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u s u l    g e r e ¤ i
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, Ahmet-
Nermin 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...



VVeerraasseett  

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.

FFaarruukk  NNaaffiizz  ÇÇaammll››bbeell
(‹dris Küçükömer’in “Devlet ve Biyoloji”
bahsinde ö¤rencilerine çözümletti¤i fliir.)



MMeessllee¤¤ee  iillkk  aadd››mm

NNee  yyaazz››kk  kkii  mmeessllee¤¤ee  aadd››mm  aattaarr  aattmmaazz  kkaarrflfl››llaaflfltt››¤¤››mm
kkaannll››  flfliiddddeett  ggöösstteerriissiinniinn  mmüüsseebbbbiibbii  bbeennddiimm::  YYaazzdd››--
¤¤››mm  hhaabbeerr  yyüüzzüünnddeenn  kkaassaabbaa  kkaarr››flflmm››flfltt››..  KKaassaabbaaddaa
bbööyyllee  bbiirr  oollaayy  aannccaakk  üüçç  yyüüzz  aallttmm››flfl  bbeeflfl  ggüünnddee  bbiirr
oollaaccaakk  flfleeyyddii..  fifiööhhrreettiimm  bbiirr  aannddaa  kkööflflee yyaazzaarr››mm››zz  aall--
kkoolliikk  aavvuukkaatt››nn  bbiillee  öönnüünnee  ggeeççmmiiflflttii..

Mesle¤e on üç yafl›mdayken bir kasaba matbaas›nda
bafllad›m. Art›k her y›l, yaz tatillerinde gazeteciydim. He-
nüz iflin bafl›nda bir unvan›m bile olmufltu: “Dü¤ün Da-
vetiyeleri ve Kartvizit Editörü!” Ancak bu uçmayan,
uçurmayan s›k›c› bir iflti. Patrona çay söylemek, Spor-
Toto 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 sev-
gilisi 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, bele-
diyeden 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›k-
mazd›. 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›r-
d›m, yasak iliflkileri k›sa zamanda ayyuka ç›km›flt›. Sarhofl
avukat›n üzerine çok gidilmifl olmal› ki, bir gün kasaba-
n›n meydan›nda, elinde bir flifle, herkese avaz avaz ba¤›-
rarak ac› bir nutuk çekmiflti.

Yazarken onu izlerdim, sanki baflka bir yarat›¤a dönü-
flürdü, 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 bedeli-
nin ac› oldu¤unu” sezmifltim.

“Davetiye ve Kartvizit Editörü” s›fat› üstümde kal-
mak flart›yla art›k muhabirli¤e de bafllam›flt›m. ‹lk manfle-
timi 15 yafl›nda att›m: “Makam arabas›yla devri salta-
nat!” 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 kasa-
ban›n ortal›k yerinde, hem de piyasa vakti resmi tabanca-
s›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. Bir-
kaç avc› ile birkaç serseri de beraberindeydi, kalabal›kt›-
lar. Kuzu çeviriyorlar, pikap çal›yorlard›.

Veteriner asl›nda e¤lence düflkünü, âlemci bir adam-
d›. Hele sarhofl olunca flakac›n›n biri olup ç›kard›. Tabii
flakalar eflek flakas›. Birbirlerine yapt›klar›n› burada söy-
lemeye terbiyem müsaade etmiyor. Hava karar›nca atefli
harlatt›lar, mezeler tazelendi. O s›ra pikapta “Mâni olu-
yor 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 git-
ti¤imdeyse, onu kendisini vuran veterinerle flakalafl›rken
buldum. Bu olay›n ertesi veteriner ödüllendirilir gibi da-
ha iyi bir yere tayin edildi. Patron da heriften ciddi para
koparm›fl olmal› ki, haberi tekzip etti. Ben de yalanc› ol-
dum. Bunun üstüne evde yedi¤im papara da daniskas›.

Hayat›mda karfl›laflt›¤›m ilk sosyal çeliflki buydu ve ifl-
te 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.

ÜÜmmiitt  BBaayyaazzoo¤¤lluu
HHaazziirraann  22001122
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