ÜM‹T BAYAZO⁄LU
Gazeteci-yazar Ümit Yaﬂar Bayaz›to¤lu 24 Nisan 1953’te
Malkara’da do¤du. Gazetecilik ve Halkla ‹liﬂkiler
Yüksekokulu mezunudur.
Di¤er kitaplar›

Hatay Meyhanesi Defterleri
Yap› Kredi Yay›nlar›, 2003

Uzun, ‹nce Yolcular – 37 Portre
Yap› Kredi Yay›nlar›, 2004

Hayat Tatl› Zehir – Ayd›n Boysan Kitab›
‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2007
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Hat›rda Kalmaz Sat›rda Kal›r, gazeteci-yazar Ümit Bayazo¤lu’nun
“bir çeﬂit sivil ansiklopedi teklifi” olarak tan›mlad›¤›
“portreler galerisi” kitaplar›n›n ikinci cildidir.
Kitaptaki yaz›lar›n ilk halleri BirGün, Yeni Harman,
Agos, Sanat Dünyam›z ve Nokta vb. gazete ve
dergilerde yay›mlanm›ﬂt›r.
Türkçe yaz›mda Ömer As›m Aksoy’un Ana Yaz›m K›lavuzu
(Epsilon Yay.) temel al›nd›, Necmiye Alpay’›n
Türkçe Sorunlar› K›lavuzu’ndan (Metis Yay.)
yard›mc› kaynak olarak yararlan›ld›.
Kitab›n yay›na haz›rlanmas›nda katk›lar›n›
sunan Funda Tosun’a teﬂekkürlerimizle.
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“Portreler galerisi”nin ilk cildi 2004’te Uzun, ‹nce Yolcular
ad›yla yay›mlanm›ﬂt›. Kitapta 37 portre yer al›yordu: Alp
Zeki Heper, Aktedron Fikret, Hasan Kazankaya, Tarzan
Toma, Pandora, Zennube, Nana, Seher ﬁeniz, Nebile Teker,
Benli Belk›s, Prenses Faz›la, Camara Fatumata Sökmen,
Yaﬂar Hayrettin Dahik, Beyhan-Ferda Güley, AhmetNermin Farukî, Meliha Zafir, Kaz›m Zafir, Do¤an Kardeﬂ,
Zati Sungur, Sadun Boro, Cemal Iﬂ›n, Selahattin Giz, Dario
Moreno, Mesut Aytunca, Ergüder Yoldaﬂ, Zeki Beyner,
Nevzat Aç›kgöz, Çanakkaleli Baudelaire: Orhan Talat
ﬁalc›o¤lu, Süheyl Furgaç, Sakall› Celal, Kar›ncaezmez
ﬁevki, Hippiler Kraliçesi Perihan-Hippiler Kral› Yener.

Ada’ya...

Veraset
Ninem beﬂ yüz alt›na sat›lm›ﬂ bir esirdi,
Dedem beﬂ yüz alt›n› sayan derebeyi:
Köpek kan›, kurt kan› birbirine girdi,
‹kisinden meydana ç›kt› kurt köpe¤i.
‹ki z›t cevheri var nabz›mda duran kan›n
Biri el pençe duran, öteki durduran›n.
Duygum sana taparken, düﬂüncem bir hayvan›n
S›rt›nda bir kad›nla aﬂar karﬂ› tepeyi!
Ben ninemden muhabbet, dedemden kin alm›ﬂ›m,
Çini bir kase kadar baﬂkad›r içim d›ﬂ›m,
Elini öpmek için yalvarsa da bak›ﬂ›m
Is›r diye se¤irir gözlerimin bebe¤i.
Faruk Nafiz Çaml›bel
(‹dris Küçükömer’in “Devlet ve Biyoloji”
bahsinde ö¤rencilerine çözümletti¤i ﬂiir.)

Mesle¤e ilk ad›m

Ne yaz›k ki mesle¤e ad›m atar atmaz karﬂ›laﬂt›¤›m
kanl› ﬂiddet gösterisinin müsebbibi bendim: Yazd› ¤ ›m haber yüzünden kasaba kar›ﬂm›ﬂt›. Kasabada
böyle bir olay ancak üç yüz altm›ﬂ beﬂ günde bir
olacak ﬂeydi. ﬁöhretim bir anda köﬂe yazar›m›z al kolik avukat›n bile önüne geçmiﬂti.

