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ÖNSÖZ *
Seninle Güler Yüre¤im, ilk olarak 2000 y›l› Aral›k ay›nda, ‹stanbul’da
bas›lm›t›. Yay›nevi, kitab›m› 15 Ocak 2001 günü da¤›t›ma verecekti
ama vermedi. Uzun zaman beklettikten sonra 21 Haziran 2002’de,
‹stanbul 13. Noteri huzurunda imha ettirdi. Araya hukuksal hak ara
ma süreci girdi. ‹stanbul 1. Fikri ve S›nai Haklar Hukuk Mahkemesi,
27.12.2005 tarihli karar›yla, bast›¤› kitab› imha eden yay›nevini mah
kûm etti. Bu sürecin belgeleri kitab›n sonundad›r.
Seninle Güler Yüre¤im’in Türkçe ikinci ve üçüncü bask›lar› Alman
ya’da yap›ld›. Erivan ve Kudüs’te Bat› ve Do¤u Ermenicesinde yay›n
land›. ‹ngilizce, Frans›zca, ‹talyanca, ‹spanyolca çevirileri 2006’da
yay›nlanacak.
Seninle Güler Yüre¤im, be y›ll›k bir gecikmeden sonra Türkiye’de
yay›nlan›yor. Düüncelerimi, duygular›m›, umutlar›m› ve ac›lar›m› Tür
kiye’deki okuyucularla paylamaktan özel bir mutluluk duyuyorum.
Her halk›n, her ulusun içinde sevgiden, bar›tan, kardelikten yana
olanlar da vard›r, karde kan› dökenler de... Önemli olan bir insanl›k
suçu ilemi olanlar›n her yönüyle aç›¤a ç›kar›lmas› ve adaletin yeri
ni bulmas› için önyarg›s›z, samimi çaba harcamak ve yaanm› büyük
ac›y› toplumun vicdan›nda duyarak, “Sizin ac›lar›n›z bizim ac›lar›m›z
d›r” diyebilmektir.
Ermeni ulusunun tarihinde Mulu kutsal bilge Mesrob Madots gibi
sevgiyi, bar››, dostlu¤u, bilimi temsil eden büyük insanlar vard›r.
Türk ulusunun tarihinde de Yunus Emre gibi bar››, kardeli¤i, sevgiyi
her eyin üstünde tutan büyük insanlar yaam›t›r. Mesrob Ma
dots’lar, Yunus Emre’ler ayn› topra¤›n, ayn› bölgenin insanlar›d›r. Bu
topraklar›n bir evlad› olmaktan ve onlar›n açt›¤› bar›, dostluk, sevgi
ve bilim yolunun bir yolcusu olmaktan eref duyuyorum.
*

Bu önsöz Seninle Güler Yüreğim'in 2006'da yapılan 4. baskısı (Birzamanlar Yayıncılık
tarafından yapılan ilk baskısı) için kaleme alınmıştır.

Türklerin, Ermenilerin, Kürtlerin, Süryanilerin ve tüm insanlar›n bir
birlerini daha yak›ndan tan›y›p anlamas›; aralar›nda dostluk ilikile
rinin canlanmas›; toplumda bar› kültürünün gelimesi; tarihimizin
büyük ac›s›n›n unutulmamas› ve bir daha yaanmamas› en büyük
dile¤imdir.
Bu bask›y› gerçekletiren Birzamanlar Yay›nc›l›k’a ve tüm eme¤i
geçenlere çok teekkür ederim.
Bochum, 20 Ocak 2006
Kemal Yalç›n
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MEL‹NE, TÜRKÇE Ö⁄RETMENLER‹N‹N Ö⁄RETMEN‹
Güz serinli¤i dümü havaya... Akamdan balayan ya¤mur ne zaman
dinmi bilmiyorum. Kap›dan ad›m›m› atarken, yunmu ar›nm› bir
sabah ayd›nl›¤›yla selamlat›m. Bir ku öttü avludaki a¤açta. Lekesiz
mavili¤e bakt›m. Ferahlad› içim d››m.
Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Kültür Bakanl›¤›n›n, birletirilmi orta
ö¤retim okullar›nda çal›an Türkçe ö¤retmenleri için düzenledi¤i
Meslekiçi Gelitirme Kursunun ilk dersi balayacak. Y›l 1992. Aylar
dan ekim. Günlerden perembe.
