapishane ayağı kalktı sayılır. Düşünebiliyor musun, bir elin 
parmaklarından daha az sayıdaki insan nazizmin göbeğinde neler 
yapabildiler? Ülkenin hiçbir yerinde içerde bu kadar ezici bir başarı 
kazanılmadı. Ülkenin dört bir yanından gelmiş, sürülmüş, çok ezilmiş, 
herşeyden umudunu kesmiş bu insanların umut kaynağı olduk. Gerçi bu 
süreçte kendi içimizde de olmak üzere nelerle uğraştık ve uğraşıyoruz da. 
Her konumda çıkıyor birtakım şeyler. Marş söylerken emir geldi, 
susmamız için, dinlemedik. Ve biraz sonra bir pusula geldi: 1 Mayıs’ta 
ölen tüm devrimcilerin anısını saygıyla anarız yazılmış hem de kırmızı 
kalemle. Ben içeri girdim, ağlayacaktım az daha. Nice küçük burjuva ve 
hatta yol arkadaşlarımızdan göremediğimiz sevgi ve bağlılığı gördük bu 
insanlardan. Pek birşey konuşmuyorlar ama öyle bir bakışları var ki 
insanın yüzüne; o herşeyi anlatıyor. Ve bunları görmek, hissetmek, 
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yaşamak ve bir avuç insanın yaptığının sonucunu görmek insana tarifi 
olanaksız bir sevinç veriyor. Onların üzerindeki prestiji, onlardaki birşeye 
inanmanın susamışlığını gördükçe geleceğe daha da güveniyor insan. 
Bildiği birşeyi bu sefer yaşayıp hissediyor: Baskı ve terörün hiçbir çeşidi 
onları kurtaramayacak, zaferi önleyemeyecekler. Sen de mutlaka 
kadınların arasında görmüşsündür bunları. Ancak daha geniş bir dünyaya 
sahip erkekler arasında ve hele büyük bir baskı ortamında görmek çok 
daha başka. Bunlar dışarıda yemedikleri halt kalmamış insanlar, hiç 
yüzünden nelere girmişler; ama hayatı düzenli olarak birşeye adamak 
bambaşka. Hapishaneciler var aralarında; senelerini hapiste geçirmiş 
insanlar. Kadınlar arasında pek görülmez bunlar sanıyorum. Bunlardan 
birini sana ilerde etraflıca anlatacağım. O bana anlatacak, ben hayatını 
yazacağım. İlk denemeyi onunla yapacağız anlaşılan. Yaşı benimle aynı, 
toplam on dört yıl yatmış. Ve tabii neler var neler. Aslında Afyon’a 
gitmemek oldukça iyi oldu ve oradan ilk çıkışta ben aslında Afyon’a 
gidiyordum. Son anda değişti. Orada ne görebilecektik ki. Burada 
baskıyı, umudu, yıkılmışlığı ve öfkeyi gördük. Hayatın gerçek bir yüzünü 
gördük. Ve bunu görmek değişimde, gelişmede, insanları ve hayatı 
tanımada büyük bir destek oluyor bana. Ve artık istesem bile “bu kadar 
yaşamak yeter” diyemiyorum. Yaşayacağım, yeneceğim, bir daha 
yeneceğim, bu hayatın tüm boşlukları dolacak ve seni daha da çok 
seveceğim. Aslında daha da çoğu bilemiyorum ama...  
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Mektup	-	73		
8 Mayıs 1978 

Sevgili Belma,  

Geçen Perşembe uzun telgrafını aldım. Mektupların niye 
gelmediğini mutlaka araştırıp halledeceğim demene rağmen aslında geçen 
mektupta yazdığım gibi halen de mektup bekliyor değilim . Çünkü bu 
sorun yeni değil; aylardır mevcut ve halen de çözülmüş değil; o nedenle 
yine geldiği zaman okurum diyorum. Üç haftalık aradan sonra iki tane 
gelmişti ve bunların üzerinden de üç hafta geçti. Yani altı haftada iki 
mektup. Bayağı iyi, ne diyelim.  

Geçen mektubum 1 Mayıs tarihliydi. Salı günü verdim ve üç gün 
sonra yani Cuma günü postaya verildiğini öğrendim. Benim mektuplara 
itibar arttı gene. Neyse okusunlar da kültürleri artsın biraz geri 
zekalıların. Benimkiler belki gecikiyor ama en azından geliyor. Neyse 
gene de bana her hafta en az iki tane geliyor. Geçen hafta gelenlerden 
birisi annemdendi. Ötekilere göre değişik bir mektuptu bu. Sen hiç de 
umutsuz ve mutsuz değilsin ama ben öyleyim. Senin durumuna çok 
üzülüyorum deyip ekliyordu: “Bütün hayatımız boyunca çok çalıştık, 
yorulduk. Gençliğimizde bizim için olmayan şeyleri sizler için yapmaya 
çalıştık. Gene de birtakım hatalarımız oldu. Bu da doğal çünkü aramızda 
zaman ve nesil farkı var.” Aslında daha öce bu tür konularda hiç 
konuşmamıştık ve niyetim de yoktu. Çünkü mesele benim için çoktan 
kapanmıştı. Ancak bu kadar yüzeysel bir yorumlama karşısında kısa 
ancak öz olarak yazdım ki: Kötü birşey yapmak için mutlaka kötü niyetli 
olmak gerekmez. Eğer küçük bir çocuk bazı şeylere inatla karşı duruyorsa 
bunun üzerinde düşünmek gerekir. Ancak tabii herşeyi gayet iyi bildiğini 
sanan insanlar bunu yapamazlar. Ve bu nedenle de kopuş çok önceden 
olur ve bu nesil farkı gibi nedenlere indirgenemez. Bu en önemli 
konulardan biridir. Daha sonra hayat boyunca girdiğim her alanda en iyi 
ya da en iyilerden birisi oldum. Yapıldıktan sonra bunlara sahip çıkmak 
kolaydır ama bunlar onların sayesinde değil onlara rağmen yapılmıştır. 
Bundan sonra da kendilerinden birşey istemediğimi ve beklemediğimi de 
ekledim. Birşey istemiyorum ve birşey de vermeyeceğim. Aslında daha 
söylenecek çok şey var ama anlayana bu kadarı çok bile. İnsan hayatında 
kimini sever kiminden nefret eder. Benimki nefretten de kötü; hiçbir şey 
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hissetmiyorum onlar için. Ne yapalım, insanın birşeyler istemesi için 
önce birşeyler vermesi gerekir.  

Vermek dedim de aklıma geldi. Bugünlerde iyice içe kapandım. 
Sadece çalışıp okuyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Kimseye birşey 
alatmak, konuşmak istemiyorum. İçimden öyle geliyor. Önce kendi 
hayatımdaki boşlukları doldurmak esas ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. 
Geçmiş hakkında çok düşündüm ve gördüm ki, tüm hayatım boyunca 
insanlar benden birşey istediğinde veya onlar istemeden ben 
verebileceğim bazı şeylere ihtiyaç gösterdiklerini hissettiğimde verdim. 
Aynı şey süreç için de geçerlidir. Benden istenip veya verilmesi 
gerektiğini hissedip de gücüm oranında vermediğim, kendime sakladığım 
hiçbir şey yok. Gücüm dahilinde verilebilecek herşeyi verdim ve adeta bu 
vermenin ölçütü kendi gözümde başarının derecesi oldu. Üstelik bu 
bilinçsiz ve rastgele bir verme de değildir; bir sonuca ulaşır. Şüphesiz 
daha da iyi ve verimli verilebilirdi. Bu doğru. Ancak bu konu vermenin 
yöntemiyle, biçimiyle ilgilidir; özüyle değil. Verilebilecek herşeyi verdim 
ve sonunda bu durum diğer faktörlerle de birleşince beni oldukça zayıf 
düşürdü. Bu oldukça garip vermek güdüsü sonunda zayıflığa yol açtı. 
Sürekli vermekten insanın kendine birşey kalmıyor. Bu nedenle en 
azından bir süre kimseye birşey vermiyorum. Bu durum, boşluklar 
kapanıncaya kadar sürecek. Aslında yine vermek var ama eskiye göre 
oldukça düşük. Geçmiş konusunda ise çok rahatım. Hiç kimse bana şunu 
da verebilirdin diyemez. Herşeyi gücümün yettiği son sınıra kadar 
verdim. Bu durum bir de mektuplar konusunda ortaya çıktı: Eskiden 
herkese mektup yağdırıyordum ve yazmadığım zaman huzursuz 
oluyordum. Şimdi ise yazmak zor gelmeye başladı. Gelene cevap 
yazıyorum sadece, o kadar. Hem yazılması gereken çok şey yazıldı hem 
de dedim ya artık vermiyorum. Ancak böyle yapmak da hakkımdır 
sanırım.  

Yirmi yaş öncesinde en çok neyi düşünürdüm biliyor musun? İnsan 
dünyada birşeyler yapmak istedi mi mutlaka bazı şeylerden mahrum 
kalır. Ancak birşeyler yapabilmenin, yaşadığın döneme karşı görevlerini 
yapabilmenin mutluluğu bu mahrum kalınanların yarattığı acıyı bastırır. 
En çok da şunu arzu ederdim: 20. yüzyıl insanlığın gelişiminin en parlak 
yüzyılıdır. Bu yüzyılda doğmuş olmak bir şanstır. Ve insan, yaşayabilirse 
eğer, bu yüzyılın sonunda geriye, bu en büyük yüzyıla bakıp da ona karşı 
tüm görevlerini yerine getirdiğini söyleyebilirse eğer; bundan daha büyük 
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bir mutluluk düşünemezdim. Bakalım 22 yıl kaldı yüzyılın bitmesine ve 
daha şimdiden söyleyebiliyorum bunu. Hayallere dayanarak da değil 
üstelik. Kaldı ki daha da yapılacak çok şey var. Neyse, bakalım 
göreceğiz. Geçmişte bulunduğum yerin insanı değildim ve bunu da 
zaman zaman belirttim. Ama artık olmaya karar verdim ve olabileceğime 
de aklım yatıyor. Yalnız biraz zaman gerek tabii.  

Belki dikkatini çekmiştir; artık hiç soru sormuyorum mektuplarda. 
Nasıl olsa cevabını beklemediğim için soru sormanın da gereği kalmıyor. 
Ben yine en az haftada bir kere yazacağım.  

Şu sıralar Materyalist Bilimler Tarihi ve Ana’yı okuyorum. Aslında 
geçen mektupta sana bazı konuları yazacağımı söylemiştim ama kafam 
çok dağınık şimdi. Henüz onları bir düzene sokamadım. Bu nedenle artık 
ilerde yazarım.  

Sıhhatim oldukça iyi; yalnız yine de altmış kiloyu hiç geçmiyorum. 
Herhalde hep böyle kalacağım anlaşılan. Bünye bir garip; herkes küp gibi 
oldu halbuki. Zaten bünyenin garipliği sendeki mantarların bana hiç 
geçmemesinden de belli değil miydi? Sevgili eşim; biliyorum 
mektupların biraz seyrekleşmesi nedeniyle geçmişe göre biraz yalnız 
bırakıyorum seni. Bunun farkındayım ve sakın ilgisizlik olarak 
değerlendirme bunu. Ancak anlattığım nedenlerle, daha iyi olmak, daha 
iyiye doğru gelişebilmek için kafam oldukça meşgul. Her yazdığım 
mektupta da sana mümkün olduğunca birşeyler yazmak istiyorum. O 
zaman da bu meşguliyet arasında aralar uzuyor tabii. Sadece seni 
seviyorum veya buna benzer şeyler yazmak istemiyorum. Neyse, bu bir 
süre sonra düzelecek ve daha sık yazacağım. Ve daha kapsamlı 
yazacağım tabii. Seni seviyorum, aslında tüm varlığımla seviyorum 
desem daha doğru olacak.  
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Mektup	-	74		
11 Mayıs 1978 

Sevgili Belma,  

Telgrafını aldım. Bu oldukça değişik bir telgraftı. Her zamanki 
sözlerin yanı sıra değişik bir şey daha vardı: Özledim. Bu nedenle 
oldukça etkilendim. İnsan telgraftan da etkilenir mi denilebilir ama 
oluyor işte. Gelelim mektuplarına: Bir haftada gelirse eğer (pek 
sanmıyorum ya) haftaya alırım. Ve böylece tam bir ay olacak almadığım. 
Ve üstelik bu dördüncü defa oluyor. İlki Kasım ayında olmuştu; üç hafta 
ara. Sonra ben yazma demiştim ve bir ay ara. Ardından büyük resminin 
geldiği mektuptan sonra üç hafta ara; sonra iki mektubunu birden aldım 
ve ardından bir ay daha ara. İyi, ne diyelim. Ben pek fazla 
söylenmiyorum görüyorsun. Ya aynı şey senin başına gelseydi; artık 
neler olurdu bilemiyorum. Herhalde o zaman durumu protesto edip artık 
hiç mektup yazmazdın. Zaten ileride bir ara böyle yapmayı 
düşünüyorum: Gör bakalım üç hafta, bir ay aralıklarla mektup almak ne 
demekmiş.  

Bu hafta mektup trafiği oldukça arttı: Herkesten geliyor (sen hariç 
tabii). Bu hafta içinde yedi mektup yazdım (ikisi sana). Gördün mü bak; 
eskiden en çok sana yazardım, şimdi azınlığa düştün. Bu arada abine de 
yazdım. Önce hiç de mecbur olmadığı halde bugüne kadar gösterdiği 
çabalardan dolayı teşekkür ettim. Sonra ise hiçbir şey başarılamadıktan 
sonra konuşmanın abes olduğunu belirttim. Ardından hiçbir şeyi yapmaya 
mecbur olmadığını ve zaten kendisinden de birşey beklemediğimi, sadece 
son durum hakkında açıklığa kavuşmak istediğimizi söyleyip bazı sorular 
(avukatlar hakkında) sordum.  

Haberin vardır ama belirteyim: Bizden dört ay sonra oradan Sinop 
ve Samsun’a gönderilenler Adapazarı’na gelmiş. Koca ülkede bir biz 
kaldık yani. Ne kadar becerikli insanlarımız olduğunu anla artık. 
Kendilerine sorarsan bol miktarda “olumlu gelişim, birikim ve temaslar” 
var ama ortada sonuç yok. Bu tür isanlar karşısındaki tavrım oldukça 
değişti. Eskiden pek aldırmazdım ve daha yumuşak davranırdım. Şimdi 
ise ister sadece konuşsun, ister çaba harcayıp da bir sonuca ulaşamadığı 
halde konuşsun ve isterse yaptığından fazla konuşsun; oldukça kesin ve 
sert davranıyorum. Gerekirse doğrudan çatışmaya da giriyorum. Burada 
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da var öyle birisi: Oğlan babası değil de öteki. Sadece iyi niyet ve 
samimiyetin dünyada pekçok şeyi halletmeye yetmediğini yeterince 
gördük. İnsana çok daha fazla şeyler gerek. Ve eğer insan herşeyi 
bildiğini sanıyorsa ve herşeye tepeden bakıyorsa ne kadar iyi niyetli 
olursa olsun birşey öğrenemez ve bir yere de varamaz. Bizim adam da 
böyle işte: Bir çokbilmişlik, bir ukalalık sorma gitsin. Kendi başına bir iş 
beceremeyenler içeri girince uzman kesildiler. Aslında bu sadece ona 
özgü bir durum değil; hemşehrilerinde de bariz olarak var. Özellikle sizin 
orada bulunan bir tanesinde. Bak sana bu insan tipini de anlatayım; 
oldukça önemli bir örnektir çünkü. Bu insan kısaca tanımlanırsa dar bir 
alanın iyi bir insanıdır. Faaliyet alanı doğduğu yer ve çevresidir. 
Yetenekli bir insandır ve ortamında kolayca yükselir. Karşılaştığı 
sorunlar kendi dar alanıyla sınırlıdır. Bu sorunları şu veya bu şekilde 
çözer veya çözdüğünü sanır. Kendi hayat alanındaki bu başarısı ve genel 
sorunların boyutlarından habersiz oluşu onu büyük bir kendini 
beğenmişliğe iter. Bir söz vardır: Cahillik insanı konuşturur. İşte dar 
alanın bu iyi insanı da böyledir. Genel sorunları bilmediği için herşeyi 
basite indirger. Ve geneli bilip uğraşan yakın akrabalarıyla olan ilişkileri 
başlıca üç aşamadan geçer: Birinci aşamada; ailenin genel sorunlarıyla 
uğraşan, en ağır yükünü taşıyan ve sorunların tüm boyutlarıyla farkında 
olan yaşlı akrabalarıdır. Ancak tabii kendi bunların farkında değildir. 
Doğup büyüdüğü bu dar çevredeki başarısıyla sarhoş olarak sürekli 
eleştirir. Olmuyor, yapılmıyor vb. Kendi görüşüne göre kendisi daha iyi 
yapabilmektedir. Tabii genel sorunların farkında olmayınca, her sorunu 
doğup büyüdüğü alanın sorunları gibi ele alıp onun boyutlarına 
indirgeyince ve de yaşlı akrabaları ona bir sürü olanak da sağlayınca; 
kendi şartları içinde böyle düşünmesi anormal sayılmaz. Dedik ya; 
cahillik insanı konuşturur. Ve sonra ikinci aşama gelir: Bu aşamada yaşlı 
akrabaları sorunlarla uğraşmaktan uzaklaşmak zorunda kalırlar. Böylece 
bir süre için meydan kendisine kalır. Kendine olan aşırı ancak temelsiz 
güveniyle hayatın içine balıklama dalar. Bütün hayatı kendi doğup 
büyüdüğü çevredeki gibi sandığından orada görüp, yaptığı şeyleri 
heryerde uygulamaya çalışır. Gerekçe; daha iyi sonuç alındığıdır. Bu 
aşamada hayata ve herşeye tepeden bakışı doruk noktasına ulaşır. Yaşlı 
akrabalarının sözünü hiç dinlemez ve hatta fikirlerini sormak zahmetine 
bile katlanmaz. Kendisi herşeyi herkesten iyi bilir çünkü. Hatta bu arada 
eskiden beri pek hoşlanmadığı bir yaşlı abisiyle doğrudan kişilik 
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çatışmasına bile girer. Tanırsın kırmızı gülleri çok seven birini. Bu genç 
çocuğa göre yaşlı abisi birşey bilmemektedir ve o kadar ki hatta yeni 
yetişen birisi bile ondan  çok şey bilir. Sonuç olarak çeşitli alanlarda 
büyük bir enerjiyle işe koyulunur ancak bilinçsiz bir enerjidir bu. Bu 
arada hayatın içinde pratiğin ortaya çıkardığı sonuçlar adı altında 
enterasan şeyler de savunulmaya başlanır: Temel yöntem örgütleyici 
değildir vb. gibi. Ve bir süre sonra bu gidişin kaçınılmaz sonucu olarak 
hayatın gerçeklerine çarpar: Oldukça geniş kapsamlı bir darbe gelir. Ve 
üstelik eskiden yapılan hataların tekrarının sonucu olarak. Yeni parlak 
teorileri de tepki yaratır ve üçüncü aşama gelir: Bu aşamada yeni 
değişimler görülür. Kendi yüksek bilgisi ve hayat anlayışıyla bir şeylere 
girmiş, boş meydanda istediği gibi at oynatmış ve boyunun ölçüsünü de 
almıştır. Bu boyunun ölçüsünü almış olmak yeni değişimler yaratır. Tüm 
yetersizliklerin, yapılamayanların sorumlusu yaşlı akrabalardır (bunlar 
birşey yapamıyor, ben yaparım deyip de boyunun ölçüsünü aldı ya; şimdi 
yapılacak iş sorumluluğu üzerinden atmaya çalışmaktır). Hayatın içindeki 
kendi hatalarına gelince; bunları tamamen doğal olarak görür çünkü kendi 
fikrince kendisiyle ilgilenilmemiş ve birşey öğretilmemiştir. Halbuki 
herşeyi bildiğini sanan bir insana ne öğretilebilir ki? Ve ayrıca şunu da 
hiçbir zaman unutmamak gerekir: Bir insan hayatın bir alanında sorumlu 
olduğu zaman o alanda olan biten herşey onu bağlar. Kendisinin daha az 
hata yapmış olması gözetmekle mükellef olduğu insanların yaptıklarından 
onu kurtaramaz. Gerçi diyeceksin, bunu tüm boyutlarıyla kaç kişi alıyor? 
Bir sürü insan için önemli olan elde edilecek sonuca bakmak, geride 
neyin bırakıldığına bakmak değil; ortaya spekülasyon konusu 
yapılabilecek birşeyin çıkıp çıkmaması. Bildiğin gibi duygusal 
profesyonel alındığı zaman kendine bir yol tutturmuştu ve daha sonra bu 
konu üzerinde epeyce laf edildi ve hala da devam ediyor galiba. Zaman 
geçti; akrabalara oldukça geniş kapsamlı son darbe geldi. Başlangıç 
noktası öz olarak yine aynı. Yalnız farklı olan şu ki; ilkine göre bu sefer 
adamların elindeki veriler daha azdı. Ancak ilkine göre çok daha geniş 
boyutlu sonuçlara ulaştılar. Kör olmayan herkes bunu görüyor. 
Spekülasyon var mı bilmiyorum ama olsa bile herhalde ilk seferkinden 
fazla değil. Her iki durumdaki sonuçların farklılığı tabii pek az insanı 
ilgilendiriyor. Çünkü onların mantığına göre; bir insan hangi mevkide 
olursa olsun kendini ilgilendireni yaptı mı, bu kadarı yeterlidir. Sonuç 
şöyle veya böyle olmuş ne önemi var? Onlar için öemli olan gerçekten 



	 351	

birşeyler yaptıkları konusunda kendilerini tatmin etmek. Bu mantıkla, 
duygusal profesyonel de yakın akraba sürecinde işin sadece kişi olarak 
sadece kendini ilgilendiren yanına baksaydı eğer; hakkında daha az 
spekülasyon çıkar ama ardında da daha az şey bırakırdı. Ama o zaman da 
itibarı daha yüksek olurdu. Orası öyle ama, doğru olan gerçekten bu mu 
acaba?  