Mesle¤e on üç yaﬂ›mdayken bir kasaba matbaas›nda
baﬂlad›m. Art›k her y›l, yaz tatillerinde gazeteciydim. Henüz iﬂin baﬂ›nda bir unvan›m bile olmuﬂtu: “Dü¤ün Davetiyeleri ve Kartvizit Editörü!” Ancak bu uçmayan,
uçurmayan s›k›c› bir iﬂti. Patrona çay söylemek, SporToto kolonlar›n› yat›rmak, dükkân›n önünü sulamak,
pazarda yengeye file taﬂ›mak bana kartvizit basmaktan
daha heyecan verici geliyordu.
Hele hele onunla pazara ç›kmak! Çünkü patronun eﬂi
tam bir femme fataledi. Sanki ete¤inin alt›nda iki tane
basketbol topu saklard›. O zamanlar bir gazetecinin sevgilisi iﬂte tam böyle olmal› diye düﬂünürdüm.
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Gazetemiz sadece bir yaprakt›. Patron, arka yüzü
silme ilan olan bu paçavran›n ön yüzünü adliyeden, belediyeden haberlerle tek baﬂ›na dolduruyor, baﬂ makaleyi
de Jack Nicholson’a benzeyen alkolik bir avukata yazd›r›yordu.
Ona imrenirdim, onun makalesi olmazsa gazete ç›kmazd›. Elinden yaz›y› almak, dizmek, basmak hep benim
iﬂimdi. Yaz›lar›n› ço¤u zaman meyhanede yazard› veya
parkta, havuz baﬂ›ndaki ç›nar›n alt›nda. ‹lham perisini
beklerken sigara paketinin arkas›na anlaﬂ›lmaz resimler
çizerdi. Affedersiniz, bald›z›na âﬂ›kt›. Mektuplar›n› taﬂ›rd›m, yasak iliﬂkileri k›sa zamanda ayyuka ç›km›ﬂt›. Sarhoﬂ
avukat›n üzerine çok gidilmiﬂ olmal› ki, bir gün kasaban›n meydan›nda, elinde bir ﬂiﬂe, herkese avaz avaz ba¤›rarak ac› bir nutuk çekmiﬂti.
Yazarken onu izlerdim, sanki baﬂka bir yarat›¤a dönüﬂürdü, baﬂkalar›ndan “baﬂka” bir insan olurdu! Kalemi
eline al›nca yüzünü güzel bir hüzün kaplard›. Gözleri öyle
bir âleme dalar giderdi ki, bir süre kaybolup geri döndü¤ünde ›slak olurdu. Daha o zamanlarda “erdemin bedelinin ac› oldu¤unu” sezmiﬂtim.
“Davetiye ve Kartvizit Editörü” s›fat› üstümde kalmak ﬂart›yla art›k muhabirli¤e de baﬂlam›ﬂt›m. ‹lk manﬂetimi 15 yaﬂ›nda att›m: “Makam arabas›yla devri saltanat!” Ama haberim patronun imzas›yla ç›km›ﬂt›. Her
kasabada oldu¤u gibi bizim kasabada da makam arabas›n› özel arabas› gibi kullanan bir veteriner vard› (O¤lu
s›n›f arkadaﬂ›md›, ‹ngilizcesi mükemmeldi).
Patron, “Sen ufaks›n, rüﬂtünü ispat etmeden imza
atamazs›n!” diyerek haberimin üstüne konmuﬂtu; ama
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bunun bedelini çok a¤›r ödedi: Zorba veteriner onu kasaban›n ortal›k yerinde, hem de piyasa vakti resmi tabancas›yla bacaklar›ndan vurdu.
Valla haberim do¤ruydu. Gözlerimle görmüﬂtüm:
Günlerden pazard›, beﬂ yalakl› çeﬂmenin orada kurmuﬂtu
sofray›, makam arabas›n› ›hlamurun alt›na çekmiﬂti. Birkaç avc› ile birkaç serseri de beraberindeydi, kalabal›kt›lar. Kuzu çeviriyorlar, pikap çal›yorlard›.
Veteriner asl›nda e¤lence düﬂkünü, âlemci bir adamd›. Hele sarhoﬂ olunca ﬂakac›n›n biri olup ç›kard›. Tabii
ﬂakalar eﬂek ﬂakas›. Birbirlerine yapt›klar›n› burada söylemeye terbiyem müsaade etmiyor. Hava karar›nca ateﬂi
harlatt›lar, mezeler tazelendi. O s›ra pikapta “Mâni oluyor halimi takrire hicab›m / Üzme yetiﬂir, üzme firak›nla
harab›m” ﬂark›s› çal›yordu. Sarhoﬂlar aﬂka gelip havaya
ateﬂ açt›lar. Biz o zaman korktuk, evlere da¤›ld›k.
Patron vurulduktan sonra geçmiﬂ olsun ziyaretine gitti¤imdeyse, onu kendisini vuran veterinerle ﬂakalaﬂ›rken
buldum. Bu olay›n ertesi veteriner ödüllendirilir gibi daha iyi bir yere tayin edildi. Patron da heriften ciddi para
koparm›ﬂ olmal› ki, haberi tekzip etti. Ben de yalanc› oldum. Bunun üstüne evde yedi¤im papara da daniskas›.
Hayat›mda karﬂ›laﬂt›¤›m ilk sosyal çeliﬂki buydu ve iﬂte o gün (ki, ya¤mur ya¤›yordu) ben solcu olmaya karar
verdim. O gün hem çok sevinmiﬂ, hem çok üzülmüﬂ, hem
de çok korkmuﬂtum. Öyle çok korkmuﬂtum ki, meslek
hayat›m boyunca bir daha hiç manﬂet olamad›m.
Ümit Bayazo¤lu
Haziran 2012
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