Kurs yerimiz, Dortmund’daki Anna-Frank-Gesamtschule. S›n›f›m›z 105
numaral› oda. Koridorda kar›lat›¤›m ö¤retmenlerin hiçbirini tan›
m›yorum. Tan›t›¤›m ilk kursiyer ö¤retmenler ükrü ve Naziye oldu.
S›ralar “U” biçiminde dizilmi. Ö¤retmen kürsüsünün sa¤ taraf›na,
pencere önündeki ikinci masaya oturdum. I›k gözümü almas›n, dik
katim da¤›lmas›n diye s›rt›m› pencereye verdim. Böylece kar›mdaki
insanlar›n ››k vuran yüzlerini de daha iyi görebiliyorum. Soluma
Naziye, sa¤›ma ükrü oturdu.
Saat tam 9:00... S›n›fa iki kad›n, bir erkek girdi. Karatahtan›n önündeki
uzun kürsüye yan yana oturdular. Benden tarafa oturan kad›n›n yüzü
bulutluydu. Bir burukluk vard›. Kürsünün öbür yan›ndaki erkek; i
man, ba› gövdesine bitiik, saçlar› darmada¤›n›k, ütüsüz kareli göm
lekli; yüzü yorgun, çok okumaktan gözleri hafifçe kanlanm› biriydi.
Ortadaki kad›n ise... Aman Allah›m! Bu ne güzellik böyle! Apayd›n bir
yüz... Güneli iki göz... Her eyi birbirine uyumlu... Ayakkab›s›n›n ren
ginden saçlar›n›n teline kadar... Çiçekli bluzunun tatl› yeili, gözleri
nin rengine, yüzünün ayd›nl›¤›na yans›yordu. Yeile bürünmü bu ela
gözler, “Merhaba arkadalar!” dedi. Sesi baharl›, bak›› çiçekliydi!
Ben de “Merhaba!” deyip bak››ndaki çiçeklerden en tazesini, en
renklisini al›p yüre¤ime koydum!
– Dört y›ldan beri, Düsseldorf’ta ve Dortmund’da devam eden kurs
lar›m›z›n üçüncüsü bugün bal›yor. Bildi¤iniz gibi her kurs iki y›l sürü
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yor. Kurs boyunca, iki haftada bir perembe günleri okulunuzdan
izinlisiniz. Burada birlikte ders yapaca¤›z. Biz bir hafta sizin grupla,
bir hafta da Düsseldorf grubuyla beraber olaca¤›z. Y›lda bir kez de
Soest’teki Program ve Ders Kitaplar› Gelitirme Enstitüsünde, iki grup
bir araya gelerek ortak hafta sonu semineri yapaca¤›z. imdi herkes
kendini bir tan›ts›n. Benden balayal›m: Ad›m Meline. Düsseldorf’taki
bir lisede ‹ngilizce ve Türkçe ö¤retmenli¤i yap›yorum. ‹stanbulluyum.
Alman arkadalar›m Johannes ve Rozwita ile birlikte bu kursu yürü
tece¤iz.
Sol taraftan balayarak herkes s›rayla kendini tan›tt›. Hepimiz 17
ö¤retmendik. Kimimiz üç, kimimiz be y›l, kimimiz daha fazla Türki
ye’de ö¤retmenlik yapm›t›. Almanya’da ö¤retmenli¤e farkl› farkl›
y›llarda balam›t›k. Yar›ya yak›n›m›z 12 Eylül 1980 darbesinden
sonra Türkiye’den kopup gelmiti. Ben ve Ali, 12 y›ld›r Türkiye’ye
gidemiyorduk. Ali’nin yay›nlanm› be kitab› vard›.
S›ras› gelen biri, “Ad›m ‹brahim. Çapa Yüksek Ö¤retmen Okulu Felsefe
Bölümünü bitirdim” der demez dikkatlice yüzüne bakt›m.
– Ben de Çapal›y›m. Sen bizim ‹brahim de¤il misin?
Sar›ld›k birbirimize. Çapa’daki çat›malar, kanl› olaylar imek gibi
çakt› kafamda. ‹brahim benden üç s›n›f büyüktü... Çat›malar›n en
önlerindeydi. H›zl› militanlardand›.
Her bölümün belli bir çal›ma odas› vard›. “Mütalaa odas›” derdik.