Ve bu aradan sonra devam edelim bizim genç akrabaların 
durumuna: Ailemizin yeniden toparlanması gerek biliyorsun. Gerçi tam 
dağınık değil ama gene de bir çeki düzen gerek. Bu alanda tecrübe ve 
olanakları bulunan kırmızı gülü seven abimiz yetkili. Onun tüm öneri ve 
çabaları da duygusal profesyonelin bilgi, onay ve desteği dahilinde. 
Ancak bizim genç akraba buna da karşı çıkıp hala eski kafasından giderek 
gecikme ve engelleme yapıyor. Valla kimsenin diğerinin ihtiraslarıyla, 
kişilik çatışmalarıyla uğraşacak hali yok. İnsan bu kadar şeyden sonra 
normal olarak oturup da şöyle bir hayatını değerlendirir. Yaptığı 
yanlışları tutarsızlıkları, davranışlarındaki zikzakları bir düşünür. İnsan 
bunu kendisi anlamaz ise başkaları hatırlatır sonra ancak bu da pek iyi 
olmaz tabii. Çokbilmişliği bırakıp da aklını başına alsa iyi olur.  

Eh, bu konuda bu kadar yeter. Ancak önemli bir konu. Bu tür 
insanların sayısı da az değildir. Özünde iyidirler ama sadece iyilik birşeye 
yetmiyor ki. Bunları kendisine iletirsin umarım.  

Hareket ve davranışları sadece kendilerini değil de daha pekçok 
insanı bağlayan kişiler daima oldukça dikkatli olmak zorundadırlar. Er 
veya geç yapılanın bedelini ödemesi istenir onlardan çünkü.  

Neyse gelelim bizim mahkeme işine. Bakanlığa dosyanın buraya 
getirilmesinin mantıksızlığı üzerine dilekçe yazdık ama tek başına bu bir 
şeye yaramaz tabii. Aman sakın buraya gelme. Bir de seni onca yoldan 
gelip de yorgun gördüm mü daha fena olurum. Böyle göreceğime hiç 
görmeyeyim daha iyi.  

Ankara’daki sana yazdığını ancak onun ifadesini pek 
anlamadığından bahsediyor. Yahu ne iştir, her tarafa mektubun gidiyor, 
bir bana gelmiyor.  

Günler böyle geçip gidiyor işte. Bakalım ne olacak ikimizin 
durumu? Pavel ve Lila gibi olabilir miyiz dersin? Hatırlarsın, onlar on bir 
yıl ayrı kalmışlardı. Normal şartlar altında ben kendim için artık bir süre 
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için bitti diye düşünmek gerekir diyorum. Hayat bir süre için bitti. 
Yeniden başlayacak ama nerede ve nasıl bilemiyorum. Sen olmasan hiç 
üzülecek değilim. Ben daima yapacak şeyler bulur ve yaparım. Ancak 
senin varlığın hem güç hem de acı veriyor. Ne yapalım, en kötü ihtimalle 
biz de o 2,5 ay ile kalırız. Sana çok daha fazla şeyler vermek isterdim 
ama ne yapalım ki imkan bulamadım. Öyle bile olsa hatırladıkça çok 
huzursuz oluyorum. Seni çok seviyorum.  

Not: Mektubu alınca telgraf çek. Ne yapalım bari telgrafların gelsin.  
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Mektup	-	75		
17 Mayıs 1978 

Sevgili Belma,  

Sana aybaşından beri yazdığım bu beşinci mektup. Çarşamba günü 
göndereceğim ancak Pazartesi’den yazmaya başladım. Yarın bir 
mektubunu bekliyorum, gelirse onun cevabını da yazmış olurum böylece. 
Önce son zamanlardaki mektuplarımın düzensizliği ve kapsamlarının 
darlığı dolayısıyla özür dilemem gerek. Aslında insanın her zaman aynı 
şekilde yazamaması doğal ancak yine de daha iyi ve daha fazla yazıp 
daha çok şey verebilmem gerekirdi diye düşünüyorum. Bundan sonra 
bunu biraz daha düzeltebileceğimi umuyorum. Yarın da bir mektubun 
gelse ne kadar iyi olacak.  

Sana Ana’dan bir pasaj aktarayım. Kadın işçilerle aydınlar 
arasındaki konuşmaları karşılaştırıyor: “Varoşta, iyi olan şeyden 
bahsedilirken bu iyi şey tüm olarak alınırdı. Burada ise herşey ufak 
parçalara ayrılıyor ve ağırlığı azalıyordu. İşçi mahallesinde herşey daha 
derinden, daha kuvvetli hissedilirdi; burası, herşeyi kırıntıya çeviren ince 
fikirler alanıydı ve daha çok eski düzenin değiştirilmesinden söz 
ediliyordu. Oysa varoşta yenisi hayal edilirdi.” Ana’nın yaptığı bu 
değerlendirme öz olarak doğru ancak benim için önemi esas olarak başka 
yerden geliyor: Bazı insanlar küçük şeylere, adeta gördükleri ve 
karşılaştıkları her şeye büyük önem veriyorlar. Her şeyde bir güzellik ve 
mutlu olmak için bir neden buluyorlar. Her şeyi ve herkesi seviyorlar; her 
şeyden bir güç alıyorlar. Bu oldukça önemli bir özellik aslında. Bu 
insanların hayatın içinde yaptıkları büyük bir iş yok aslında; bu da doğal. 
Çünkü o kadar çok şeyi seviyorlar, o kadar çok şeyle ilgileniyorlar ki, 
güçlerini belirli bir yönde yoğunlaştırabilme durumları olmuyor. Ancak 
yaşadıkları hayat onları tam anlamıyla mutlu yapıyor. Bunun dışında 
sayıca daha az olan başka insanlar da var. Buradaki hayatın içinde pek az 
güzel şey vardır ve adeta bir trajediye benzer hayat. Hiçbir zaman 
yeterlilik hissedilmez ve hiçbir zaman tam bir mutluluk duyulmaz. 
Birinci durumdaki insan daha çok yeniyi özler; yaptığı ve başardığı her 
şeyden bir mutluluk ve yeterlilik payı çıkartır. Çok şeyi sevip, çok şeyle 
ilgilendiğinden çok şeyden güç alır. İkinci durumdaki insan ise yeniyi 
özlemekten çok daha fazla eskinin nasıl değiştirilebileceğini düşünür. 
Yaptıklarının mutluluğundan çok yapması gerekenlerin sıkıntısı ve 
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düşüncesi içindedir. Çok az şeyi sever ve bu nedenle de çok az şeyden 
güç alabilir. Ve bir gün uzunca düşünecek fırsat bulduğunda kendine 
sorar: Neden benim hayatımda bu kadar az güzel şey var? Benim farkına 
bile varmadığım şeylerden insanlar mutlu olabilmek için neler 
çıkartıyorlar? Aslında onlarla ben aynı şeylere bakıyoruz ancak 
baktığımız yerden farklı şeyler görüyoruz ve farklı etkileniyoruz. Aslında 
ancak ikinci tür insan hayatta önemli şeyler yapabilir. Çünkü önemli 
şeyler yapabilmek için mutlaka yetersizliğe, mutsuzluğa gerek vardır. 
Mutlu ve kendini her yönden yeterli hisseden insan önemli şeyler 
yapamaz. Samimiyetin önceden varolduğunu kabul edersek; hedefe giden 
doğru yolu insan zekasıyla bulur. Ancak sadece doğru yolu bulmak 
yetmez; bu yolda ilerlemek de gerekir çünkü bazı insanlar da doğruyu 
bilirler ama onu hayata geçirecek güçleri yoktur. Ve bu seçilen doğru yol 
üzerinde insanı hedefe ulaştıracak olan esas olarak zeka değil, mücadele 
azmidir. İnsan seçtiği yolda hırsıyla ilerler. Ve mutluluk değil mutsuzluk, 
tam bir yeterlilik değil de bazı konularda yetersizlik hırsı doğurur. Birinci 
tür insan hayatı tüm mutluluklarıyla yaşar ancak az şey yapabilir. İkinci 
tür çok şey yapar ama mutluluğu bulamaz.  

Bu ikinci tür insanların veya onların yaptıklarını yapmaya çalışan 
insanların hayat içindeki gelişimleri de oldukça ilginçtir. Zor dönemlerde 
bu insanların bazılarında büyük çöküşler görülür. Bazılarının nedeni 
bellidir; önceden büyük hayallere dalmışlar ve o hayalleri bulamayınca da 
yıkılmışlardır. Ancak bunun dışında olanlar da vardır. Onlar en zor şartlar 
altında, dışarda ve içerde olağanüstü bir dayanma gösterdiler. Bunu kısa 
sayılamayacak bir dönem sürdürdüler. Sonra ya herşeyi bıraktılar ya da 
önceki düşünceleriyle tamamen zıt düşünceleri kabul ettiler. Bu 
insanların durumu hakkında oldukça düşündüm. Durumlarının birinci 
nedeni bilgi seviyelerinin düşüklüğünden geliyor. Ne yaptıklarını, niye 
yaptıklarını ve hangi sonuçlara ulaştıklarını doğru kavrayamamışlar. Bu 
nedenle geride bıraktıkları hayatı iyi değerlendiremiyorlar. İkinci neden 
de en az ilki kadar önemli. Onlar yakın alaka sürecinde oldukça iyiydiler. 
Ancak kendilerinin tutmaya çalıştığı şeyin başka yerlerden eriyip gittiğini 
görürler. Elbette ki savunma çok önemlidir, vermemek çok önemlidir. 
Ama insanı asıl ayakta tutan geride bıraktıklarıdır, yapıp da 
bıraktıklarıdır. Bu olmayınca, bu hissedilmeyince çok büyük ağırlık biner 
insanın üzerine. Bu insanlar gerek bıraktıkları şeyin çözüldüğünü 
gördüler ve gerekse de bilgi seviyelerinin düşüklüğü sonucu ne 
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yapabildiklerini de anlayamadılar. Bunun üzerine bir üçüncü neden daha 
geldi: Umut bağladıkları, güvendikleri insanlar da kaybedildiler. Ve işte 
tüm bu edenler sonucu yıkıldılar; hem de nasıl. Önceki pratikleriyle hiç 
bağdaşmayan noktalara geldiler. Tam bir trajedi aslında bu hayat. 
Gerçeğin gücüne dayanamamak ve ondan kesin bir kaçış. Bu ikinci tür 
insan olabilmek o kadar zor ki. Hayat her an yıkıp ezebilir insanı.  

Hatırlarsın epey önceleri sana tanıdığım bazı insanları anlatmıştım. 
Şimdi bir tanesini daha anlatayım. Bu da hayatın ezdiği insanlardandır ve 
bu nedenle de gelişimi yine bir çeşit trajedi sayılır. Bu insanlar hareketin 
yükselme döneminde onun şu veya bu yerinde yer alırlar. Hareket 
gerilediği dönemde de kaçmaz ve birşeyler yaparlar. Ve bir gün hareket 
önemli bir darbe yer ve neredeyse tamamen dağılır. Yoğun baskı şartları 
altında çok şeyi yeniden kurmak, yeniden başlamak gerekmektedir. Bu 
ortam kaçışan insanlarla doludur. Çoğu zaten darbenin başlangıcından 
beri kaçmakta, kendine hareketin kaderi dışında bir kader çizmeye 
çalışmakta yani bir deyimle istikbalini garanti altına almaya 
çalışmaktadır. Bu genel kaçışma ortamından etkilenmemek oldukça 
zordur. İşte aslında iyi niyetli ve o güne kadar birşeyler yapmış bazı 
insanlar bu ortamda tam olarak sarsılır. Darbenin ağır, baskının yoğun 
olduğu şartlarda çok şeye baştan başlamak gerekmektedir. Ve gelecek 
konusunda ve bu şartlarda ve o an için bu kadar kıt olan kaynaklarla ne 
yapılabileceği konusunda kimsenin garanti verecek durumu da yoktur. 
Biz ne olacağız sorusu bu insanların kafasına takılır. Kendi kaderlerini 
hareketin kaderinden ayırırlar. Belki biraz bilinçsiz ve kendiliğinden ama 
son tahlilde aynı kapıya çıkacak şekilde geleceklerini garantiye almaya 
(bu okul bitirmek şeklinde görülür) ve yalnızlıktan kurtulmaya (bu da 
evlenmek şeklinde görülür) bakarlar. Hareketin kaderinden kendini bir 
kez ayırınca da insan kolay kolay geri dönemez tekrar. Ben hem kızar 
hem de acırım bu insanlara. Doğrunun ne olduğunu bilmek ama onu 
yapamamak çok yıpratır insanı çünkü.  

Bugün de mektup gelmedi senden. Böylece bir ayı geçtik. Önceden 
hiç böyle olmamıştı. Daha fazla yazamayacağım bu konuda. Sen 
anlayabilirsin yeterince, bir aydır mektup alamamanın ne demek 
olduğunu...  

İzmit’ten mektup geldi ve hepimizin sinirleri ayağa kalktı. D. Yol ile 
yurtdışında akrabaları olan bazı vatandaşlar (orada iken beraberdik, sonra 
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onlar Afyon’a gitmişlerdi) ittifak kurup tek kalan bizim adamla 
uğraşıyorlarmış [67]. Kişiliğe saldırıya kadar her yolu deniyorlar, bu 
gidişle birşeyler olacak diyor.  D. Yol’u anladık zaten şaşılacak birşey 
yok. Bu adamlar böyle. Güçlü oldular mı horozlanırlar, zor şartlar altında 
ise hallerini çok iyi gördük. Çoğunun çıkınca devrimciliği bıraktığını 
sanıyoruz. Kitleye (!) bak hizaya gel. Ancak diğerlerine oldukça şaştık. 
Biz oradayken birşey yok; Afyon’da iken birşey yok. O halde bu aşağılık 
tavrın nedeni dıyardan geliyor. Kaynaklandığı nokta içerisi olamaz. Bu da 
dışarıda bu adamların epeyce yontulduğunu gösterir; öyle ya, yoksa 
dertleri ne? Yarın uzun bir mektup yazacağım ona.  

İşte böyle canım. Daha neler göreceğiz ve nelerle uğraşacağız 
bakalım? Biliyor musun, uzun süre yakın alaka sürecinden sonra çıkan 
spekülasyonlar konusunda çok huzursuz oldum. Adeta kendi kendimi 
yedim. Ancak bugün inanıyorum ki önemli olan spekülasyon değil, çünkü 
bunu her zaman yapabilirler. Önemli olan geride bu adamlara batacak 
şeyler bırakabilmek.  

Sana önceden de söylemiştim sanıyorum: Sen benim bütün hayatım 
içindeki en güzel şeysin, tek güzel şeysin. Seni çok seviyorum.  

 

DİPNOTLAR  

[67] Bayrampaşa’dan Afyon’a giden ve oradan da İzmit’e gelen 
İbrahim Yırık ve Kirkor ile yine aynı şekilde Afyon üzerinden İzmit 
cezaevine gelen Muharrem Kaya’dan söz ediliyor. 
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Mektup	-	76		
19 Mayıs 1978 

Sevgili Belma’ya  

Bugün bir telgrafını aldım. Mektup gelmediği için artık telgraflara 
cevap yazıyoruz ne yapalım. Bu hafta içinde yazdığım üçüncü mektup 
bu. Aslında geçen mektupta artık daha düzenli ve uzun yazacağım dedim 
ama düşünüyorum da yazacak pek birşey bulamıyorum artık. Mevcut 
şartların sınırları içinde kalarak ve bu kadar da tek yanlı yazınca yazacak 
şey bulmak oldukça zor. Düşünüyorum da; yazıp söylemediğim bu şartlar 
altında pek birşey kalmamış.  

