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“Biz oyunu kaybetmedik, sadece vakit yetmedi.”

Vincent Lombardi, Futbol Antrenörü, 1913-1970
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Kime kin ettin de giydin alları 
Yakın iken ırak ettin yolları 
Mihnet ile yetirdiğim gülleri

Varıp gittin bir soysuza yoldurdun
anHacı Taşan, 1908-1969 

Kırmızı halı paçozluğu

(1)

31 Aralık 2010. Günay Rodoplu’nun ölüm yıldönümü. Ka-
ranlık, ıslak bir sabah. Mehmet beni uyandırmamak için usulca 
kalktı, yatak odamızın perdesini araladı, Teşvikiye Camii’ni sey-
retmeye durdu. 

Sessiz, abartısız, palavrasız ve tümüyle kişiye özel, her yıl 
tekrarlanan bir anma törenidir bu. Sabah ezanından hayli önce 
başlar, müezzinin o son la ilahe illallah yakarışıyla hitam bulur. 
Yatağımıza döndüğünde hayli üşümüştür, sakat bacağı yaprak 
gibi titrer. Telaşa vermeden yaklaşmaya, ısıtmaya davranırım. 
Ne Mehmet yüzler kapalı gözlerimin ardından kendisini seyret-
tiğimi, ne de ben ikrar ederim. Yıllar içinde geliştirdiğimiz bir 
mutabakattır, Rodoplu’nun ölümü üzerine konuşulmaz. Mezarı 
ziyaret edilmez. Melali avutmaya çalışmanın nafileliğini nicedir 
kabullenmişizdir, matemini mahrem bir sır gibi paylaşırız. Ba-
kışlarımız bile karşılaşmaz. Buna karşın, fikriyle zikriyle kesinti-
siz bir varoluştur Günay. Bizimle yaşar. Mübeccel Atıye Hanım, 
annem, “Hitchcock’un Rebecca’sı!” diye takılır. 1940’lı yıllar-
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da, Ankara Dil Tarih’te okurken izlediği gerilim filmidir Rebec-
ca. Alfred Hitchcock’un ilklerinden birisi. Başroldeki Laurence 
Olivier’ın müteveffa ilk eşinin hayaleti, ikinci eşine musallattır. 
Kendisinin durduğu yerden bakıldığında bütünüyle haksız da 
değildir, Mübeccel Atıye. Lakin, Mehmet’i birinden kıskanacak 
olsam, Yasemin’den kıskanırdım. Mehmet’in ilk eşi Yasemin, ef-
sanevi bir militandı THKP-C’de. Günay Rodoplu ise bir “ahir 
zaman piri, bir üstade.” Annem bunu bilmez ama aslında kişiliği 
itibariyle Rodoplu öz kızı ben Meral’den daha yakındır kendisi-
ne. Hatta Mehmet Sedes’in “ben”imle değil, Mübeccel Atıye ve 
Günay’ın da içkin olduğu “biz”imle evli olduğunu düşündüğüm 
olur. 

Enderdir ama bazen Nişantaşı semalarında atmosferik bir du-
rum oluşur, Şişli camilerinin kametleri bizim dairede patlar. O 
sabah da öyle oldu. Teşvikiye, Muradiye, Osmanbey hatta Maç-
ka Camii müezzinleri, camın önünde ihtirama duran Mehmet 
Bey’e katılmış, Rodoplu’nun anısını onurlandırırmış gibi oldular. 
Dokunaklı bir tevafuktu, sabahın kör karanlığında sokaklara dö-
külen belediye işçilerinin dandunuyla dağıldı. Mustafa Sarıgül’ün 
“Kentsel Tasarım Projesi” kapsamında “baştan aşağı yenilenen” 
mahallemiz, o gece “Türkiye’de bugüne kadar görülmeyen bir 
‘şov’a imza atmaya” hazırlanıyordu. “RTL, SAT1, BBC, FOX 
International ve Fransız TV5 kanalları bizimle caddede yılbaşı 
çekimi yapmak için konuştu,” diye demeç verdi Mustafa. “Re-
uters da Nişantaşı’nda olacak ve dünyanın bütün tivileri New 
York, Londra ve Berlin’le birlikte bir de Nişantaşı’nı gösterecek. 
Bence bu dünyadaki en büyük şov olacak! Paris Champs-Elysees, 
New York 5’inci Cadde ve Londra Piccadilly Meydanı ile yarışa-
cağız. Ben Piccadilly’yi geçeceğimiz kanısındayım. Çünkü orada 
ayrı bir meydan var ama fazla oturan yok. Burada ise sokaklar da, 
oturanlar da yaşayacak.”
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(2)

Mustafa, o hep bildiğimiz Peer Gynt Mustafa. Hem kentli, 
hem köylü, hem kentsoylu şehirli, hem kırsoylu şehirli, hem 
Sünni, hem Alevi. Çoğu zaman Türk, bazı bazı Kürt. Hatta 
Ermeni ve Yahudi ve Rum. İbsen’in “beni nasıl beğeniyorsanız 
öyleyim” karakterinin Türkiye uyarlaması. ’89 seçimlerinde Şa-
fak Özden’le dalaştıklarında Tunceli-Sivas-Erzincan derintisiyle 
birlikte hareket eden Mustafa’nın kimlik seçenekleri günümüz-
deki kadar zengin değildi. Mehmet Bey, o günlerde Çayırtepe 
Belediye Başkan Adayı olan Özden’in, “İstanbul’u bunlardan 
kurtarmak için anamız ağlıyor,” diye yakındığını anlatır, “Türk-
lerle Lazlar birleşmeden bu iş olmayacak. Kotil, Baykal’a destek 
atacak, ancak öyle temizleyeceğiz Alevi-Kürt cephesini,” dermiş. 