Felsefecilerin “mütalaa odas›” çinili ana binan›n mermer merdivenli
giri kapas›n›n tam üstündeydi. Matematikçiler, fizikçiler, Türkoloji’
dekiler kar››kt› ama felsefeciler tümüyle solcuydu. ‹brahim bizlerin
a¤abeyiydi. Yeni gelenlere ilk “Diyalektik ve Tarihi Materyalizm”
derslerini ‹brahim vermiti.
Uzun y›llar geçmi aradan. Hiç haberimiz olmam› birbirimizden.
Olaylar darmada¤›n etmi, f›rt›nalar savurup atm›t› bizleri oradan
oraya. Aya¤›m›z›n topra¤a bast›¤› yerde, yeniden tutunduk; tutunma
ya çal›t›k dört elle hayata. imdi, tam 22 y›l sonra, ayn› kursta ilk
dersimize bal›yorduk.
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‹brahim bana Çapa’y› an›msatt›. Uçup gittim ‹stanbul’a...
Yüksek Ö¤retmen Okulunun gri renkli, yüzü gülmez demir kap›s›ndan
girdim. Sessizce, a¤açl› yoldan arka bahçeye yürüdüm. Sar› Yatakha
ne! Sar› Yatakhane! Kulaklar›m u¤ulduyor... Dünya karard›, güne
bat›verdi sanki!
K›zlar yatakhanesi taraf›nda; merdiven ba›ndaki yatakhanedeyim.
Saat gecenin onu mu ne... Arkadalar ranzalar›na uzanm›lar. Ranza
m›n üstünde Hüseyin Aslanta. Naz›m’dan iirler okuyor. Kitaptan
de¤il ezberinden. “Tahir’le Zühre”yi söylüyor. Hay›r söylemiyor. Ken
disi Tahir olmuças›na ya›yor. Yatakhanenin köesinden biri, “Bir
daha” diyor. Bir daha Tahir olup couyor! Hüseyin o gün sevdalanm›!
Sevdal›s›na gidip söylemi yüre¤inin sesini. Kabul etmemi k›z... O
gece hepimiz Hüseyin’in sevdas›yla arho olmuuz. Su gibi akm›
zaman. Yatma saati çoktan geçmi.
Alt kat lavabosuna indim. Çoraplar›m› y›kayaca¤›m. Sabunlad›m
sabunlamad›m so¤uk suyla çorab›m›... Üst kattan üç el mi, be el mi
silah sesi geldi! Kaçan kaçana! Elimde sabunlu çorap, s›rt›mda pijama
orta bahçeye zor at›yorum kendimi... Yapayaln›z›m... Kapkaranl›k!
I›klar m› söndürülmü? Orta bahçede, yolun kenar›nda karalt›lar!
‹nsan m›, a¤aç m›? Bizim arkadalardan, yatakhane arkadalar›mdan
kimse yok! Okulun kap›lar› kilitlenmi. Kendimde de¤ilim. Döndüm
geriye... Üst kata ç›kt›m. Uzun, dar, lo koridoru boydan boya yürü
yorum. Ç›t yok! Kimse yok! Bizim yatakhanenin kap›s›na vard›m...
Hüseyin boylu boyunca yerde yat›yor! Sa¤ kolu kap›ya uzanm›... Sol
kolu arkas›na dümü...
– Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin’i vurmulaaaaar!..
Aç›n kap›y›! Aç›n kap›y›! Hüseyin! Hüseyin’i vurmulaaaaar!.. Aç›n,
aç›n kap›y›!..
Aç›lm›yor! Açm›yorlar kap›y›...
Ba›n›n sol taraf› kan içinde... Ba›n› kan içinden kurtarmak istiyo
rum. Sol elim uzan›yor Hüseyin’e.... Tutuyo.... hii!... parmaklar›m
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beynine... s›cac›k... yumuac›k... parçalanm› kemikler... hii... i¤ne
gibi bat›verdi parmak uçlar›ma!...
– Hüseyin! Hüseyin ölmüüü! Aç›n kap›y›!
Aç›ld› kap›... Ço¤u yar› ç›plak, pijamal›... Bir tela, bir ç›¤l›k! Kimi hop
luyor, kimi dövünüyor.
– Tutun, tutun! Yetitirelim hastaneye... Ya›yor Hüseyin... Ya›yor,
yaayacak Hüseyin!