Şimdi telgrafını cevaplandırayım: “Her şeyin netice ile değil çaba ile 
ölçülmesinden yanayım” diyorsun. Buna kesinlikte katılmadığımı 
belirteyim. Bana oldukça yabancı bir düşünce bu. Ancak konunun daha 
iyi anlaşılabilmesi için neticeden neyi anladığımı biraz açmam gerek. 
Çaba gösterirken, çok gayret sarfedilen ve hatta uğrunda pek çok şey feda 
edilen bir amaca ulaşılamayabilir. Çünkü bir amaca ulaşılabilmesi 
herşeyden önce içinde bulunulan şartlara bağlıdır. Yapılan çaba ve 
fedakarlıklar eğer ilerlenen yol doğru seçilmişse bir neticeye ulaşır. 
Örneğin Spartaküs’ün köleler ayaklanmasını ele alalım: Mevcut objektif 
şartlar onların arzuladığı, uğruna mücadele ettiği, pekçok kurban 
verdikleri amaca ulaşmak için yeterince olgunlaşmamıştı. Dolayısıyla bir 
sonuca ulaşamadılar ancak bu nedenle de kimse onları küçük görmemiştir 
ve göremez. Onlar bir mücadele deneyini sonraki kuşaklara aktardılar. 
Yani aslında bir sonuca ulaştılar çünkü yaptıkları gelecek nesillerin işine 
yaramıştır. Ve yine aynı şekilde hiçbir insan seçtiği bir amaca ulaşmak 
için tam anlamıyla doğru bir yol izleyememiştir. Mutlaka yanlışlar, 
neticesiz kalan çabalar olacaktır. Bu normal bir durumdur. Ancak insan 
eylemini, yaptıklarını değerlendirirken ister yakın ister uzak amaçlar için 
olsun ulaştığı sonuçlara yani yapabildiği, ortaya koyabildiği şeylere göre 
kendini değerlendirmelidir. Belirttiğim gibi bazı çabaların boşa gitmesi 
normal bir durumdur. Ancak eğer senin yazdığın gibi her şeyi netice ile 
değil de çaba ile ölçecek olursak çok yanlış yerlere varırız. O zaman bir 
şeyle ilgili olarak gereken çabayı harcamış olmayı yeterli göreceğiz, 
sonuç bizi pek ilgilendirmeyecek. Bence bu mantıkla hayatta hiç birşey 
yapılamaz. Hiç bir yere varılamaz. Çünkü tarihi yapan ve yaratan ancak 
ulaşılan sonuçlardır; harcanan çaba ancak harcandığı anda insanları 



	 358	

etkiler ve eğer herhangi bir sonuca ulaşmamışsa zaman içinde harcanan 
çabanın etkisi kaybolur gider. Çünkü geleceği etkileyecek bir şey 
yapılmamış, bırakılmamıştır. Bence harcanan çaba ile tatmin olan insan; 
birşeyler yapmak, yaratmak (küçük veya büyük) için değil de kendi 
duygularını tatmin için yaşamaktadır.  

Bu konuda düşüncelerim böyle. Şimdi gelelim abin ve avukat 
meselesine. Buna telgrafta, elinden geleni yaptı, diyorsun. Bu konuda 
yazdığım mektuplarda aksini iddia ettiğimi sanmıyorum. Ben elinden 
geleni yapmadı demiyorum ancak bir sonuca ulaşamadıktan sonra bu 
çaba fazla anlam taşımıyor diyorum. Şunu da yazmıştım o mektupta: 
Bazan insan elinden geleni yapsa bile bir sonuca ulaşamayabilir. Şartların 
zorunlu sonucudur bu. Bu durumda kimse de onu sonuca 
ulaşılamamasından sorumlu tutmaz. Ama insan harcadığı çaba oranında 
değil de ulaştığın sonuçlar oranında konuşmak hakkına sahiptir. Ben bu 
ilkeye bütün varlığımla inanıyorum. Ve çok çaba sarf edip, bir sonuca 
ulaşamayıp ve buna rağmen çok konuşan insanlara da çok kızarım ben. 
Yaptıklarını kısaca beceriksizlik ya da başarısızlığı örtmek için bir çaba 
olarak görür ve kısaca ukalalık derim. Bu konudaki düşüncelerim böyle 
ve abin konusunda da haksız olduğumu kabul etmiyorum. Sen başka türlü 
düşünebilirsin tabii ve bu da olağan sayılır.  

Seni biraz kızdıracağım ama yine de söyleyeyim: Madem her şeyi 
çabaya göre değerlendirmekten yanasın, o halde mektuplarınla 
uğraşmana hiç gerek yok. Yazıyorsun ya, yani çaba sarf ediyorsun ya, bu 
yeterli. Benim elime geçip geçmemiş ne önemi var?  

Bu arada arkadaşlardan birine gelen mektuptan avukatların davayı 
bıraktıklarını öğrendik. Uzun zamandır gelişen olaylar sonucu zaten 
bekliyorduk bunu. Yalnız sen neden haber vermiyorsun bunu bana? 
Moralim bozulur diye mi çekiniyorsun? Eskiden belki böyle olabilirdi 
ama artık geçti. En kötü ihtimale bile tam olarak hazırım. Eğer eskiden 
olduğu gibi hayatımda hemen hiç bir güzel şey olmasaydı buna hazır 
olamazdım. Daha sonra olduğu gibi hayatımdaki tek güzel şey senin 
varlığın olsaydı yine pek hazır olamazdım. Ancak artık başka güzel 
şeylerin varlığını da hissediyorum: Birşeyler yapabilmiş olduğunu 
hissetmek ve (artık dokuz ayı doldurduk) bu zaman içinde gördüklerim. 
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, hayatımda en çok görüp öğrendiğim 
dokuz ay oldu bu. Değişik düşünceler taşısalar bile az sayıda insanın 
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zorlu şartlar altında birbirine yakınlaşması, bağlanması. Aralarında doğan 
büyük güven ve bağlılık. Bunun dışında lafazan, havalı pek çok devrimci 
geçinenin gerçek yüzünün açığa çıkması; onların acizlikleri. Ve bu arada 
tanınan dünyanın en ilginç tipleri. Onların dış görünüşleriyle gerçek 
dünyaları arasındaki farklılığı anlamak. Ve bunların üzerinde yükselen 
kiminde korku, kiminde saygı, kiminde ise olağanüstü hatta insanı 
şaşırtan bir bağlılık. Bunları görmek ve anlamak hayatı anlamak oluyor 
aslında. Ve bunca kargaşanın, hayatın içinde ezilmiş ve kaybolmuş 
insanların arasından şartlar ne olursa olsun öne fırlayabileceğini, bir 
şeyler yapabileceğini hissetmek. Bunlar öyle duygular uyandırıyor ki 
insanda artık herşeye katlanabilir hale geliyor.  

Duruşmaya neden geldiğinizi anlayamadım. Görevsizlik kararı 
isteyip ifade vermeyeceğiz. Belki bizim dışımızdaki insanlar farklı 
düşünebilirler ama artık kimsenin parlak fikirlerini dinleyecek halimiz 
kalmadı. Geçen mektuplardan birinde ailemin bir mektubuna yazdığım 
cevabı aktarmıştım. Bu sıralar ziyarete gelecekleri konusunda telgrafları 
gelmişti. Sonra ne ziyarete geldiler ne de bir haber var. Mektup çok 
dokundu galiba. Dokunsun, aslında az bile yazdım. Kimseden birşey 
beklemiyorum ve onlara da hiçbir maddi ve manevi borcum yok.  

Eh, şimdilik bu kadar. Hatırlarsan dışardayken bana sık sık deli 
derdin. Ben pek kullanmıyorum ama şu telgraf üzerine, aptalsın sen, 
diyeceğim. Oradayken yazdığım mektupları karıştırırsan göreceksin. 
İşimiz sana kalsaydı hapı yutmuştuk valla. Olumlu gelişmeler, birikimler, 
izlenimler vb. derken ve de bu konular üzerinde uzun uzun tartışırken, bir 
de bakardık zaman bitivermiş ve daha beraberliğe başlanamamış bile. 
Nolucaktı o zaman? Halbuki sağlam temelleri olduğunu düşünerek önce 
beraberliği kurduk (hem de ne şartlarda); sonra ise geçmişte ne 
yaptığımızı düşünüp, değerlendirip (bu arada da ne kadar iyi yapmışız 
deyip) beraberlikteki boşlukları tamamladık (hem de uzakta ve ne şartlar 
altında). Anlaşıldı mı efendim? İşte böyle; insan hem öğrenip yapar hem 
de önce yapar sonra öğrenir. Bir arada olsaydık gösterirdim ben sana. 
Ama biraz aptal da bulsam çok seviyorum seni. Neden böyle biliyorum 
aslında. Güçlü ve beni anlayan bir insansın. Bugüne kadar çok insanla 
konuştum ama hiç birine sana anlattıklarımın yarısını bile anlatmadım. 
Anlamadıklarını hissediyor ve anlatamıyordum. Ama senin anlayacağını 
hissediyorum, çok önceden beri hissediyordum. Ve bu nedenle durmadan 
anlatıyordum ve anlatıyorum. Ne büyük bir ihtiyaçtır bu herşeyini 



	 360	

anlayacak bir insan bulabilmek. Anlıyorsun değil mi benim için ne kadar 
kıymetli olduğunu ve ne kadar çok şeyi ifade ettiğini. Seni seviyorum 
aptal kız, çok seviyorum.  
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Mektup - 77  
22 Mayıs 1978 

Sevgili Belma,  

Önümüzdeki hafta da mektubun gelmezse duruşmaya kadar başka 
mektup yazmayacağım. Böylece beş haftayı dolduruyorum, mektupsuz 
olarak. Bugün abinden telgraf geldi ama benim mektubumun cevabı 
değil. Mektubumda kendisinden birşey yapmasını istemediğimi ancak 
son durumu da bize belirterek belirsizlikten kurtulmamızı sağlamasını 
istedim. Uğraşıyorum diyor telgrafında. Ancak eğer bir sonuç 
alınamayacağı artık açıkça belli ise, adamlar resmen oyalıyorlar ise, 
uğraşmanın hiç gereği yok. Hem siz belirsizlikten kurtulursunuz hem de 
gereksiz çaba sarf edip yorulunmaz böylece.  

Bugün Cuma ve kardeşimden de bir mektup geldi. Oldukça kısa 
yazmış her zaman olduğu gibi. Bu da olağan. Kardeş bile olsalar 
birbirlerine yakın olmayan insanlar yazacak fazla şey bulamazlar. 
Yazacağım cevapta bugüne kadar hiç konuşulmamış ancak bizim için çok 
önemli bir konudan bahsedeceğim: Çocukluğumuz. Bu kız sıradan, basit 
bir insan olarak kaldı. Gömülüp kaldı o hayatın içinde. Aslında 
yeteneklidir ve hırslıdır. Ancak o bataklığı çok iyi bilirim ben: Hırs 
yetmez, ihtiras gerek oradan kurtulabilmek için. Geçmişte onu da çekip 
çıkartamadım oradan; fırsat olmadı. Bakalım bundan sonra ne kadarını 
başarabileceğiz? Aslında istesem şimdi de eskiden olduğu gibi aklıma 
gelmez bile. Ancak buna gerek yok. Gençlik döneminde hemen hiçbir 
ortak yanımız olmadı; adeta konuşmadık bile. Ancak çocuklukta ikimiz 
de çok çektik ve aradaki esas bağ da bu. Sana oldukça tuhaf gelebilir: İki 
kardeş hem senelerce aynı evde oturuyorlar, hem de ortak yanları, 
ilişkileri bu kadar az. Bu durum ondan değil benden geliyor. İlk gençlik 
döneminde (ki on yedi yaş oluyor) tek amacım birşeyler yapabilmek ve 
hayatı yenmekti. Buna engel olan veya yavaşlatan veya faydası 
dokunmayan herşeyle ilgimi kestim. Tamamen kendi gücümle ve beraber 
olduğum insanlarla da yakınlaşmayı belirli sınırlar içinde tutarak 
durmadan ilerledim. Böylece bir dönem neden büyük bir yalnızlık 
hissettiğimi iyi anlayabilirsin. Bu kadar yükün, gailenin altında ve 
hayatında hiç kimse yok. Bu dayanılması oldukça zor bir durum. Ancak 
tüm bu yalnızlık ve tatminsizliğin insanın kendini işine daha fazla 
vermesini, tüm bu boşluğu başarıyla doldurmaya çalışmasını, bu büyük 
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ihtirası doğurduğunu da kabul etmek gerek. İnsan kusurlarından da 
faydalanabiliyorsa eğer oldukça hızlı ilerler. Bir noktaya gelir ve artık 
aynı yapıyla daha fazla gidemeyeceğini hisseder. O sırada da hayat onu 
biraz kenara çeker. Bakalım sonra ne olacak?  

Bu arada mektupta “Belma hoş bir kız ama onu hiç tanımıyorum, 
onun için de fazla birşey söyleyemem” diyor. Herhalde kendini biraz 
tanıtırsan iyi olacak.  

Daha on gün var ama seni görecek olmanın sıkıntı ve heyecanı 
şimdiden başladı. Bu sefer yerler değişti; sen gidiyorsun ben bekliyorum. 
Aslında ülkeyi iki defa boydan boya geçmek hiç de fena olmuyor. 
Yorulacaksınız ama ne yapalımAslında bence boşuna geliyorsunuz ya, 
neyse [68].  

Eh, dokuz ayı doldurduk. Saydım, bu arada otuz tane kitap 
okumuşum. Çoğu roman türünden ama zaten bana da bunlar gerek. 
Romanlarda oldukça hayret ettiğim bir konu şu: Yaşanan olaylar pek 
yeterli olmuyor yazabilmek için. Onları yorumlamak ve içinde duymak 
gerek. Örneğin Çin ve Vietnam’da çok şey olmuş, çok şey görülmüş 
ancak bunları anlatan romanlar çok basit ve sıradan. Halbuki bu ülkelerin 
birkaç tane Ehrenburg çıkarabilmesi gerekirdi. Tabii entelektüel seviye 
bunda önemli rol oynuyor.  

Bugün Cumhuriyet’te Sait Faik ile ilgili bir değerlendirme okudum. 
Şöyle diyor: O, üstün nitelikli insanların dünyasını bırakıp küçük insanın 
dünyasına eğilmişti. Onun mücadelesini yansıtmıştır. (Buradaki iki satır 
okunmuyor.) İnsanın hayatın içinde tanıdığı ve kavradığı alan 
genişledikçe görüş ufku açılır, daha büyük bir güç kazanır. Bunu da 
benden iyi anlayacak insan azdır herhalde. Bütün hayatım belirli bir 
seviyenin oldukça üzerinde olanların arasında geçti. Bu alan, büyük 
şeylerin yapılabileceği ancak insanları tanımak bakımından oldukça dar 
bir alandır. Küçük insanların dünyasına ancak burada girebildim, daha 
doğrusu temas ettim. İnsanı çok şaşırtan bir dünya bu. Zenginliği, 
çeşitliliği ve en basit bir şey uğruna nelerin harcandığını göstermesi 
bakımından da çok öğretici. Basit birşey olmuş ve koskoca hayat gitmiş. 
Kendi hayatı insana oldukça olağanüstü geliyor o zaman. Şunu son 
derece iyi anladım ki; insan hayatında ne kadar büyük olursa olsun, çok 
sayıda küçük şeyin desteğine de muhtaçtır. Bu destek olmazsa büyük 
kurulur ama onu ayakta tutmak çok güç olur. Gerçi sürekli olarak belirli 
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bir seviyenin üzerindeki insanların arasında olmak büyük şeylerin 
yapılması bakımından oldukça yararlıdır. Küçük insanların geniş dünyası 
güç verir ama çok da zaman kaybettirir. Ancak bir süre sonra bu dünyaya 
girmek ve ondan güç almak ihtiyaç haline gelir. Tam da bu dönemde 
hayat senden tam tersini yani eski sınırlı dünyanın içinde daha etkin 
olarak bulunmanı istiyorsa, gel de çık işin içinden bakalım o zaman.  

Açık olan şu ki bu dünyayı henüz daha yeni tanımaya başladığında 
bile insan birdenbire daha da büyüyüp olgunlaştığını hissediyor. Hayatı 
çok daha iyi anlıyor.  

Bu arada Ana’daki bir sözü hatırladım: “Mutluluğun azı daha 
yararlıdır. O zaman daha değerli olur.” Bunu beraberliğimiz açısından 
düşündüm. Gerçekten de bir mektubunda belirttiğin gibi; o kadar kısa 
sürede o kadar ileri bir noktaya ulaştı ki beraberliğimiz. Düşünüyorum da 
dünyada kaç insan var ki, uzun süre birlikte yaşadıkları halde bu ölçüde 
bağlanamamışlar birbirlerine. Baksana, artık yazacak şey bulamıyor 
insan. Bu durumu değiştirmek ve birşeyler yapmak gerek. Bütünleşmeyi 
bu şartlarda daha ileri götürecek şeyler. Daha ilerisi de var mı deme, her 
şeyin bir daha ilerisi vardır.  

Şimdi senin eskiden bana yazdığın bir şeyi ben sana yazacağım: 
Mektupların gelmiyor ama varsın, biliyorum. Bu da yetiyor bana. Daha 
doğrusu yapacak başka şey olmadığından bununla yetiniyorum.  

Burada kesiyorum sevgili eşim. Artık alıştım mektupsuzluğa ama 
yine de her hafta olduğu gibi gelir diye bekleyeceğim. Hayatımda pek az 
şeyi bu kadar isteyerek bekledim. Artık yazmayayım; sen biliyor 
anlıyorsun seni ne kadar çok sevdiğimi.  

 

DİPNOTLAR  

[68] Daha sonra mahkemenin Isparta Ağır Ceza’ya kalktığını 
öğrendik. Geçici değil sürekli geliyorlardı. 
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Mektup	-	78		
29 Mayıs 1978 

Sevgili Belma,  

Şu anda Pazartesi akşamı ve biraz önce hiç beklenmedik birşey oldu: 
Mektubun geldi. Beklenmedik olması şuradan geliyor: Önce bize 
genellikle pazartesileri mektup gelmez. Bir de mektupsuzluğa artık o 
kadar alışmıştım ki alınca zarfa bile uzun uzun baktım. Eh kolay değil beş 
hafta aradan sonra bir tane almak. Yazıldığı gün yani ayın 15’inde 
atılmış. Önceki bahsettiğin üç mektuptan haber yok. Artık ne diyeyim 
bilemiyorum. Gelmeme nedeninin burası olduğunu sanmıyorum. 
Herkesin mektubu normal zamanda geliyor, seninkiler hariç. Nedenin 
burası olduğu konusunda bir belirti bulayım yeter. Sen ötesini bana bırak. 
Yahu şurada bir zevkimiz vardı, onu bile engelliyor herifler. Ne yapalım 
çok batıyoruz adamlara.  

Senden 11 tarihli mektubumu aldığın konusunda telgraf geldi. Bir 
iki gün sonra 15’inde yazdığım için de telgrafın gelir. Ondan sonra 17, 19 
ve 22’de yazdım. Yazıyorum ve sana ulaşıyor. Okuyorsun. Gerçi 
biliyorum eskisi kadar uzun ve tatminkar yazamıyorum ama yazıyorum 
elimden geldiğince ve ulaşıyor sana. Bu da mutlu ediyor beni.  