Günay’ın “yeşil elma, tarçın ve kekik” kokulu çakma yiğidi-
nin kestiremediği, Erzincanlı Mustafa’nın Rizeli Kotil’e damat 
olmak gibi üstün bir hamle yapabileceği! Güzeller güzeli Aylin’e 
yapmadığı şirinlik kalmıyor, 1993’te evleniyorlar. Alman ka-
yınvalidesi, Mustafa’nın AB vizesi. 2005 ve 2008 seçimlerinde 
Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD’ye destek çıkmış olmakla 
övünmekte. 

Şafak Özden’e bir dönem milletvekilliği yetmiş gibi duru-
yor. O artık yok, lakin Sarıgül’ün adı Adıyaman’dan Ayvalık’a 
dağa taşa kazınmış durumda: Çare Sarıgül! Halkçı Sarıgül! 
Umudumuz Sarıgül! Hatta Başbakan Sarıgül! Türkiye Değişim 
Hareketini siyasi partiye dönüştüreceğini ilan etmiş, bir de ta-
rih vermiş durumda: 19 Mayıs 2010. Tarih manidar, “değişim” 
meşkuk. Mamafih, geleneksel ekürisi Moğultay, Hikmet Çetin, 
Kumbaracıbaşı orada. Başta Hıncal Uluç, basınımızın mümtaz 
kalemleri orada. Şişli’de iş tutan sermaye sahipleri orada. Biraz 
Boyner, çokça da Uzan, milliyetçi, liberal, komünist, sosyalist, 
muhafazakâr, cumhuriyetçi ve demokrat bir girişim TDH. Şafak, 
öğretmen çocuğuydu, Sarıgül’ün ihtirasını törpüleyecek Köy 
Enstitüsü nostaljisi de yok. Ne “Küstürdüm, barışamam,” ne 
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“Karşıki dağları duman bürümüş.” Bu defa Erzincan’dan türkü 
de yok. Zeynep Tunuslu’dan Ece Gürsel’e muhtelif kıratlarda 
“sosyetikler” var. Twitter, FriendFeed, Flickr, Facebook üzerin-
den ülkemizin “desparate” netdaşlarına elbirliğiyle umut dağıt-
maktalar, alkışlarımızla.

46A&Tuvanam, bizim apartmandan elli metre kadar öte-
de, cadde üzerinde. Demet Akalın, Sinem Kobal, Ebru Akel 
gibi “selebriti”lerle onların basındaki uzantılarının dadandıkları 
butik, “enfes aksesuarlarının ve göz alıcı kıyafetlerinin gösteriş 
ve ihtişam yüklü dünyasını terennüm eden bir “marka” imiş. 
Mustafa’yı da onlar giydiriyor. Sarı atkısı, sarı kravatı, sarıya bo-
yattığı garibim güvercinleriyle her daim rüküş, her daim sığ, her 
daim hamasi ve mükemmel bir uyum içinde yükselen değerle-
riyle halkımızın. Nitekim, “2010 Nişantaşı şov”unu Tuvana 
Büyükçınar’a outsource ettiğinde ilk kutlama Hürriyet’in life style 
editörlerinden gelmişti: “Sevgili Tuvana, Nişantaşı sokaklarını 
süslemek üzere Şişli Belediyesi ile işbirliği yapmış! Müthiş bir 
haber! Yeni yılı ‘bir tasarımcının işi sadece elbise tasarlayıp giyeni 
güzelleştirmek değildir, bakış açısının güzelliğini, gördüğü gü-
zellikleri, tüm insanlığa göstermektir’ ilkesinden ödün vermeyen 
Tuvana Büyükçınar’dan daha iyi anlatacak bir tasarımcı tanımı-
yorum! Başkan Sarıgül’ü tarzındaki ışıltıyı her şekilde anlatan 
Sevgili Tuvana’yı seçtiği için yürekten kutluyorum!” 

İyi ya.

(3)

Annem Mübeccel Atıye Hanım, halen oturduğumuz İleri 
Apartmanı’na, “yoğurtçu Ahmet Efendi’nin at arabasıyla meyve-
sebze sattığı” ’50’li yılların başında gelin gelmiş. “O günlerden 
bir tek Yekta kaldı. Kenan Paşa seferden döndüğünde, ailecek 
Yekta’ya gidilir, kaşar pane yenilirdi,” diye anlatır. “İleri” baba-
annem Sitare Hanım’ın kızlık soyadı, apartman ona da babasın-