Kim dedi bunu, kim güç verdi o an? H›z›r m› yetimiti imdad›m›za?
Nas›l kucaklad›k, nas›l götürdük! Ç›k› kap›lar›n› kilitlemiler. Kap›c›
yok, ö¤retmen yok, anahtar yok! Tutup söküyoruz koskoca demir
kap›y›. Caddede Çapa Hastanesi’ne do¤ru kouyoruz...
– Hüseyin’i vurdulaaar... Hüseyin’i vurdulaaar...
Ç›t yok! “Kim vurdu?” diyen yok. A¤layarak kouyorum. Kendi sesimin
yank›s› geliyor Çapa’n›n yüksek duvar›ndan. “A¤lama!” diyen yok!
Kendi sesimi duyuyorum sadece.
Üç gün daha yaayabildi... Aylardan ubatt›. ‹stanbul Üniversitesi
merkez binas›nda; Atatürk ve Gençlik An›t›’n›n önüne bayra¤a sar›l›
tabutunu omzumuzda getirdik. Katafalka koyduk. Annesi sar›ld›,
ayr›lm›yor...
– O¤ul, o¤ul!... Sen yerine ben vurulayd›m ya o¤ul!
Sonra Hüseyin’i Sirkeci’ye kadar götürdük. Otuz bin genç arkas›n
dayd›... Sonra arabal› vapura koyduk. Sonra uzun uzun, yan›k yan›k
çald› vapurun düdü¤ü... Sonra memleketi olan Sivas’›n Kangal ilçe
sinin bir köyünde karlar› eeleyip buz gibi kara topra¤a verdik.
A¤l›yorum için için... Ben nerdeyim? Sol elimin parmak uçlar› alev
alev yan›yor, i¤neleiyor gene... Anna-Frank-Gesamtschule’deyim.
Bir yan›mda Naziye, bir yan›mda ükrü...
Meline’yle göz göze geliyoruz! Ela gözleriyle soruyor:
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– Hayrola, ne oldu sana? Nerelerdesin?
– Sivasl› Hüseyin’i sevdaland›¤› gün Çapa’da vurdular Meline! Par
maklar›m s›zl›yor! diyorum gözlerimle.
Yeil bluzundaki çiçekler küçük küçük, beyaz beyaz...
Teneffüse ç›kt›k. ‹brahim ile Çapa’da geçen günlerin an›lar›n› tazele
dik. Hüseyin Aslanta’› and›k üzülerek. Fidan gibi, p›r›l p›r›l zekâl›,
gelecek vaat eden, yi¤it bir gençti.
O gün ne anlat›ld›, ne konuuldu? Hiçbir ey kalmam› akl›mda.
Kursumuz ilerliyor. Hepimiz Türk Milli E¤itiminin ilkeleri ve amaçlar›
do¤rultusunda yo¤rulmuuz. Alman e¤itim ve ö¤retim sistemiyle
uyumsuzluk içindeyiz. Kursun amac› bu uyumsuzlu¤u gidermek.
Ö¤retmenli¤i yeniden ö¤reniyorum. Almanya’da milli e¤itim yok.
Sadece e¤itim var. Alman Anayasas›’n›, e¤itimin ilke ve amaçlar›n›,
yönetmelikleri, ders programlar›n› Türkçeye çeviriyoruz.
Çokkültürlü, çokuluslu bir toplum olan Almanya’da anadil e¤itiminin
önemini; anadil e¤itiminin temel bir insan hakk› oldu¤unu s›k s›k vur
guluyoruz.
Farkl› kültürlere, ulusal kimliklere tolerans›n gereklili¤ini; Türk ve
Alman ö¤renciler aras›ndaki kimi sürtümeleri, çözüm yollar›n› tart›
›yoruz.
Ders ve ünite planlar›n› yaparken, konuyu s›n›fta ilerken ö¤renciler
aras›ndaki ulusal ayr›mlara, kültürel kimliklere hogörüyle yakla
may› ö¤reniyoruz.
– S›n›flarda az›nl›kta olan Kürt ve Alevi ö¤renciler üzerinde di¤er
ö¤rencilerin bask› yapmalar›n› önlemeliyiz, diyoruz.
Birinci ortak hafta sonu seminerimiz, mart ay› ba›nda Soest’te yap›ld›.
35 Türkçe ö¤retmeni okullardaki sorunlar›, çözüm yollar›n› tart›t›k.