Gelelim bahsettiğin avukat konusuna: Valla eğer mektuplar 
konusunda da engelleme yapıyorsa (ki öyle anlaşılıyor) epeyce kızıyorum 
ama pek de şaşmıyorum. Garip ve basit bir adam diyorsun. Aslında 
durumu son derece açık: Havasına ve kasılmasına bakma; çok 
kompleksleri var. Bu kompleksler nedeniyle kim yaparsa yapsın güzel 
olan herşey onu huzursuz ediyor. Bu nedenle de lakayt ve kasten 
ihmalkar davranıyor. Kendinde veya kendisiyle ilgili olmadıkça bu adam 
güce ve her türlü güzelliğe karşı tavır alır veya en azından onu bozmaya 
çalışır. Bunun niteliğini tamamen anladım artık. Ve şunu da anladım ki 
bu adamla eşit şartlar altında birlikte olunamaz. Gücünü kullanıp onu 
baskı altında tutacaksın ve kullanacaksın. Evet kullanacaksın çünkü bu 
adamla birlikte olunamaz ancak kullanılır. Bu arada da tabii kendine karşı 
epeyce bir düşmanlık doğuracaksın. Gülen’in işi epeyce zor yani. Hay 
allah; böyle ilişkilerde söylemek belki yanlış oluyor ama  daha iyi bir 
insanla birlikte olabilseydi eğer çok daha iyi olurdu bu kız.  
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Aybaşında yazdığım mektupla seni çok üzdüğümü söylüyorsun. Bu 
durumda ben de çok üzüldüm. Ancak bir yerde beni de mazur gör. 
Mektupsuzluğa alışmak hiç de kolay olmadı. Mektup gelir herkese dağılır 
ve bana da gelir. Sadece senden gelmez, herkesten gelir. Hele 
Ankara’daki senden aldığı mektuplardan bahsedince nasıl 
öfkeleniyordum. Ya bana yazmıyor ya da yazdıklarının ulaşmasıyla 
ilgilenmiyor diye düşünüyordum. Çok zor insanın sevdiğinden uzun süre 
mektup alamaması ve hem de almak olanakları bulunduğu halde 
alamaması. İnsan biraz hırçınlaşıyor doğal olarak.  

Bana oradaki bir kadının çocuğuyla ve çocuk sahibi olmak hakkında 
yazmışsın. Bu konuda daha tecrübeli olduğum için biraz yazayım. 
Yazdığın gibi Deniz bilinçli olarak olmadı. Önce aldırmaya çalıştık ama 
bu konulardaki bilgimiz sonucu aldıramadık. Hatırlıyorum da o dönemde 
çok üzülürdüm. Önce böyle birşey kadın için tehlikelidir. Aslında 
sorumluluk her ikisinde de olduğu halde tehlikeye sadece kadın atılır. 
Hatırlıyorum da Gülen için de aynı durumun varlığını öğrendiğimde 
müthiş kızmıştım herife. İlkinde nasılsa oldu bile dense ya ikincisi? Buna 
en hafif deyimiyle sorumsuzluk denir. Başına bir kere geldiği halde yine 
önemseme ve sonra kadını tehlikeye at. Beni o zamanlar bundan daha da 
çok üzen husus, yaratılan bir hayata son verme durumuydu. Hiçbir 
şeyden haberi olmayan bir hayata son vermek hakkını nerden buluyoruz 
diye soruyordum kendime. Evet çocuğun varlığının çok sorun 
çıkartacağını biliyordum ama yine de çok üzülüyordum. Ve sonunda 
aldıramayınca da bir yandan belayı bulduk diye düşünürken, diğer 
yandan da oldukça sevindim.  

Sonra ilk birkaç ay ona ben baktım sayılır, hem de onca işin aasında. 
Önceden de yazmıştım sana; varlığı daima bana karşı silah olarak 
kulanıldı. Henüz dünyadan habersiz bir insanın kaderinin böylesine 
belirlenmesi karşısında nasıl isyan ettiğimi yazmıştım sana. Sonra alıştım 
bu düşünceye çünkü bu konuda dünyadaki tek örnek değildi o. Şimdi ise 
pek az aklıma geliyor ve pek birşey hissetmiyorum (belki hatırlarsın, bir 
ara dışarıdayken özlediğimi söylemiştim, ama göremiyordum). Ve 
sanırım ileride büyümüş olarak karşıma çıksa bile bir şey 
hissetmeyeceğim. Biliyor musun içimdeki bir duyguyu öldürmek istedim 
mi zaman içinde mutlaka yaparım. Ama bununla birlikte bende de bir 
şeylerin öldüğünü hissederim.  
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Bazan seni kıskanıyorum diyorsun böyle bir hayatı yaşadığın için. 
Doğrudur; daha oldukça genç yaşta hayattan istediğim herşeyi aldım, 
istediğim herşeyi yaptım ve yaşadım. Ancak sen bu yaşamanın büyük bir 
güzellik ve duygu zenginliği içinde mi geçtiğini sanıyorsun? Çok 
yanılırsın o zaman. Biliyorsun bir insanın hayatta yapabileceği şeyler, 
ulaşabileceği yer: Yetişme şartları, içinden geldiği çevre (yani onun 
yapısını oluşturan şartlar) ile, bu yapıya sahip insanın içine girdiği  
ortamın, hayatın o alanındaki şartların durumudur. Bu yapı ile ve içinde 
yaşayıp bulunduğum şartlar içinde yapılabilecek en fazlayı, varılabilecek 
en ileri noktayı, sözün kısası varolan şartların sınırları içinde en iyiyi 
yaptım. Bunu biliyorum. Ama hayat da trajediden başka şeye benzemedi. 
Hayatta her şeyin bir bedeli vardır ve genellikle de bu bedel hiç de hafif 
değildir. Bunu hiç unutma.  

Savaş Üzerine’yi okuduğuna çok sevindim. Kitap hakkındaki 
düşüncelerini yazarsan çok iyi olur.  

Hatırlarsın eski mektuplarından birinde bana bir şiir yazmıştın. 
Ahmet Arif’in ve iki satırlık; ancak bu kadar hatırlayabildim diyordun. 
Şiirin tamamı çok uzun. Sadece o kısmını yazayım sana; ikimize de çok 
uyan o kısmı:  

 

Gelgelelim,  
Beter, bize kısmetmiş.  
Ölüm, öyle altı okka koymaz adama,  
Susmak ve beklemek, müthiş.  
Genciz, namlu gibi,  
Ve çatal yürek,  
Barışa, bayrama hasret  
Uykulara, derin, kaygısız, rahat  
Otuz iki dişimizle gülmeye,  
Doyasıya sevişmeye, yemeğe...  
Kaç yol, ağlamaklı olmuşum geceleri,  
Asıl, bizim aramızda güzeldir hasret  
Ve asıl biz biliriz kederi.  
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Eskiden hiç şiir sevmezdim ama senden alıştım galiba. Nolucak 
şimdi?  

Bugün o kadar işim vardı ki, gece oldu ve resmen bitkin düştüm. 
İnsanın lafı çok yerde geçince işi de böyle çok oluyor.  

Mektubunda diyorsun ki: “... kadın senin için herşeye 
dayanabileceğini söylüyor, dinle ve inan ona.” Dinliyor ve inanıyorum 
ona. Hayatımda pek az insana bu kadar inandım. Sen de bana inan Belma. 
Önceden de söylemiştim sana: Hayatımdaki en güzel şeylerden birisin, 
neredeyse en güzel şeysin. Güzellik bir trajedinin içinde doğduğunda çok 
daha güzel gözükür. Değeri çok daha iyi anlaşılır. Bu nedenle varlığın 
benim için çok değerli. Bunu yazmıştım, biliyorsun ama yine de 
yazıyorum. Çünkü bunu bilmeni, her zaman bilmeni ve hissetmeni 
istiyorum. Seni çok seviyorum.  

 

Hapishaneden hapishaneye mektuplar burada bitiyor. [69]  

 

 

DİPNOTLAR  

[69] Mayıs 1978 sonlarında mahkemenin Isparta’ya kaldırılması 
sonucu Belma da bu cezaevine geldi. Bu kentte birlikte iki mahkemeye 
çıktık. Sonra cezaevinde Ağustos ortalarındaki büyük isyanın ardından 
ben de sürgüne gidenler arasındaydım. Önce Bolvadin’e sonra Konya 
Cezaevine geldim. Kısa süre sonra Belma tahliye oldu. Bundan sonraki 
mektuplar cezaevinden dışarıya yazılmıştır.    

 Bu mektuplarda o sırada kafamı hayli meşgul eden o dönemde 
silahlı mücadelenin yürütülüş sorunlarıyla ilgili açılımlar, tartışmalar 
önemli yer tutuyor. Neredeyse 25 yıl geride kalmış bu konuların okuru 
ilgilendireceğini sanmıyorum. Neredeyse tümüyle bu konu hakkında 
yazılmış dört mektubu bu nedenle yayınlamayacağım. Öteki mektuplarda 
ise bu konunun ele alındığı bölümleri veya tekrar sayılabilecek birkaç 
cümlelik belirlemeleri (...) olarak belirterek atlayacağım. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HAPİSHANEDEN DIŞARIYA MEKTUPLAR 

 

 

Mektup	-	79		
4 Kasım 1978 

Sevgili Belma,  

Şu anda Perşembe akşamı. Seninle görüştükten sonraki akşam yani 
[70]. Geçen defa daha fazla ümitliydim ancak bu bu sefer gerçekleşti seni 
karşımda görmem. Artık dışarıdasın ve bu anlamda hem beraberliğimiz 
hem de ayrı oluşumuz yeni bir boyuta ulaştı demektir. Şimdi birlikte 
olmayı çok daha fazla isterdim; birimiz dışarıda olunca ayrı oluş daha da 
çok dokunuyor insana. Ancak şundan kesinlikle eminim ki sevgimiz bu 
şartlarda da büyümesini sürdürecektir. Her şart altında denendi o, bir bu 
eksik kalmıştı.  

Doğal olarak dışarıda olmaya birden alışamadın ama mektup eline 
geçtiğinde alışmış olursun. Karşında epeyce sorun var. Ailenle durumun 
önemli; senden bazı şeyler bekleyecekler, isteyecekler. Bunları 
halledeceğin konusunda hiç şüphem yok ancak ortaya çıkan sorunları 
bana da bildir mutlaka. Ayrıca sağlığınla mutlaka ilgilenmen gerek. Gidip 
iyi muayene ol ve bunu sakın ihmal etme. Sonucunu da bana yaz.  

Bu arada önceden gelen iki mektubunu cevaplandırayım: İlk gelen 
20 tarihli. Marx’ın eşine yazdığı bir mektuptan alıntıyla başlamışsın ve 
duygularını iyi yansıttığından ve mekanik kafalı tartışmacıların için iyi 
bir örnektir diye yazdım diyorsun. Bundan başka örnekleri de biliyorum 
canım ama bizim adamlar bu konuda Marx ve Lenin’i hiç beğenmiyorlar 
ki. Önemli bir konu değil çünkü bize söyleyebilecek bir şeyleri yok; 
ayrıca bu konuda biraz çocuk sayılırlar. O nedenle şu anda hiç önemli 
değil. Ve bir mektubun daha geldi, yazdığın son mektup olsa gerek, 31 
tarihli. Neyse sırayla onu da cevaplandırırım. Saçlarında bazı beyazlar 
belirdiğini yazıyorsun. Geçen geçer meraklanma. Nasıl olsa çıktın. 
Birazcık şişmanlamışsın, benim gördüğüm değişiklik bu. Sen beni nasıl 
gördün, yaşlanıyoruz değil mi? Bakarsın o yazdığın şarkıda olduğu gibi 
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iki ihtiyar gibi geliriz bir araya. Ne olursa olsun, önceden de yazmıştım 
ya; 2000 yılında ben elli sen 47 yaşında iken el ele tutarak geriye, 
insanlığın bu en büyük yüzyılına dönüp bakarak; sana karşı tüm 
görevlerimizi yaptık diyebilsek. Bir yapabilsek bunu.  

Seninkiyle birlikte iki mektup daha aldım. Rıza’dan birisi. Diğerinin 
ise içinde mektup yok, sadece Deniz’in dört resmi var. Zarfın üzerindeki 
yazıyı tanıdım tabii. Ben ondan bir şey istemedim, bir şey de yazmadım 
ama validemizin ağzı da durmuyor ki. Veya teyzeminki, neyse. Ama çok 
büyümüş bu kız yahu, neredeyse kocaman bir kız olmuş. İyi yetiştiğini 
hiç sanmıyorum ama ne yapayım ki elimden gelen bir şey yok.  

Mektuplarında burada sıkılıyorum diye yazıyorsun ya hem 
üzülüyorum hem de gülüyorum. Orada dokuz ay senin o da arada bir 
gelen mektuplarından başka hiçbir şeyim yoktu benim. İnsan böyle 
zamanlarda daha da çok özlüyor. İçeri gireli bugün 14 ay ve bir hafta 
oldu. Yani 428 gün oldu tam. Ve ben her gün kısa veya uzun, şu veya bu 
şekilde seni düşündüm. Ve yine düşünmeye devam ediyorum. Seni 
seviyorum. Bu iki kelimeyi onların her harfini içimde duyarak 
söylüyorum. Seni seviyorum Belma.  

Dudu’nun [71] mektubunu aldım ve cevap yazdım. Bu arada senin 
telgrafını aldığımı da yazayım. “Mektuplarını ve telgrafını henüz aldım. 
Artık iyiyim” diyen telgrafını. Artık hep iyi ol olur mu.  

İkinci mektubun kısa ve pek bir şey yok. Mektup alamadığından 
merakta olduğunu yazıyorsun.  

Son mektubuna gelince; hastalığın artık iyileşmiştir değil mi? Ben 
de iyileştim sayılır. Mektubu erken kesmem konusundaki sitemini zaten 
görüştüğümüzde söylemiştin ama haklı çıktım. Yazdıklarında haklısın, 
sana doğru dürüst mektup yazamıyorum ve bu da beni huzursuz ediyor. 
Bu nedenle birikimi sağlayacak bu mahkeme süresinden sonra sana iyi 
bir mektup düşünüyordum (biliyor musun, biliyorsun tabii, sen de beni 
çok iyi anlıyorsun, biliyorsun. Hemen anlamışsın durumumu). Şimdi 
dışarıda olduğunu göre daha serbestçe yazabileceğim. Haftada iki tane ve 
uzun yazacağım artık. Bu konuyu bitirirken, “ama benim burada çok 
yalnız olduğumu da unutma” diyorsun. Bunu hiç unutmadım ve hatta bir 
defasında sana yazmak için sabahladım bile. Değişik konularda da olsa 
sürekli olarak yazmak zorunda olmak pek iyi olmuyor aslında. Ama 
dedim ya, daha iyi yazabileceğim artık.  
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Deniz’in resmine bakarken ne hissettiğini o kadar iyi biliyorum ki. 
Onun anne babasından birisi değişik olsun isterdim. Bilmem hayat 
verecek mi bize bu olanağı. Pek sanmıyorum ya. (...) Ve şimdi dışardasın, 
belki de bir zamanlar beraber olduğumuz, beraber yürüdüğümüz yerlerde. 
Bunu düşününce çok daha fazla yanında olmak istiyorum.  

Biliyor musun bizim en büyük hatalarımızdan birisi nedir? İnsanları 
fazla büyüttük gözümüzde ve ona göre davrandık. Çok insanın eninde 
sonunda doğru olan bir şeyi kabul edebileceğini, bunun için doğruyu 
bilmenin ve yapmanın yeterli olduğunu düşündük. Halbuki hiç de öyle 
değil. Doğrunun ne olduğunu bilen, anlayan çok az. Bu durumda bir şeyi 
kabul etmek, şu veya bu yolda gitmek veya davranmak önemli ölçüde 
kişisel bağımlılık ilişkilerinde yatıyor. O kadar basit duygular, o kadar 
büyük şeylere üstün çıkabiliyor ki. İşte geçmişte bunu iyi 
değerlendiremedik. Aslında yapılan doğrudur; doğrunun varlığını çok 
şeye yeterli görmek doğrudur ancak içinde yaşanılan toplum ve ortama 
uymayan daha ileri bir duygu ve düşünce bu. Bu nedenle sadece görüş 
olarak değil, kişisel olarak da etkimiz altında olan insanlar yaratamadık. 
Ve bunun da çok zararını çektik.  

Burada kesiyorum. Mektubu aldığın konusunda bana telgraf çek. 
Mektuba imza atmıyorum. Sen de atma daha iyi olur. Yeni bir döneme 
başlıyorsun. Burada da en iyi olacağız. Buna kesinlikle inanıyorum. 
Sevgili eşim, seni çok seviyorum.  

 

DİPNOTLAR  

[70] Belma, Konya cezaevine ziyarete gelmiş ve müdürün odasında 
açık görüş yapmıştık. Son olarak Ağustos ayı ortalarında cezaevindeki 
isyanın beşinci gününde benim kadınlar koğuşuna bakan mazgalı vurup 
onu çağırmamla görüşebilmiştik. Cezaevi askerlerle çevrilmişti ve 
birazdan basılacağı belli oluyordu. “Elini ver bana” demiş ve “ne olacak 
bizim halimiz” diye sormuştu. Bir şey diyememiştim. Mahkumun arasına 
dönmem gerekiyordu. Üzerimize ateş açılacağı ve cezaevinin basılacağı 
belliydi ve ben ortadan kaybolamazdım. O da biliyordu bunu.  

 [71] Belma’nın Bayrampaşa’da kalan çok sayıda arkadaşından bir 
tanesi.  

 



	 371	

Mektup	-	80		
8 Kasım 1978 

Sevgili Belma,  

Bu ikinci mektubum. İyi olduğunu belirten telgrafını aldım. Biliyor 
musun neler yapıyorsun merak ediyorum. Akraba ziyaretleriyle meşgul 
olduğunu tahmin ediyorum ama yine de merak ediyorum. Eskiden bu 
kadar merak etmezdim. İçerde olunca insan, neleri yapabileceği bellidir. 
Ama bu sefer, özellikle ilk birkaç gün çok merak ettim seni ve huzursuz 
oldum. Herhalde bu yeni döneme birden alışamadım ondan olsa gerek; 
önemli değil, geçer. Bu arada bana ailenle olan durumundan, çıkan 
pürüzlerden bahsetmeyi sakın unutma. Üzülür, kızar diye düşünüp de 
yazmamazlık etme. Madem ki bir bütünüz dedik, eskisi gibi, bunu her 
konuda uygulamalıyız.  

Burada değişen bir şey yok, eskisi gibi. O nedenle yazılacak bir şey 
yok.  

Farkındasın değil mi, ikinci ayrı düşmemizden sonra mektupların 
muhtevası öncekilere göre oldukça değişti. Bu yönden üçe ayırabiliriz 
mektuplarımızı: Birinci dönemde sevginin güçlendirilmesi ve bütünleşme 
ağır basıyordu. Genellikle geçen konular kendimizle ve birbirimizle 
ilgiliydi. İkinci dönemde aynı çatı altında bulunduk ve öncenin de 
birikimiyle seven bir kadının erkeğe, seven bir erkeğin ise kadına 
söyleyebileceği en doğal, en derin duygularımızı yazdık birbirimize. 
Üçüncü dönemde ise artık birbirimizle ilgili konular az yer tutuyor 
mektuplarda. Bunun nedeni sevginin artık iyice yerleşmesi ve 
bütünleşmedir. Bir kadın ve erkeğin birbirlerine söyleyebilecekleri 
herşeyi söyledik; artık nitelik olarak farklı bir şey söylemeliyiz. Ancak 
tekrar beraber olduğumuzda ve bütünleşmedeki son adımı da attığımızda; 
işte o zaman daha büyük bir coşku ve yine büyük bir doğallık içinde o 
yeni bir dönem için oldukça yeni şeyler konuşabiliriz.  

Büyük, olağanüstü bir sevgimiz var. Öyle bir sevgi ki, insanın 
benliğinin bir köşesinde durmuyor. Bütün benliğine yayılmış, oradaki 
herşeyle bütünleşmiş bir sevgi bu. Bu nedenle seni her an 
düşünemiyorum, zaten bu olanaksız. Ancak dünyada sevdiğim tüm 
şeyleri düşündüğmde seni de sevdiğimi hissediyorum. Genelde sevdiğim 
insan herşeyle bütünleştiğinden, sevdiğim herhangi bir şeyi düşünürken 



	 372	

onu da sevdiğimi hissediyorum. Ya özel olarak onu düşünürken; bilmem 
anlatayım mı neler hissettiğimi, ama sen biliyorsun hem de fazlasıyla. 
Hatırlıyor musun, bir keresinde bana yazdığın bir mektupta; “dünyada 
birbirini bu kadar seven, ihtiyaç duyan, birbirine bu kadar hayran başka 
bir çift olabilir mi, zannetmiyorum” diyordun. Beraberliğimizin girdiği 
bu yeni dönemde daha da alevlenen duygularımız da bunu açıkça 
göstermiyor mu zaten. (...)  

Bugün kardeşimden bir mektup geldi., bayağı canım sıkıldı. Hatta 
moralim bozuldu diyebilirim. Tam bir açmaz içinde ve bunalıyor. Evi 
bırakmak istiyor fakat olanağını yaratamıyor (bu düzende de pek kolay 
değil tabii). Üzerinde büyük baskı var. O da dışarıda hapis gibi bir şey. 
Ve üstelik kendi kafamdan bir kurtuluş yolu da bulamıyorum ona. Bence 
biraz daha yeterince kesin ve kararlı davranamıyor. Neyse, sonuç olarak 
ne olur bilmiyorum. Ancak bu aile gerçekten başımıza çok iş açtı.  

Sana Deniz’in bir resmini daha gönderiyorum. Epeyce büyümüş 
değil mi? Tabii iki yaşında. Konuşmaya da başlamış ancak bu sefer bana 
pek benzemiyor. Neyse ne yapalım; biri kardeşimiz biri kızımız ama 
ikisinin de hayatını etkilemekten uzağız. Böyle durumlarda hayatın 
insanları çok kolay harcadığına daha çok inanıyorum.  

Mektup biraz dağınık oluyor ama neyse. Saat kaç bilmiyorum, bu 
gece oturmaya karar verdim. Seni düşünüyorum, ne yapıyorsun diye. 
Belki de balkondan denizi ve ışıklar içindeki İstanbul’u seyrediyorsun. 
Bizi birleştiren ve ayıran bu şehiri. Bazan düşünüyorum da, belki de 
hayatımızın en güzel yılları birbirimizden uzakta geçecek. Ancak ve 
ancak sürekli başarılar, sevginin her şart altında daha da büyümesi bizim 
buna katlanmamızı sağlar. Biliyorsun değil mi; sana sonsuz güvenim var, 
seninle gurur duyuyorum ve çok seviyorum.  

Benim buradaki resimlerim daha gelmedi, o nedenle 
gönderemiyorum. Bir de hep soracağım unutuyorum. Benim sendeki 
mektuplarımı saysana, kaç tane oldu merak ediyorum. (...)  

Bugün canımı sıkan bir şeyi keşfettim. Sen çıktıktan sonra sinirlerim 
bayağı bozulmuş. Kötü değil mi, ama merak etme geçer. Kolay birşey 
olmadığını sen rahatlıkla anlarsın hissettiklerimin. Bu sefer ayrı 
düşmemiz ayrı dünyalarda sürüyor. Ama neyse, beraber olacağız. Buna 
büyük bir güçle inanıyorum. Hatırlarsın, seninle Isparta’da mazgalda 
konuştuğumuzda; “biz tekrar beraber olabilecek miyiz Engin” diye 
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sormuştun. Ben, olacağız, dedim. Sen de “nereden biliyorsun, ama 
olamazsak olamayız, ne yapalım, değil mi” dedin [72].  Tekrar, beraber 
olacağız, dedim. Nereden bildiğimi ben de bilmiyorum ama gelecek için 
aksini düşünemiyorum. Bak bir de, geçen mektupta yazmıştım, sağlığına 
dikkat et. Mutlaka gidip muayene ol, ihmal etme. Sen bu konuda 
ihmalciliği adeta bir alışkanlık haline getirdin. (...)  

İşte böyle sevgili eşim. Daha ne yazayım, yazacak birşey 
bulamıyorum şu anda. Biliyorsun değil mi; bu adam, hayatın her konuda 
çok zorladığı bu adam doğal olarak pek az şeyi sevdi. Ve onun hayatında 
en sevdiği şeylerden birisin sen. En sevdikleriyle eşdeğersin, senden daha 
fazla sevdiği bir şey yok. Bu sevgi bana güç, mutluluk, sevinç ve umut 
verdi ve veriyor. Seni seviyorum.  

 

DİPNOTLAR  

[72] Belma ile cezaevindeki isyan sırasındaki ilk konuşmamız. 
“Kendinizi savunmanız gerekirse aletiniz var mı?” diye sormuştum. 
Demirden birkaç küçük bıçak yapmışlardı. 
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Mektup	-	81		
11 Kasım 1978 

Sevgili Belma,  

Bugün ayın dokuzu Perşembe. İki gün sonra atacağım mektuba 
şimdiden başladım. Bu üçüncü mektubum, attığım kartı saymazsak. Sana 
daha güzel bir şey göndermek isterdim ama bulamadım. Bu sabah 
telgrafını aldım, mektubumu aldığını bildiren. Burası uzak kalıyor galiba, 
o nedenle çabuk gitmiyor mektuplar. Umarım bunu atmadan alırım ilk 
mektubunu.  

Annemle telefonla konuştuğun, dün ondan gelen mektupta yazılıydı. 
Başkaca bir şey yok. Yalnız bayramda galiba Deniz gelecek.  

Telgrafın çekildiği yere baktım: Taksim. İçim biraz tuhaf oldu. 
Orada düşündüm seni ve beni, sonra Osmanbey’i [73]. Oradan geçerken 
neler hissedip, düşündüğünü düşündüm. Biliyor musun, ben eskiden 
geçmişte yaşadığım olayları hiç düşünmezdim. Ne olursa olsun öylece 
geçip giderdi ve ben hep geleceği düşünürdüm. Ama sen beni daima 
geçmişe çekiyorsun. Geçmişe, hayatımın bu en güzel anılarına 
dönüyorum sürekli. Bir ara o kadar olmuştu ki tamamen geçmişte 
yaşıyordum adeta. Beraberliğimizin her anını defalarca düşünüp yaşadım. 
Sana kızdım, merak ettim, sevdim, seninle konuştum... Sonra hepsinin 
içindeki en güzel anıları seçtim. Mektuplarda yazdık bunları birbirimize 
ve ikimiz de nelerin en güzel olduğu üzerinde anlaştık. Artık en çok 
onları düşünüyorum. Ama yalnız geçmişte değil, gelecekte de 
düşünüyorum onları. Belki biraz yaşlı ve yıpranmış olacağız ama sürece 
olan bağlılığımız ve gün geçtikçe daha da alevlenen birbirimize olan 
sevgimiz bunu önemsiz yapacak.  

Biliyorsun, buraya girdikten sonra insanları daha yakından tanıdım. 
Ve düşünüyorum da bu kadar rezilliğin kol gezdiği, insanların bu kadar 
basit duygularla hareket edebildikleri bir dünyada; sevgimizin, 
beraberliğimizin bu güzelliği olağanüstü bir şey. Biz adeta geleceğin daha 
iyi insanlarının aralarında kurabilecekleri bir sevgiyi yaşatıyoruz bugün. 
Basit duygulardan hareketle pis, suni ilişkilerin kol gezdiği bir ortamda 
bu gerçekten olağanüstü bir şey.  

Bu gece de mektup gelmedi senden. Dilek’in annesinden bir mektup 
geldi. Belma gidince çok yalnız kaldık, onun için sana yazmak istedim, 
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diyor. Cevap yazacağım. Denildiğine göre ben bu hapishanenin mektup 
rekortmeni oldum, ki bazılarına cevap da yazmıyorum. Günde ortalama 
2-3 tane geliyor ve cevap yazmak da bayağı dert oluyor yani. Mesela 
bugün beş tane geldi. Böyle durumlarda çok az akrabam olmasına hep 
sevinirim, yoksa bir de onlarla uğraşacaktık. Ancak korktuğum başıma 
geldi sanırım, bu sefer oldukça geniş bir sülalaye girdik sanıyorum. (...)  

Bak sana ne onlatacağım: Sen geldikten birkaç gün sonra ziyaret 
yerinden çağırdılar. Tanımadığım birkaç tip. Gittim, merhaba, sağol filan 
dediler. Orada onlarla konuşan vatandaşa sordum, bu nedir diye. 
Leyla’nın kocasını merak etmişler de, onu görmeye gelmişler.  Yani 
anlayacağın “benim hanım” oldun artık iyice. Bunu biz biliyorduk ama 
şimdi bilenler epeyce arttı.  

Bugün ayın 10’u ama mektubu attırmak olanağı doğdu. O nedenle 
burada kesiyorum. Biliyorsun değil mi sevgili eşim, seni çok seviyorum.  

 

DİPNOTLAR  

[73] Belma ile birlikte tuttuğumuz ev Osmanbey’in arka bir 
sokağındaydı. 
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Mektup - 82  
15 Kasım 1978 

Sevgili Belma,  

Bugün 13 Kasım Pazartesi. Vakit gece yarısına yaklaşıyor ve sana 
yazmaya oturdum. Hala mektup alamadım senden. İstanbul’dan buraya 
mektup 6-7 günde geliyor. Gerçi telgrafını (ikinci) okuduğumda, 
birincide söylediğinin aksine henüz mektup yazmadığını düşünmüştüm. 
Çünkü sevgili eşim yeni şartlara birden uyamaz, bilirim. Adeta demlene 
demlene uyar. Ama yarın da gelmezse artık mektup, telgraf çekeceğim.  

Bu sefer sana insanlar üzerinde yazmaya karar verdim. Eski 
mektuplarımda da arada bir değinirdim bu konuya. Her zaman söylerim 
ya, burada çok daha iyi tanıdım insanları ve bunca şeyin son derece basit 
şeyler üzerinde yükseldiğine çok şaştım ve hala da şaşıyorum. İnsanlığın 
büyük çoğunluğu basit kişilik duygularıyla, karşılıklı yakınlaşmalarla 
hareket ediyor. Doğrunun ve yanlışın ne olduğunu buna göre belirliyorlar. 
Kişisel bağımlılık ilişkileri çok yerde belirleyici oluyor. Geçmişte en çok 
bu hatayı yaptık galiba. İnsanları göründükleri gibi değerlendirdik. 
Göründükleri gibi olduklarını kabul ettik. Ancak zamanla öğrendim ki, 
insanlar hiç de zannettiğim kadar büyük ve güçlü değillermiş; ancak öyle 
görünmeye de büyük bir çaba sarf ediyorlar. Çoğu kişiyi kelimenin 
gerçek anlamıyla gütmek gerek. Bu insanlar hiç bir zaman kendi 
başlarına bırakmayacaksın. Her yerde tepelerinde olmak, kontrol etmek, 
insiyatif verilince de bunu gereken şekilde denetlemek gerek. Yoksa akla 
gelebilecek her türlü pürüz çıkıyor. Ve üstelik pürüz esas konuda değil 
de, sorunla ilgisi bulunmayan başka bir konuda çıkıyor. Esas konuda 
pürüz çıkaramayınca, başka bir tali konuda pürüz yaratılıyor. Tabii insan 
önce anlamıyor bunun derdi nedir diye. İşin yoksa araştır artık. Ancak bu 
ilgi ve sürekli yakın kontrol çoğu kişide otoriteye karşı bir tepkiye yol 
açıyor. Yeni kişiye hem önem vereceksin, ona önemli olduğunu 
hissettireceksin, diğer yandan da sorumluluğunu hatırlatıp, gerektiğinde 
kulağından çekip denetim altında tutacaksın. Bunlar benim geçmişte hiç 
önemsemediğim şeylerdi, hala da önemsemiyorum. Sadece bunları 
kullanarak hiç bir yere varılamaz, ancak bunlar iyi birer araç olabilirler. 
İyi kullanılırlarsa faydalı olurlar. Şuna sürekli dikkat ettim: Beraber 
olduğumuz insanların çoğu kendini ispat tavrına giriyor. Hem de bunu en 
çocukça tepkilerle, davranışlarla yapmaya çalışıyor. Bunun nedenleri 



	 377	

üzerinde düşündüm ve karar verdim ki, adam her şeyi olduğu gibi 
görebilecek, bu güce sahip bir insan değil. Diğer yandan kendini önemli 
hissetmek istiyor ve yanında bir çeşit aşağılık kompleksine kapıldığı için 
de kendini mukayese eden, sana ispatlamaya çalışan davranışlara giriyor. 
Bu çocukça bir tavır ancak oldukça sık ortaya çıkan bir durum. Bunun 
karşısında yapılması gereken herkese layık olduğu kadar değer vermek ve 
bunu da açıkça yapmak. Sözün kısası ben bu basit şeylerden çok çektim. 
Bu insanı eğitmek denen şey gerçekten zor ve baş belası. Ancak eğittiğin 
insanla da yapamayacağın şey yok. Bu nedenle bir yandan onun temel 
ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan bir ölçüde kişisel ilişkilere de 
girmek gerekiyor. Fakat gerçekten bu insanla uğraşmak çok zor bir iş. 
Öyleleri var ki, sahip oldukları kariyer onların duygularını tatmin ettiği 
için fazlaca bir şey yapmak istemiyorlar. Fosilleşmişler adeta. Aslında 
istesen her şeyi yaptırabilirsin kendi seviyelerine uygun olarak; ancak 
saygılı davranacaksın. Ben de hep oldukları gibi davranırım ve bu 
yaşlılarla da hep papazı bulurum.  

Sözün kısası bu küçük şeyleri biraz daha önemsemek gerekiyor. 
Çünkü sık sık şöyle bir sorun çıkıyor: Herifin biri kendini bir şey 
zannedip şu veya bu tepkisi nedeniyle senin hakkında birkaç laf söylüyor. 
Niteliğini bildiğinden aldırmıyorsun ve gerçekten de aslında 
önemsenecek bir durum değil. Ancak o bunu yanlış anlıyor ve cevap 
veremeyeceğini sanarak büsbütün kendini bir şeyler sanmaya başlıyor. 
Daha yüksekten atıyor. Bu tür kişilerde yanlış anlaşılmaya hiç yer 
vermemek gerek. O nedenle ne kadar küçük olursa olsun spekülatif tarzda 
bir şeye girdi mi derhal üstüne gitmek; kısa, kesin ve açık konuşarak 
sonuca ulaşmak gerek. Bu konularda bu adamlarla tartışmaya girilmez, 
çünkü hem konu dağılır hem de bu lehlerine olur. Sözün kısası böyle 
durumlarda anında tepki göstermek gerek. Ancak bu anında tepki 
göstermek ile günlük politikayı da birbirinden ayırmak gerek. (...)  

Bu sefer daha kısa oldu mektup. Ne yapalım mektup alamıyoruz ki. 
Biliyorsun değil mi? Haydi git artık. Bu sözleri hiç unutmuyorum. Ama 
nasıl unutamadığımı karşılıklı konuşurken söylemiştim: Canım benim, 
seni çok seviyorum. Ben de çok seviyorum Belma.  
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Mektup	-	83		
18 Kasım 1978 

Sevgili Belma,  

Telgrafımın cevabı geldi. Mektubun hiç gelmedi ama yine de iyi 
olduğunu öğrendim. Çünkü mektup gelmeyince gerçekten endişelenmeye 
başlamıştım acaba bir şey mi oldu diye.  

Biliyor musun bizim sevgimiz buzdağına benziyor (soğukluğu 
anlamında değil tabii). Buzdağlarının sadece küçük bir kısmı denizin 
üzerinde görülür, esas büyük kısım görünmez, denizin altındadır. Ama bir 
gün deniz çekilirse veya o buzdağı bir şeye çarparsa; işte o zaman gerçek 
büyüklüğü açığa çıkar. Senden sürekli mektup beklediğim son birkaç 
günde mektup gelmeyince gerçekten acı çektim. Ve üstelik sürekli bir 
acıydı bu, hayatımda ilk kez başıma geliyor. Bir an olsun unutmaya, 
kendimi yapmam gereken şeylere vermeye çalıştım ama pek 
başaramadım. Elim yazıyor ama aklım hep sende. İşte o anda sevgimizin 
büyüklüğünü daha iyi anladım. Önceden de yazmıştım ya sana; ayrı 
olarak göremiyorum seni, sana ayırdığım özel bir sevgi yok. İşte bu 
nedenle de sevgimin bir sınırı yok. Sen benim için uğruna herşeyimi 
verdiğim şeylerle bir bütünsün, onlardan ayrı değilsin. Bu nedenle bir 
şüphe bile çok büyük acı çektirdi bana. Telgrafı da aslında iyi olduğunu 
öğrenmek için çekmiştim. Biliyorsun değil mi, Belma; sevgili eşim, seni 
çok seviyorum.  

Mektup konusunda ne olduğunu anlamıyorum. Bu beşinci 
mektubum, ayrıca bir de kart attım. İstanbul’dan buraya gelen 
mektuplarda hiç bir istikrar yok. Kimisi 3, kimisi 6, bazan 10 günde 
geliyor. Sana mümkün olduğunca özel ulak göndermeye çalışacağım. 
Daha çabuk geliyor. Mektuplarda başka bir şey olduğunu sanmıyorum 
ama yine de dikkat edelim. Neyse, sen iyi olduğuna göre artık mektupları 
merak etmeye başlayabilirim. (...)   

Sevgili eşim, kendine iyi bak ve dikkat et. Seni çok seviyorum.  
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Mektup	-	84		
22 Kasım 1978 

Sevgili Belma,  

Telefonla konuştuktan hemen sonra sana yazmak istedim (74). 
Biliyorsun aslında bu olanak kalktı ama burada bazan kullanma olanağı 
oluyor. Konuşurken fark ettin belki, hiç de sakin değilim. İçeride bende 
olan büyük bir değişim de bu. Sık sık büyük gerilimlere giriyorum. Ama 
herşeye rağmen konuşmak çok güzeldi seninle. Abin ile uzunca 
konuşamadım, o nedenini pekala anlar değil mi? Telefondan biraz sonra 
ilk mektubun geldi. 9 tarihli, özel ulak mektup dokuz günde geliyor. Ne 
memleket!  

Benim ikinci mektup ne oldu anlayamadım. Belki sonra alırsın. 
Mektubuna gelince; ilk mektup olarak biraz karışık (zaten sen de 
söylüyorsun). Evet, zaman ve mekan elvermedi uzunca konuşmamıza ve 
karşılıklı pek fazla ifade edemediğimiz (yazarak değil konuşarak) 
duygularımızı ifade etmemize. Ama bir gün, hem de birlikte saatlerce 
konuşacağız bu konu üzerinde gibi geliyor bana. O zaman uzun uzun 
anlatırım, anlatırsın.  

Erkekte bıyık konusunda fikrimi değiştirmiş değilim ve zaten bazı 
nedenlerle bırakmıştım. Ancak senin bu kadar hoşuna gittiğine göre 
fikrimi değiştirmek zorunda kalacağım herhalde.  

İstanbul’a beraber bakmak... Ben TV’de ne zaman bu şehiri görsem 
hep bunu düşünürüm. Ve içimi hüzün ve hırs basar.  

“Bilmiyorum hiç bir erkek bu kadar sevilebilmiş midir” diyorsun. 
Bu konuda hiç şüphem yok. Hiç bir erkek bu kadar sevilemez, hiç bir 
kadın da. Ve senin sözlerinle; dünyada birbirini bu kadar seven, arayan, 
ihtiyaç duyan, hayran olan bir erkek ve kadın olamaz.  

Telefonda da sordun, mektupta da yazıyorsun. Ailemle görüş, seni 
tanısınlar. Ne düşündükleri veya düşünecekleri beni hiç ilgilendirmiyor 
biliyorsun. Ancak yine de seni tanımaları iyi olur. Bunun dışında bir şey 
beklemenin gereği yok. Olumlu yönde bir adım atmak isterlerse bunu ilk 
önce onlar yapsınlar.  

Sana klasik müzik bantı getireyim mi dedin ama istemedim. Aslında 
özellikle bazı parçaları çok severim klasik müzikte. Özellikle de Mavi 
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Tuna’yı. Ancak burada vakit yok. TV’yi bile nadiren seyrediyorum. Ve 
zaman bütün ona yetişme çabasına rağmen hızla akıp gidiyor. Genellikle 
gözlerim kapanmaya başlayıncaya kadar okuyorum. Bazan insan 
düşünüyor; çeşitli kişiler gibi biz de içeri girince marksizmi temelinden 
öğrenmek vb. sevdalara mı düştük diye. Aslında durum hiç de öyle değil. 
Biliyorsun, yakalandığımda yaklaşık iki yıldır doğru dürüst kitap 
okumamıştım. Kafam bomboştu. İçerde de bir dönem kitap okuyamadım. 
Sonra hızlı bir yazma sürecine girdim. (...)  

İşte böyle sevgili eşim. Yeni bir dönemdeyiz artık, eskiden oldukça 
farklı bir dönem bu. Çünkü eskiden beraber veya uzak hep aynı 
ortamdaydık. Şimdi ise ayrı ortamlardayız. Bu nedenle birbirimizi daha 
çok arayacağız.  

Sana abinin tavrını sormuştum. Şaşacaksın ama çok olumlu dedin. 
Doğrusu biraz şaşırdım. Belki gerçekten olumludur, belki de geçen 
zaman içinde bazı şeylerin unutulacağını düşünüyor. Buna en iyi cevabı 
geçen zaman verir. Şunu fark ettim; bizi pek sevmeyenler bile sevgimiz 
ve bağlılığımıza saygı duyuyorlar. Onun gücü bu saygıyı duyurtuyor.  

Halan için üzüldüm. Sağmalcılar’da kabineye girdiğimde babanı 
hatırlıyorum ama halanı pek hatırlayamadım. Ama bir şeyi hatırlıyorum: 
Sonra yanıma gelip, niye girdin sanki, bak hemen sordular bu değil mi 
diye, telaşlı telaşlı söyleniyordun. Niye utanıyorduk o zaman 
beraberliğimizi gizlemek için bilmem ki? Neyse, şimdi ise bilmeyen 
kalmadı sayılır. Ve şimdi sana içimden güzel bir şey yazmak geldi. Paris 
Düşerken’den aldığım notlara baktım:  

“Seni seven birisi olmalı bu dünyada. Seni seven varsa için daha 
rahattır, derler. Yalan, Daha az rahattır için. Ama gene de güzel şeydir 
sevilmek. Daha bir derinden yaşarsın.” Bu konuda biz gerçekten çok 
derinde yaşıyoruz değil mi? Bunun en büyük nedeni birbirimizin varlığını 
hayatımızın en önemli amaçlarından ayırmamış olmamız. Varlığımız o 
amaçlarla bütünleşmiş. Ve işte bu nedenle hayatımızda herhangi bir 
konudaki bir ilerleme, hemen sevgimize yansıyor ve onu daha da 
büyütüyor. Bu nedenle birbirimizi görmesek de, haber alamasak da 
sevgimizin gelişimi durmaz. Onun gelişiminin durabilmesi için kendi 
gelişimimizin durması gerek çünkü. Ve işte bu nedenle böyle bir sevgi 
yaşanmamıştır. Hiç bir kadın ve erkek böylesine sevilmemiştir. Her 
şeyden önce her ikisinin de büyük, hayatın bütün alanlarını kaplayan bir 
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amacı var. Sürekli olarak gelişiyorlar. Büyük bir sevme güçleri var. 
Birbirlerini herşeyleriyle seviyorlar. Ve bu sevgi büyük amaçlarla 
bütünleşmiş. Bu nedenle onunla birlikte büyüyor ve hayatın her alanına 
yayılıyor. Sevginin büyüklüğü onun belirli sınırlar içinde 
hapsedilmemesinden gelir. İnsanın gelişmesi onun hayatın bütün 
alanlarına artan oranda girmesi demektir. Ve eğer sevgi de bu gelişimle 
bütünleşmişse, insan birbirini hayatın bütün alanlarında sever. Sevdikçe 
ilerler; ilerledikçe daha çok sever. Bu o kadar alışılmamış bir şey ki 
insanın önce tuhafına gidiyor. Örneğin okuyup, tartışıp yeni bir konuyu 
öğreniyorsun. Hayatın yeni bir alanına giriyorsun, geliştiğini 
hissediyorsun. Geleceğe, mücadelenin zaferine olan inancın daha da 
artıyor. Ve bu anda birden daha çok sevdiğini hissediyorsun. Sevgin 
eskisinden daha fazla kavuruyor içini. Bunu kendiliğinden hissediyorsun, 
kendiliğinden oluyor. Belma, biz ne yaptık? O kadar güzel, o kadar zor ve 
inanılması o kadar güç bir şeyi başardık ki. Hem de genellikle 
birbirimizden uzakta ve o kadar kısa zamanda. Hatırlıyorsun, ilk 
konuştuğumuzda keşke birkaç yıl önce karşılaşsaydık demiştim. Sen de 
ne önemi var demiştin. Aslında şimdi karşılaşmak daha iyi olmuş, çünkü 
o aşamaya gelinceye kadar ikimiz de belirli bir olgunluk düzeyine 
ulaşmıştık. Adeta hayat bizi birbirimiz için hazırlamıştı; çok şey hazırdı 
ve birbirimizi bekliyorduk. Biz bu kadar kısa bir sürede bunca şeyi 
yaratmadık, yaratamazdık zaten. Hazır olan şeyleri düzenledik ve 
bütünleştirdik. O nedenle gelişim bu kadar hızlı oldu. Gelişimin çoğu 
konuda kendiliğinden, doğal bir şekilde olması bu maddi temelden 
kaynaklanıyor. Bir beraberlikte, hele genel bir mücadeleye bağımlı bir 
beraberlikte sorun olabilecek hiçbir şeyi konuştuğumuzu hatırlamıyorum. 
Bunları hiç konuşmadık, çünkü hiç sorun çıkmadı. Kendiliğinden 
halloldu çünkü ikimizin de duygu ve anlayışı aynıydı. Örneğin sevgimiz, 
beraberliğimiz asla görevlerimizi ve gelişimimizi engellemedi (ki aslında 
bu oldukça sık rastlanan bir durumdur). Ama biz bunu hiç konuşmadık, 
ikimiz de kendiliğinden en doğrusunu yaptık. Bu da önceden belirli bir 
olgunluğa ulaşmanın varlığından geliyor. İşte böyle sevgili eşim, sevgili 
karım. Bütün bunları yaptık biz ve başka kim yapabilir ki bunları 
böylesine? Bu nedenle sevgimizin geleceği konusunda hiç şüphem yok 
yeter ki hayat bizi biraraya getirsin.  
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Bunları yazdım. Bilirsin öyle ifadeler vardır ki öz olarak koskoca 
yazıları ifade ederler. Bunu sevgimiz için, hayatın bütün alanlarında 
sevmek olarak ifade edebiliriz. Ne dersin?  

Şimdi Pazartesi sabahı. Ben Isparta’da iken de mektupları böyle 
yazardım sana, birkaç günde. Zaman oldukça hızlı geçiyor burada. 
Herhalde ülkedeki en rahat yerlerden birisi. Neyse işte değerlendirmeye 
çalışıyoruz şartları.  

Bu akşam ikinci mektubunu bekliyordum ancak gelmedi. 
Adapazarı’ndan mektup geldi. İstanbul’a gelip gözünden ameliyat olacak 
yalnız muayene eden doktor eğer ameliyatı asistanlar yaparsa başarılı 
olmaz demiş. Bu nedenle ameliyatı yapacak prof. Ayarlamaya çalışıyor. 
Bu konuda ona yardımcı ol. Eğer başarılı bir ameliyat olursa görme 
ihtimali oldukça yüksekmiş. Seni de ziyarete bekliyor ki herhalde 
gidersin.  

Yine akşam oldu sevgili eşim. Ve özellikle böyle anlarda ben seni 
daha çok arıyorum. Herkes TV seyrediyor. Ben bizim koğuşta yalnızım. 
Etrafım kağıt ve kitaptan geçilmiyor. Bu durum da sinirime dokunuyor 
çünkü dağınıklığa hiç gelemem bilirsin. Temizlik pek önemli değil ama 
düzenli olmalı insan. Burada eskiye göre daha temiz oldum, bunu da 
belirtmem gerek. Hatırlıyor musun Isparta’da iken yazdığın bir mektupta; 
ilk karşılaştığımızda seni bağıra çağıra bir güzel yıkayacağım, diyordun. 
Bilmem böyle düşünüyor musun hala? Ama ne olursa olsun ben 
yıkanmaya razıyım.  

Salı sabahı oldu. Gece pek iyi uyuyamadım, daha doğrusu sabah 
erken kalkacaktım ama olmadı. Aklıma hep sen geldin, eskiyi düşündüm 
ve bu nedenle de bir türlü kalkamadım. Hatırlarsın, bazan istediğimiz 
halde eskiden de sabahları pek erken kalkamazdık. Verimsiz geçen 
saatler yüzünden...  

Bak senden yine kitap isteyeceğim. Yalnız bu seferki biraz değişik. 
Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi’ni okuyorum. 145-160 arası sayfalar 
eksik, Böyle kitaplar da gelir beni bulur. Özellikle 155-160 arası önemli. 
Kitabı almadan bana bu sayfaları bulabilir misin? (Ama kitabı alma sakın 
ha! Bulamazsan eğer başka bir yolunu buluruz.)  

Bu gece de mektup gelmedi senden. Nolucak şimdi? Seninle ağız 
tadıyla mektuplaşabilmek için anlaşılan mutlaka aynı yerde olmamız 
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gerekecek. Bu zor günleri de atlatacağız elbet. Şu insanlar çok yüzsüz 
biliyor musun? Geçmişte onları esas olarak dış görünüşlerine göre 
değerlendirmek hata oldu. Bakıyorsun çeşitli suçlamalar yapılıyor; 
pasifizm, kaypaklaşma vb. Aradan biraz zaman geçiyor ve bir de 
bakıyorsun ki bunları söyleyen insanlar, seni suçladıkları şeyleri yapmaya 
başlamışlar. Geçmişi düşünüyorum da; bize bu suçlamaları yönelten 
herkes ya bir köşeye çekilip hiç aşama yapamadı, ya da devrimciliği 
bıraktı. Ama günün birinde karşılaşırsak uğraşmaya hiç niyetim yok ama 
bir çift lafım olacak. Her durumda en önemli etken insanın ne yaptığını 
bilmesi ve bunun doğruluğunu gösterebilecek objektif yeterli kanıtlara 
sahip olması. Bu olmayınca kişi inanç olarak ne olursa olsun yolunu 
şaşırıyor, bazıları bir süre direnebiliyorlar ancak bu direnme objektif bir 
temelden ziyade inada dayanıyor. Geçen zaman da inadı pekala 
yumuşatabiliyor. Böyle marksizmi öğrenmeye kalkıp da yeni şeyler 
keşfeden, yolunu şaşıranlar çok. Niğdedekiler bunun baş temsilcisi. 
Bizimkilerden bazıları da marksizmi öğrenirlerken yollarını şaşırmışlar. 
Burada öncü savaşını öz olarak da olsa iyi bilmek kadar klasik teoriyi 
bilmek de önem kazanıyor. Bugün öncü saavaşının amaç, kapsam ve 
yöntemleri eskiye göre çok daha açık biçimde ifade edilebiliyorsa; bunda 
geçirilen tecrübenin olduğu kadar klasik halk savaşının (özellikle 
Vietnam), Küba deneyinin çok iyi anlaşılmasının büyük rolü vardır.  

Mektubu burada bitiriyorum. Umarım gelecek mektuba kadar bir 
mektubun gelir. Biliyorsun değil mi, seni seviyorum hem de nasıl. (...)  

 

DİPNOTLAR  

[74] Cezaevinden müdürün odasından arada bir Belma’yı ve bazan 
da Ankara’da annemi arayabiliyordum. 
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Mektup	-	85		
5 Aralık 1978 

Sevgili Belma,  

Son üç günde İzmit’ten iki mektubunu aldım. On’luk mektuplar, 
yani on liralık pul ile iki günde geliyorlar. Gönderdiğin iki kitabı da aldım 
(Türkiye Sanayi Proletaryası ve Kim İl Sung’un kitabı). Epeydir aksayan 
mektuplarının böyle peşpeşe gelmesinin sevincini açıklamaya gerek yok 
tabii. Mektuplarına geçmeden belirteyim bu benim onuncu mektubum 
oluyor.  

Hatırlarsan sana ilk telefonla konuştuğumuzda sorun üzerine 
Ankara’da bize uğra demiştim. Amacım tanışmanızdır hepsi o kadar. 
Bunun dışında sen ayrıca ilişkiyi sürdürmek istersen sürdürürsün. Ne 
hangi durumda oldukları beni ilgilendiriyor ne de kardeşim için 
üzülüyorum. Bir ara bana yaklaşmak istemesi üzerine yakından 
ilgilenmeye, içinde bulunduğu zorluklara çözüm bulmaya çalıştım. Onun 
için üzüldüm hatta. Hatırlarsan seninle birlikte bulunduğumuz dönemde 
kardeşimden hiç bahsetmezdim. Ne bir ortak amacımız ne de aramızda 
bir bağ var çünkü. Bugün aynı durum eskisinden daha güçlü olarak 
mevcut. Açıkça anladım ki içinde bulunduğu hayattan çıkamayacak. 
İçinde bulunduğu küçük burjuva çevre ailesinin yok ettiği kişiliğini verdi 
ona. Ve insan birşeyler bulduğu bir çevrede uzun süre kalırsa artık oradan 
çıkamaz. Esin de bu durumda ve bu nedenle mektuplarıma pek cevap da 
yazmıyor. Ben ona karşı ortak bir geleceğimiz olacağını düşünerek ve 
kardeşlik bağlarını zorlayarak bazı şeyler hissetmeye çalışmıştım. Ortak 
bir gelecek olamayacağına göre artık durum tamamen eskisi gibidir ve 
benim için bir sorun teşkil etmiyor.  

Deniz’e gelince; onun için ne hissettiğimi şu anda tam bilmiyorum. 
Şu anda hiçbir şey hissetmiyorum desem daha doğru. Ancak sanıyorum 
dönem dönem bazı şeyler hissedeceğim. Bu nedenle gerek kardeşim ve 
gerekse Deniz için kendini hiç üzme. Ortak bir geleceğe sahip değiliz 
onlarla, ne yapalım.  

İkinci mektubunda Muharrem’i ziyaretinden bahsediyorsun. 
Yazdığını söylediği mektubu halen almadım. Ona mektubunda neye 
inandığının beni fazla ilgilendirmediğini, yalnız kendisiyle nereye kadar 
gidilebileceğini merak ettiğimi yazmıştım. O konuyu sürekli ifade 
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meselesine çekiyor ama ben öncesi için de yazdım. Umarım kişisel 
kariyerist duygularını tatminden başka bir şey düşünmeyenlerin elinde 
kullanılan bir araç durumuna düştüğünü anlamışsındır dedim. Ne kadar 
enteresan ve ders alınması gereken bir örnek değil mi? Bana çok içten 
mektuplar yazan vatandaş, konunun üzerine gider gitmez gerçek 
düşüncelerini ortaya koyuyor. Bu insanlar da sınıfların durumuna çok 
benziyor. Sınıfların kendilerini nasıl değerlendirdiklerine bakarak değil 
de, gerçek işlevlerine bakarak değerlendirmek gerekir. Aynen insanlar da 
böyle. O dış görünüşün altındaki gerçek özü görebilmek gerek. Ve bu 
gerçek görüntü de genellikle tahmin edilenden çok daha kötüdür.  

Telefonda söylediğime katılıyorsun. İnsanlara daima gereğinden 
fazla değer verdik ve gereğinden iyi davrandık. Önceki bir mektubumda 
yazdığım gibi ben de yaşadığımız çağın insanı olmadığımızı 
düşünüyorum. Geleceğin düzeninin örnek insanları olmaya çalıştık hep. 
Bu konuda yazdıklarına katılıyorum. Ama bu özelliklerimizi 
kaybetmeden, bugünkü ortamın insanları da olmamız gerektiğini hiç 
unutmamamız gerek. İnsanların gerçek yüzlerini görmeyi ve ona göre 
davranmayı öğrenmeliyiz. Gerektiğinde her yöntem ve silahı kişilere 
karşı kullanmayı bilmeliyiz. Bunu yapmak yaşanan dönemde bizi daha 
etkin kılacaktır. Zaten ya bunu yapmak ya da dünyaya küsüp bir kenara 
çekilmek ikilemi karşısındayız. Bunları yapmak bizi yozlaştırmaz çünkü 
sağlam bir özümüz var ve ne yaptığımızı biliyoruz. İstismarcılık, ayak 
oyunları vb. aslında çeşitli insanların bilerek yaptığı bir şey değil 
genellikle; çünkü her ortamda ve her durumda kendiliklerinden 
yapıyorlar bunu. Ve en tehlikelisi de bu ya. Artık bir karakter haline 
gelmiş bu davranışlar. Ve bu insanlara karşı bilinçli olarak gerektiğinde 
her türlü yöntemi kullanmalıyız çünkü başka bir yöntemden anlamıyorlar. 
Ve o zaman görecekler bizim gücümüzün ne olduğunu. Ve zaten bu 
insanlar güçten başka bir şeyden de anlamıyorlar. O halde onların 
anladığı dilden konuşmak gerekecek.  

Salı günü İstanbul’a döndüğünü bildiren telgrafını aldım. 
Mektuplarımı almamana hayret ettim ama gecikerek de olsa alırsın. Bu 
gece sana telefon açmaya niyetlendim ancak olmadı. İstanbul hattı 
bozukmuş. Yarın gece tekrar deneyeceğim bakalım. (...)  

Belki farkındasın bu sefer pek yazamıyorum mektubu. Sürekli 
yağmurlar başladı. Ve benim de felaket moralim bozuk. Bir yandan 
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yağan yağmurun hatırlattığı şeyler, diğer yandan hemen yanımızdaki 
caddenin ışıkları ve gürültüsü insanın moralini bozuyor. Neyse, ne 
yapalım. (...)  

Sana eskiden de yazmıştım. Son zamanlara kadar hayatım hep dar 
bir çevrede ve belirli bir seviyenin üstündeki insanlar arasında geçti. 
Ancak çevre genişleyip hayatı daha iyi tanıdıkça gördüm ki; değil büyük 
amaçlara ulaşmak, küçük bir başarı için bile çok şeye katlanmak gerek. 
Kazanılan herşeyin büyük bir zahmeti ve bedeli var. Eskiden en çok 
korktuğum şey; bir gün gelip de hayatın zorluklarından yılmak ve ona 
teslim olmaktı. Düşündüğümden daha zor hayat ancak üçüncü bir kere 
daha yeneceğim. Yarının kişiliğine sahip bugünün insanları olmayı 
öğreneceğiz. Zaten hayat bizi ya bunu öğrenmek ya da bir kenara 
çekilmek karşısında bırakıyor. Burada kesiyorum sevgili eşim. Biliyorsun 
değil mi, seni çok seviyorum.   

 

***  

 

Hapishaneden yazdığım mektupların bana ulaşanları (aşağıda bazı 
bölümlerini aktaracağım tarihsiz ve yarım bir mektup dışında) burada 
sona eriyor.  

Belma ile son olarak 1979 Şubat’ında Konya Cezaevi’nde 
başgardiyanın odasında görüştük. Karşılıklı söyleyebilecek pek bir şey 
bulamıyor insan... Belma Kanada’ya gidiyordu. İstanbul’da sıkı takip 
altındaydı ve o koşullarda bir şey yapması mümkün görünmüyordu. 
Tahliye olmuştu ama davanın nasıl sonuçlanacağı da belli değildi. Bu 
bizim karşılıklı son görüşmemiz oldu. Yıllar sonra telefonla çok konuştuk 
ama hiç karşı karşıya gelmedik.  

Belma’nın gitmesinden kısa süre sonra sürgün edildik. Ben Aydın 
Cezaevi’ne gönderildim. Üç ay kadar burada kaldım. Sonra dava İstanbul 
Sıkıyönetim Mahkemesine kalktığı için Selimiye Askeri Cezaevi’ne 
gönderildim.  

Belma bana Kanada’daki bir akrabasının adresini bırakmıştı. Ben de 
gittiğim yerleri ona bildirdim. Hatırladığım kadarıyla Aydın’a mektup 
gelmedi, ben de yazmadım.  
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Selimiye’ye ise bir mektubu geldi. Kanada’daki yeni bir insanın 
sorunlarından söz ediyor ve “ne yapacağız biz?” diyordu ve ekliyordu: 
“Gözden ırak olan gönülden de ırak olur denir.”  

Bu nedenle morali bozuktu. Benimki de bozuldu. Abisinin dediği 
gibi, ömür boyu ayrı kalabilirdik. Geleceğe güveniyordum ama somut 
durum hiç iç açıcı değildi. Aydın’da iken bütün gardiyanları rehin alarak 
kaçmaya teşebbüs etmiş ancak başarılı olamamıştık. Dava sonucunda 
müebbet alacağım kesindi ve sonra ne olacaktı?  

Yıllarca, en az on yıl ve büyük ihtimalle daha fazla ayrı kalmak; o 
zaman aramızdaki ilişki ne olacaktı?  

Sekiz ay sonra kaçacağımı düşünmem mümkün değildi tabii...  

Geleceğe güven ve sevgimiz üzerine bir cevap yazdığımı 
hatırlıyorum. Eline ulaşmamış olabilir, zira bana gönderilen mektup 
fotokopileri arasında bulunmuyor.  

Elimde tarihsiz ve bir sayfalık bir mektup daha bulunuyor. İçinde 
söz edilen konulardan anlaşıldığı kadarıyla –telefonla görüşme gibi- 1979 
başlarına ait olması gerek.  Sayfa biraz tahrip olmuş, bazı satırlar 
okunmuyor. Tekrar sayılmayacak birkaç bölümü aktaracağım.  
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Mektup	-	86		
 

Bu arada aklıma gelen ve seni etkilediğini sandığım bir konuyu 
belirteyim: Arkamızda fazla enkaz bırakmamak. Bu bana oldukça 
subjektif bir duygu gibi geliyor. Arkamızda kasıtlı olarak enkaz 
bırakmadık, kimse bunu iddia edemez. Ama gittiğimiz yolda engel olarak 
gördüğümüz anda enkaz yaratmaktan da çekinmemek gerekir. Eğer 
mücadelemizin geniş insan yığınlarını içinde bulundukları durumdan 
kurtaracağına inanıyor isek; büyük enkazları kaldırmak için gerekirse 
küçüklerini yaratmaktan çekinmemeliyiz. Bunu herkes kabul edebilir 
ancak sorun kabul edip etmemekte değildir. Engellemenin sınırını 
tespittir, enkaz yaratmaya karar verilecek sınır hangisidir? Bazı insanlar 
engellemeyi hissettikleri anda tepki gösterir ve eğer bu tepki bir sonuca 
varmazsa en kısa yoldan bağları kesmeye yönelirler.  

Diğer insanlar ise; “enkaz yaratmamak”, “arkamızda fazla enkaz 
bırakmamak” düşüncesiyle bu engelleyici ilişkileri sürdürmeye çalışırlar. 
Ancak artık bütün kapılar kapandığında ve aynı zamanda gelişen hareket 
de onları bu bağları kesmeye zorladığında, bağları keserler. Sonuç aynı 
yere gelmiştir ama uzun bir süre o engelleyici ilişkiler kişiyi gelişme 
yolunda geri bırakmıştır. Olan kaybedilen zamana olmuştur. Bazı 
insanların duyguları tatmin olsun diye, fazla üzülmesinler diye insan 
kendi gelişiminden büyük fedakarlık yapmış... Karşılığında ne kazanır, 
birkaç insanın “verdiğimizin karşılığını almalıyız” bencil düşüncesinin 
tatmini. Hepsi bu işte. Bu konuda biraz eksiğin olduğun görüşündeyim 
sevgili eşim. Bu konularda asla ihmalkar olma, yoksa bize pahalıya 
malolur.  

Şu işe bak. Bunları yazdım biraz sonra da telefon geldi. 
Konuştuklarımız da bu konuyla ilgili sayılır. Bu kadarı da artık tesadüf 
olmaz, çünkü önceden sana yukarıdaki şeyleri yazmak aklımda yoktu, 
bugün kendiliğinden aklıma geldi. Birbirini böylesine hissedebilmek 
gerçekten çok güzel bir şey. Ve ancak derin duygulara sahip olan ve 
birbirleriyle ileri bir bütünleşmeye ulaşmış olanlar bunu hissedebilir.  

Bak canım, ben ailemin kötü insanlar olduğunu hiçbir zaman 
söylemedim ama bana çok kötülükleri olduğunu her zaman söyledim. 
Gerçekten de böyle oldu. Bu kötülüğü bilinçli olarak yapmadılar ama bu 
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durum sonuçta fark etmiyor. Bana bir şey kazandırmamalarının zararını 
çok çektim, bunları kendim kazanmak zorunda kaldım ve bu nedenle de 
çok zaman kaybettim. Çok daha fazla şeyler yapabilirdim hayatta, 
yapmaya çalıştım ama çocukluğun kazandırdığı özelliklerin yetersizliğini 
her zaman duydum. Bu kadar şeyden sonra artık ilişkiler benim gözümde 
düzelemez. Bu böyle ve hep de böyle olacak. Senin deyiminle mahcup 
olabilirler ama benim yıllar boyu duyduğum sıkıntıyı yine de duyamazlar. 
(...)  

Hemen seninle konuştuktan sonra telefon ettim. Konuşma çok kısa 
sürdü, zaten konuşulacak ne var ki? Annem seni beğendiğini söyledi (hoş 
beğenmese de ne olacak zaten). Ancak telefon etmemin senden 
kaynaklandığını anladı. Hemen beni uslandırmak için senin üzerine 
düşmek hesabına girecektir. Eskiden beri huyudur zaten. Hele şimdi 
hayatta ilk defa bana lafını dinleten birini de buldu ya. Telefon etmeyi hiç 
istemiyordum ama sen ısrar edince gerçekten dayanamadım. Bak sakın 
bu özelliğini fazla kullanma. (...)  

Aslında ikimiz de geçmişte pek uysal insanlar değildik, hâlâ da 
değiliz ama birbirimize karşı çok uysallaştık değil mi?  
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SON MEKTUPLAR  [75] 

 

 

 

Mektup	-	87		
14 Kasım 1995 

Sevgili Belma,  

Bu başlıkla mektup yazmayalı sanırım 13 yıl oluyor. Hemen 
belirteyim; bilgisayarda yazmamın nedeni resmiyet değil. Uzun zamandır 
kalemle mektup yazmadım ya da yazdıklarım çok kısaydı. Ama 
biliyorum, elyazısının yerini başka şey tutmaz. Bu nedenle bir dahakini 
elle yazacağım.  

(Ek: Bu dönemdeki yazılı haberleşmemizde postayı değil faksı 
kullanıyorduk. Yazıyordum ve fakslıyordum.)  

Benim için resmiyet vb. yönlerden endişelenme. Telefonda Deniz ile 
ilgili olarak “İşine karışmak gibi olmasın” diyorsun. Ben öyle anlamadım. 
Senin söylediklerini işime karışmak olarak anlamıyorum. Açıkçası, 
benim üzerimde bazı hakların vardır ve bu benim için gayet açıktır. Bu 
bakımdan istediğini söyleyebilir ve yazabilirsin. Bunları başka türlü 
yorumlamam (tabii uyacağım konusunda bir şey söyleyemem).  

Bugün sana iki kitabımı postaladım. Daha doğrusu son iki kitabımı. 
Toplam dört tane; ikisi öykü, ikisi roman, Öyküler kalmadı. Önümüzdeki 
yılın ilk aylarında o iki kitabı birleştirip, birkaç tane de öykü ekleyip 
Türkiye’de yayınlamayı düşünüyorum. Bu iki kitap 1985 ve 1986’da 
Avrupa’da yayınlanmıştı. İki roman 1989 ve 1991 yıllarında Türkiye’de 
yayınlandı. İlki (Yolun Sonu) epeyce yankı da uyandırdı. İkincisini 
beğenen olmadı, hatta protesto edenler bile oldu. Okuyunca göreceksin, 
erbabı anlar demek lazım.  

1992 yılından beri kitap yazmadım ve bu hiç iyi değil. Sayısını 
hatırlayamadığım kadar dergi yazısı, gazete köşe yazısı ve makale 
yazdım. Halen de yazıyorum. Öyle bebat bir dönemdeyiz ki, birçok insan 
yazı yazmayı bıraktı, çünkü ne yazacaklarını bilmiyorlar. Bu nedenle 
fazlasıyla talep geliyor. Bir bölümünden yan çiziyorum çünkü kendimi 
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yazı fabrikası gibi hissetmeye başladım. Geçen gün son iki aydır kitap 
okumadığımı dehşetle fark ettim. Sürekli okuyorum ama periyodik 
yayınlar, hem de üç dilde. Onlar bitmiyor ki sıra ötekilere gelsin. Ama 
edebiyat beni çağırıyor. Şu kitabın hazırlığını bitireyim, yıl sonunda 
Paris’e gideceğim. Orada bildiğim bazı yerleri bir daha görmem gerek. 
Anlatacağım 1982’dir. Tabii edebiyat olarak, kurmaca olarak, ama insan 
ister istemez yine de bir tarafından girer işin içine.  

Politik insanların öykü, roman yazması da biraz dert oluyor. Ne 
yazılsa okuyan tümünü gerçek sanıyor. Edebiyatta kurgu diye bir şey var 
halbuki.  

Aklımdayken Muharrem Kaya’yı sana hatırlatmaya çalışayım. Onu 
bir kere gördün. Tahliye olduktan sonra o İzmit cezaevindeydi. Abinle 
birlikte ziyarete gitmiştin. Yanlış hatırlamıyorsam 1979 yılbaşından biraz 
önceydi. Ondan bir süre sonra Konya cezaevine yine abinle gelmiştin. 
Sondan bir önceki görüşmemizdi. Hatta ben cezaevi avlusuna çıkmıştım. 
Cezaevi müdürünün ziyaret izni vermek istemediğini, izin için viski 
istediğini anlatmıştı abin.  Hatta “İstanbul da köy oldu beyefendi, ondan 
getiremedik” dedim gibi bir şeyler söylemişti. Uzun boylu, iri yarı bir 
arkadaştır. 14 yıl yattıktan sonra tahliye oydu.  

Bu kadar ayrıntıyı nasıl hatırladığımı soracak olursan; hepsini hiç 
unutmadım demek iddiacılık olur, ama çoğu ayrıntıyı hiç unutmadım. 
Kaçtıktan sonra 8 ay İstanbul’daydım. Abide-i Hürriyet’e gittim, aynı 
yollarda yürüdüm. Sadece Beşiktaş Meydanı’na otobüsle geçerken 
baktım. Orada dolaşmak fazla tehlikeliydi.  

Sonrasını özet olarak anlatayım, herşeyi bir mektupta yazmak 
olanaksız. Hayatımdaki en önemli yıl 1982’dir. Hani insan değiştiğini, 
başka bir varlık olduğunu hisseder ya, ben de 1983 yılbaşında 
düşündüğüm zaman açıkça bunları hissediyordum. 1981’in son ayları ve 
1982’de Paris’te o kadar yoğun yaşadım ve o kadar çok şey öğrendim ki, 
normal koşullarda en az beş yıl gerekir bunlar için. Politika yapmak 
anlayışım değişti, Acil’den ayrıldım ve aynı yılın sonlarında Almanya’ya 
geldim. Birkaç yıl önceki kendimi düşündüğümde bana yabancı bir insan 
gibi geliyordu.  

1983’te verdiğim karardan pişman olmadım. Türkiye ile ilişkimin 
zorunlu olarak kesileceği uzak bir ülkede (orada sen bile olsan) 
yaşayamazdım. Ancak bu kararın bende zamanla azalsa da kaybolmayan 
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bir etkide bulunduğunu belirtmem gerekir. Almanya’da yıllarca 
neredeyse Türkiye’yi yaşadım diyebilirim.  

1986’da evlendim. Aslında karar 1985 sonlarındadır. Daha önce 
şunları düşünmüştüm: Benim iyi bir özel hayatım olamaz. Tanıdığım 
kadınlardan kültür düzeyi iyi olanların politikayla ilgisi yoktu, politik 
kadınlarla ise yarım saat ble zor konuşulurdu. Bu bakımdan Figen önemli 
özelliklere sahipti. Almanya’daki Türk kızlarına göre eğitim durumu 
iyiydi (teknik okul mezunu). Türkiye’den çok bu ülkenin insanıydı, ama 
Türkiye yanı da kaybolmamıştı. Politik bir eylemliliği vardı. Benden 15 
yaş küçüktü ama bu daha sonra sorun olmadı. Özellikle önemli bir yanı 
da, birçok Türk kızının aksine ailesine hiç de bağlı olmamasıydı (aileden 
hem de birkaç örnekte çok çekmiş birisi olarak bunun benim için ne 
kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsin). Benim onu bulmamdan çok o 
beni buldu. Diğer faktörlerin yanında uzun boylu ve esmer olması da 
yakınlaşmamızı benim açımdan etkilemiştir sanırım. İlk yıllar görece 
iyiydi. Çok iyiydi diyemiyorum çünkü bir insan bir konuda birisiyle 
(mevcut koşullar içinde) en tepeye çıkmışsa eğer, aynı yere başkasıyla 
çıkmak olacak şey değildir. Yine de şunu açıkça belirtmem gerek, o 
günün ve sonraki yılların koşulları içinde olabilecek en iyi kişiyle 
evlendim diyebilirim, Bu yetmedi, o ayrı.  

1990’da Ömür doğdu ve ardından ilişkiler değişti. Açıkçası koptuk 
diyebilirim. Sorun yalnız çocuğun özellikle kadını etkilemesi değildi. 
Önce aramızdaki farklılık özellikle son iki yılda iyice büyüdü. O kadar ki, 
ilgi alanlarımızın kesiştiği yer neredeyse kalmadı. Türkiye yanımız zaten 
başlangıçtan beri farklı olduğu için tamamen koptuk. On yılda herkes 
değişir. Görülen o ki, ikimiz birbirinden ayrı yönlerde değiştik. 
Dolayısıyla da ortak noktalar iyice azaldı. Sadece çocuk için birlikte 
olmayı ise eskiden beri benimsemediğimi biliyorsun.  

Sonuçta birkaç kez ayrılmanın eşiğine geldik. Sonunda bugün 
avukata gidip birlikte başvurduk. Anlaşmalı bir ayrılık olduğu için önemli 
bir sorun çıkacağını sanmıyorum.  

1995 yılında, özellikle de bu aylarda, büyük bir iç huzuru 
hissettiğimi belirtmeliyim. Bütün özelliklerimi sonuna kadar kullandığımı 
hissettim. Bundan daha fazlasını yapamam duygusu benim için müthiş bir 
duygudur. Bir alanda buna ulaşıncaya kadar huzursuzluk beni bırakmaz.  
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Birkaç ay önce çağrılı olarak bir yere gitmiştim. Psikolog bir 
bayanın semineri vardı. Mutlu olmanın gereklerini ve yollarını 
anlatıyordu. Bitirince başka konuşanlar da oldu, sorular soruldu. Ben, 
“Mutlu olmak bu kadar önemli mi?” dedim. “Asıl olan mutluluk değil, 
mutsuzluktur. İnsan daima biraz mutsuz olmalıdır. Ancak mutsuz insan 
değişebilir, gelişebilir. Mutlu insan buna ihtiyaç duymaz. Mutsuzluk 
motivasyondur çünkü.” Bir şey söylemedi, “çoğunluğun sizin gibi 
düşüneceğini sanmam” dedi sadece.  

Telefonda “Hayatından memnun musun?” demiştin, ben de lafın 
gelişi “memnunum” demiştim ya, işte böyle bir memnuniyet söz 
konusudur.  

Şu andaki görünüme göre araya düşmanlık girmesi söz konusu değil, 
bu bakımdan çocukla ilişkim rahatça sürer. Zaten dayatmacı bir çocuk 
olduğu için o da ısrarla ister. Deniz ile ilgili olarak ise, bana 
söylediklerini önceden yapmadım değil. Telefonla konuştuk, yazın 
buraya gelmesini istedim vb. Ama ille annesi de gelecek. Gelsin de sonra 
ne olacağını biliyorum ve sadece didişme kapsamında kalan 
tartışmalardan da hoşlanmıyorum. Deniz Ankara’da yurtta kalıyor. 
Bizimkilerde kalmıyor, çünkü görmek bile istemiyor. Bana da yapacak 
bir şey kalmıyor. Deniz ile ilişki şu veya bu şekilde ama mutlaka İlkin ile 
savaşa girmek demektir. Bunun da bana kazandıracağı hiçbir şey 
bulunmuyor.  

Deniz’in beni anlamasını beklemiyorum. Ben devrimci olduğum için 
olardan ayrılmadım. Devrimci olsam da olmasam da, hayatımda başkası 
olsa da olmasa da ayrılacaktım. Yoksa 1985 ve sonrasında kendisinden 
burada yerleşmesini isteyebilirdim. Türkiye’den çıktıktan 7-8 yıl sonra eş 
ve çocuklarını buraya getiren çok insan oldu. Öylesi bir düşüncem hiç 
olmadı. Dahası “baba” olmanın ya da “eş” olmanın devrimcilikle pek 
ilgisi yoktur. Birçok devrimci vardır ki baba ve eş olarak tipik Türk 
erkeğinin özelliklerini gösterir. Benim bu alanda tipik kapsamına 
girmememin devrimcilikle ilgisi yoktur. Devrimcilik belirli bir yaştan 
sonra yapılıyor. O yaşa kadarki eğitimi, temel kişilik özelliklerini ise 
devrimcilik vermiyor. Tanıdığım çok sayıda devrimci aslında son derece 
klasik insanlardı, sadece politik düşünceleri değişikti. Birkaç yazıda da 
yazdım ya, “Türkiye’de devrimcilik giyilen ceket gibidir. Çıkarıp asınca 
geriye ülkenin tipik erkeği veya kadını kalır.”  
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Her ne hal ise, insana zor geliyor tabii, ama gerçek: Benim iyi bir 
özel hayatım olamaz. Hem sıradışı yaşamayı isteyeceksin, bunun 
kazandırdıklarına sahip olacaksın ama faturayı ödemeyi kabul 
etmeyeceksin. Bu olmaz. Bunun devrimcilikle ilgisi vardır, ama fazla 
değildir.  

Neyse artık bitirelim, yine çok yazdım. Sen insanın hayatı altüst 
oluyor diyordun telefonda. Bunun sana ait bir özellik olduğunu sanma. 
Akşam eve geldiğimde faksa baktım. (Evde ve büroda iki ayrı faks var, 
iki telefon ve üç bilgisayar. Bir de arabada telefon var. Tam teçhizatlıyım 
yani.) Her akşam bakarım, çünkü çeşitli fakslar geliyor. Adını görünce 
şaşırdım. Yazıyı birkaç kere okudum. Önce sadece dergiye abone olmak 
istediğini sandım. Yazı ona hitaben yazılmıştı. Sonra düşüdüm ki, Belma 
bu dergiyi (Türkiye’deki de dahil) toplam üç kişinin çıkardığını ve her 
birinin ayrı kentlerde olduğunu nereden bilsin. Yine de resmi bir cevap 
yazdım. Ardından gelen faksındaki ifadeye çok sevindiğimi 
söylemeliyim. Birkaç gündür benim de hayatım allak bullak oldu, iş 
yapamaz hale geldim. Şikayetçi değilim. Hayatlarımız içinde bir yerlere 
oturur bu yeni durum. En azından ikimize de zenginlik katacağı 
düşüncesindeyim. Son olarak istediğim bir şey olacak. Olur mu 
bilemiyorum. Sendeki mektupların fotokopilerini bana gönderebilir 
misin? İçerik olarak ne yazdığımı biliyorum, ama onları hangi kelimelerle 
ifade ettiğimi şu anda bilmiyorum. Benim için o zamanki beni daha iyi 
tanımak (belki bir oranda da edebiyata yansıtmak için) önemli bu.  

Dergi adresine gönderebilirsin. Doğrudan elime geçer. Ev adresini 
yazmıyorum çünkü nasılsa taşınacağım. Selamlar ve sevgiler.  

Engin  

 

DİPNOTLAR  

[75]  1979-1995 arasındaki 16 yıllık ara için açıklama gerekir. 
Belma 1979’ın ilk aylarında Kanada’ya gitti, ben de kısa süre sonra 
Aydın Cezaevi’ne sürgüne gönderildim. Orada üç ay kaldım ve 
gardiyanları rehin alarak yaptığımız firar teşebbüsü başarılı olmadı. 
Ardından mahkemem sıkıyönetimin ilan edildiği İstanbul’a kaldırıldığı 
için Selimiye Askeri Cezaevi’ne gönderildim. Belma bu arada kısa bir 
mektupla bana adresini iletmişti, yazdım ama eline ulaştı mı, bilmiyorum. 
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Selimiye’de iken bir mektubu geldi. Kanada’da yeni olan bir insanın 
hayatının zorluklarından söz ediyor, “ne yapacağız biz” sorusunu yeniden 
soruyor ve “gözden ırak olan gönülden de ırak olur” derken moralinin 
bozulduğunu da açıkça gösteriyordu. Benimki de bozuldu ama 
yapabileceğim bir şey yoktu. 

 21 Nisan 1980 günü 23 kişi birlikte o yılın başında gönderildiğimiz 
Bayrampaşa Cezaevi’nden kaçtık. Aynı yılın sonuna kadar ülkede 
kaldım. 1980’in ilk aylarında Suriye’den Belma’ya iki mektup yazdım ve 
adresimi ilettim. Ondan kısa bir cevap geldi. 1981 Haziranında Paris’te 
idim. İrtibat kurmamız biraz zaman aldı. Günü gayet iyi hatırlıyorum: 12 
Eylül’ü protesto yürüyüşünün ardından bana telgrafla ilettiği numaraya 
telefon ettim. Kısa konuşmamız beni şoke etti diyebilirim. Karşımda 
başka biri vardı. Ses onundu ama gerisi hayli değişikti.  

 Sonraki günlerde defalarca telefonla konuştuk. Belma’da başka bir 
hayata girmek, en azından oraya ciddi şekilde yönelmek eğilimi açık 
olarak hissedilebiliyordu.  

 1982 başında Paris’te üç apartman işgaliyle Fransız ve Türk 
basınında konu olduk. Yoğun günlerdi ve bir dönem konuşmalarımız 
azaldı. Aynı yılın Ağustosunda “bu örgüt bizim kurduğumuz örgüt 
olmaktan iyice uzaklaştı” diye düşünerek ayrıldım ve TKEP (Türkiye 
Komünist Emek Partisi) katıldım ve onlar da beni Almanya’ya 
gönderdiler.  

 Almanya’da iken de Belma’yı telefonla değişik kereler aradım ama 
ilgisizlik artık uzaklığa dönüşmüştü. 1983 sonbaharında yine telefonla 
ayrıldık. Bana “artık özgürlüğümü kazanmak istiyorum” dedi, ben de 
“özgürlük senin” dedim. 

 1981-82’de Belma’ya yazdığım kısa mektuplar bana ulaşanlar 
arasında bulunmuyor.  

 1995 yılı Kasım ayı başlarında bir faks geldi. Birisi uzun zamandır 
yayınladığım Yazın Dergisi’ne abone olmak istiyordu. İmza, Belma.  

 Yaklaşık iki yıl sayılamayacak kadar fazla ve uzun olarak telefonda 
konuştuk. Belma konuşmayı sever, yazmayı sevmez. Kendisine üç 
mektup yazdım ve faksladım. Yazın o sırada Türkiye’de de çıkıyordu. 
Kendisi bizim davadan beraat etmiş olmasına karşın daha sonraki 
operasyonlarda hakkında verilen ifadeler nedeniyle ülkeye gidemiyordu. 
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Bir arkadaşı İstanbul’dan çıkan dergileri getirmiş, aralarında Yazın da 
varmış ve beni oradan bulmuştu. 

 1983’ün ardından geçen 12 yıldan sonra beni araması neden 
gerekmişti, bunu giriş bölümünde okudunuz. 
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Mektup - 88  
 

Sevgili Belma, [76] 

Bu kez el yazısıyla yazıyorum. 1982 yazında Acil’den ayrılıkta 
kalmıştık. Mihrac’ın konuştuklarıyla yaptıkları birbirinden hayli 
farklıydı. Paris’te bir yılda (önceden anlatmıştım) büyük politik tecrübe 
kazanmıştım ve giderek Mihrac’ın aslında politik olmadığını fark etmeye 
başladım. O sırada durum neyi gerektiriyorsa onu savunuyordu. Yine de 
sonuna kadar anlaşma yolunu açık tuttuk. Çoğul konuşuyorum çünkü söz 
konusu olan Fransa ve Almanya’daki Acil’in varlığının büyük 
bölümüydü. Benim Almanya’ya gidiyor olmamdan da arkadaş çok 
rahatsızdı. Zaten o sırada TKEP ile yakın eylem birliği vardı ve görüşleri 
de bize uyuyordu. Ağustos’ta Avrupa’nın büyük bölümüyle Ortadoğu’da 
bizden ayrı olarak oluşmuş, aynı nedenlerle karşı olan ama ideolojik 
yönelimi daha farklı (çoğunu Ortadoğu’da iken tanıdığım) başka 
arkadaşlarla birlikte ayrıldık. Bu ayrılık (o dönemde şartlar sonucu) 
Türkiye solunda hayli konu oldu. “Ayrılıklarımız Nelerdir?” broşürünü 
çıkardık. Ardından olaylar patladı. Ortadoğu’da bir arkadaş içine 
çekildiği bir provokasyona düştü ve öldü. Yine oradaki grubun yöneticisi 
olanlardan birinin Türkiye’den gelişi sırasında sınırda ölmesine neden 
oldular. Konu o sırada yeni kurulan FKBDC’nin [77] yönetimine kadar 
gitti. Acil yükselme dönemindeydi. Türkiye’de herkes darbe yemiş ve 
azalmıştı. Bizler de tanınan kişilerdik. Bunlar birleşince ayrılık hayli 
popüler oldu. Aslında Avrupa’da da saldırmak isterlerdi ama güçleri 
yoktu. 1985’e kadar benimle hayli uğraştılar. O alana girmedim ve tüm 
enerjimi içinde yer aldığım politik grupta yükselmeye verdim. Acil biraz 
kendini topladı ardından ayrılmalar geldi. İnsanlar ya bize katıldı ya da 
ayrılıp bıraktı. Kamuoyuna bunların gerçek işleri, politik olmayan işleri 
hakkında yapılan açıklamalar da eklenince, bir süre sonra politik olarak 
görülmeyen ve varlığı da olmayan bir grup haline geldiler.  

Gelelim bize. Ben orada senin hayatının içinde olmadığım gibi sen 
de burada benimkinin içinde yoktun. Ağustos’taki bir telefon 
konuşmamız sırasında “Acaba ayrılıp yalnız kaldığın için mi beni 
seviyorsun?” gibi bir laf beni hayli etkiledi. Yalnız olmadığım bir yana, 
aradan geçen beş yılda (77-82) bu kadar şey yazılıp söylenmişken hâlâ 
kuşku varsa eğer, yapacak şey yoktu. “1977’de sokaktan bir kadını 
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çevirip ona bu kadar şey verseydim böyle düşünmezdi” diye 
düşündüğümü hatırlıyorum.  

Sen, 1982 sonbaharına doğru daha bir şey bitmemişti diyorsun ama, 
bence bitmişti. Olan şey irdeleme değil, açık bir isteksizlik ve bunun 
dolaylı anlatımıydı. Mesela sana birkaç kere telefon numarası vermeme 
rağmen asla aramıyordun. Bundan sonra geçen bir yıl aslında işin 
uzatmasıdır. 1983 yaz sonlarında son telefon konuşmamızda 
söylediklerini hatırlıyorum: “ Sana saygım var. Ezildim ben bu ilişkinin 
altında. Artık özgürlüğümü kazanmak istiyorum.” Aslında bir yıl önce 
bitmişti, orada resmen bitti.  

1984’ün benim için çok acı bir yıl olduğunu söylemeliyim. Söz 
konusu olanın farklı hayat tarzları tercihi olduğunu tahmin 
edebiliyordum. Verebileceğimin sınırına kadar herşeyi verdikten sonra 
ulaşılan bu başarısızlık beni hayli etkiledi. Genel kuraldır: Yetenekli 
insanlar bu gibi durumlarda kendilerini aşırı çalışmaya verirler. Hayatı 
büyüterek o acıyı küçültmeye çalışırlar. Ben de öyle yaptım. Doğal olarak 
seni hiç aramadım. Neden arayacağım ki! Bir rastlantı sonucu adres ve 
telefonunu öğrensem bile aramazdım. Bu konularda istenmeyen bir 
insanın ortalıktan çekilmesi gerekir. Bence doğrusu budur.  

Düşünüyorum da, galiba en büyük şansımız benim kaçabilmemdi. 
En az on yıl daha hapiste kalacak olsam, sen yine bir başkasıyla birlikte 
olurdun. Kanada’daki değer yargıları hapisteki birini 10-15 yıl beklemeyi 
anlamaz, normal görmez. Sen de bu çevrenin anlayışına uymadan 
duramazdın. Ben de bunu “teorik olarak” normal karşılardım. Hiç kimse 
ötekini bu kadar zaman beklemek zorunda değildir. Tabii yine de 
hapisteki birine bu durum çok fazla dokunurdu. Bu bir yapı ve etkilenme 
derecesi farkıdır. Örneğin Ortadoğu ve hatta Evrupa’da yaşıyor olsaydın 
(ben hapiste olsam bile) farklı olabilirdi. Buralarda beklemek daha az 
anormal görülüyor.  

Geçen Kasım’dan beri konuşmalarımızın bana önemli bir faydası 
oldu. 1982 öncesi benim için gerçekten bitti. Bu tarihten sonra, eskiden 
gelen temeller üzerinde başka bir hayatım oldu. Sadece 82 öncesinde beni 
rahatsız eden tek şey vardı. O da artık bitti. Tahmin etmekle somut olarak 
anlamak hayli farklı şeyler. 82’de aramızdaki sorun farklı ülke tercihleri 
değil, hayat tarzları tercihleriydi. Ben aramızdaki bağı, içinde yer 
aldığımız kavgadan ayrı olarak asla düşünmedim. Bu bakımdan ondan 
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uzaklaşıp seninle birlikte olmak benim için olacak şey değildi. İnançlarını 
gerçekleştirmeye çalışmadıktan sonra insanın neye inandığı bence önemli 
değildir.  

Düşündüm: 1982’de tek çözüm vardı. Benim oraya yerleşmem. 
Tersini savunma, oradan bir yere gidemezdin. Kendince haklı nedenlerin 
de vardı. Üç yıldır farklı bir toplumdasın, okuyorsun ve bunların hepsi 
değişecekti. Kolay değil tabii. Şimdi biliyorum ki, oraya yerleşmek de 
benim kendimi inkar etmem olurdu. Yazı yazamayacaktım. Türkçe hitap 
edilecek insan çok az. İngilizce yazardım ama anadil çok farklı, özellikle 
edebiyat yönünden. Herhalde üniversiteye girerdim ve sonunda kendime 
yabancılaşırdım. Şu soru hep gelirdi: Yazamıyorsun. Madem üniversiteye 
girip toplumda 16 yaşından beri reddettiğin klasik hayatı yaşayacaktın, 
bunları 1970’de Türkiye’de de yapabilirdin. Bu kadar yılı harcamak ve bu 
kavga nedendi o zaman?  

Ben de bunu hiç kimse için yapmam.  

Seni hiç bir zaman suçlamadım. Şu anda da suçlamıyorum. Bu konu 
suçlama kapsamına girmez. Suçlamak aslında ne olduğunu anlamamaktır. 
İkimizin de gelişmiş bir birey yanı vardır. 1977-80’in olağanüstü 
koşullarında bu yanlar yaklaştı, sonra yaklaşamadı. Bu nedenle 1982-
83’de senin yönelimin çocuklukla açıklanamaz. Bilinçli bir tercih vardır. 
Şu veya bu davranışın çocukça olup olmaması bunu değiştirmez.  

Benim yaptığım ise, 1977 ve sonrasının olağanüstü koşullarında 
ortaya çıkan, döneme özgü bir ilişkiyi genelleştirmektir. Bu nedenle olsa 
gerek, mektupları hala okumadım. Birkaç kez başladım, bıraktım. Bir 
okuma yöntemi belirlemem gerekiyor, psikolojik bir yöntem. Mektupları 
yazanla bugünkü ben farklıyız. Bu doğal. Daha da önemlisi, mektupların 
öznesi yok. Bir dönem vardı ve o dönemdeki özellikleri genelleştirmekle 
hata yaptım. O zamanki psikolojime bağlıdır, bir de yapısal olarak ben 
inançlarına ve ilişkilerine biraz fazla bağlıyımdır. Bundan olsa gerek.  

Sonuçta, bugün bence geleceğe ya da zamana bırakılacak bir durum 
yok. Geçmişin bir benzerini (ki ancak minyatürü olabilir bu) gelecekte 
yaşamaya çalışmak ya da düşünmek bence geçmişi tamamen öldürür.  

Bu konuda da sen istediğin için yazdım. Bunları bir “açıklama 
beklemek” olarak görme. Sonuç üzücüdür tabii, ama tarihtir, olmuştur, 
olanı nedenleriyle anlamak gerekir ve aslında tarihte projeksiyon 
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yapmanın anlamı da yoktur. Tarihte önemli bir olayı değiştirdiğinde, 
ötekiler de aynı kalmaz. Nasıl değişeceklerini de bilemezsin. Bugünkü 
bakış açısından 1982’de gelebilseydim sonuç şöyle olurdu diyorsun. 
Belki –az ihtimal ama- olmazdı, başka türlü olurdu. Olmadı. “Teyzemin 
şapkası olsa amcam olurdu” diye bir söz vardır. Tarihsel projeksiyon da 
buna benzer. Bir noktadan sonra anlamsızlaşır.  

Umarım yazı faksta iyi çıkar. Selamlar ve sevgiler.  

Engin [78]  

 

DİPNOTLAR 

[76] Mektup elyazısıyla yazılmış ve faksla gönderilmiş. Tarih 
bulunmuyor. 1996’nın ortaları olarak hatırlıyorum. 

[77] Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi; PKK ve Devrimci 
Yol’un da içinde bulunduğu dokuz örgüt tarafından 1982 yılında 
kurulmuştu. 

[78] Belma’ya kısa ve son bir mektup daha yazdığımı hatırlıyorum 
ama örneğini saklamamışım. Veda mektubuydu, kendisine bundan 
sonraki hayatında başarılar diliyordum.  

Daha sonra Belma’nın davalarının düştüğünü ve Türkiye’ye 
gidebildiğini öğrendim. Sonraki yıllarda bir gün kardeşim Esin ile 
konuştuğumda bana, “Eve geldim, bir de baktım annemle Belma 
karşılıklı oturmuş konuşuyorlar” demişti.  

Son kez 1997 sonbaharında telefonla araması sonucu 
konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hayatımda başkası vardı ve Belma ile 
yeniden görüşmeye başladığımızdan beri bu ikincisiydi. Alman 
vatandaşıydım, Kanada’ya kolayca gidebilirdim, içimden gelmedi. Bir 
ara o gelmeye niyetlendi ama başkası vardı, olmadı.  

Sonra da bir daha görüşmedik. 

 

 

 

 





Kitabın matbu baskısına “Belma’ya Mektuplar” adını vermiştim, kitap 
çıkıp biraz dağıldıktan sonra gerçekte “Bombacı Leyla’ya Mektuplar” 
demem gerektiğini anladım. Kitabın arka kapak yazısında böyle deniliyordu 
ama yetmiyordu. Kim bu Belma? Yakın ilişkide olduklarımın dışında çok az 
kişi biliyordu. Bombacı Leyla denilince ise bilmeyen yoktu.  

Hürriyet gazetesi Belma’ya “Bombacı Leyla” adını takmıştı. Nereden 
bulmuştu bu ismi, bilmiyorum. Kadının bombalama gibi bir eylemi de 
yoktu. Belma bu isimle bir dönem devrimci hareketin en tanınmış kişisi 
oldu. Isparta hapishanesinde iken adli mahkûmların bana acımasına ister 
istemez gülerdim. “Sen sakin bir adamsın, bu kadın kodum mu oturturum 
tipinde…” Isparta’da bir bölümü İstanbullu delikanlı aleminin adli 
mahkûmlarıyla yattım ve Belma acayip önemli birisiydi.  

Belma’ya ve bana bu kitapla ilgili olarak yapılan uyarıcı bir övgü var. 
“Ne kadar iyi. İkiniz de yıllar sonra da olsa yaptığınıza sahip çıktınız. 
Mektuplar’ın yayınlanması bunu gösteriyor!..” deniliyor. 



Belma’ya Mektuplar 
https://enginerkiner-mektuplar.blogspot.com 


