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‹ki Mektupla Bedri Rahmi
u yaz› bu dergiyi alanlar kadar almayanlar
için de yaz›ld› (onlar da okusunlar!), yani
matemati¤in okul s›ralar› d›ﬂ›nda hiçbir iﬂe
yaramayaca¤›n› düﬂünen, bu
güzellikten kendini mahrum
eden 7’den 77’ye herkes için.
Yaz›m iki mektupla ilgili,
yirmi y›l arayla yaz›lm›ﬂ iki
mektup. Yazan: Bedri Rahmi
Eyubo¤lu. Bilmeyen yoktur
bu de¤erli ﬂair ve ressam›m›z›;
hani,
Karadutum, çatal karam, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
A¤aç isem dal›ms›n salk›m saçak
Petek isem bal›ms›n a¤ulum
Günah›ms›n, vebalimsin
ya da
Önde zeytin a¤açlar› arkas›nda yâr
Sene 1946
Mevsim
Sonbahar
Önde zeytin a¤açlar› neyleyim neyleyim
Dallar› neyleyim.
Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim.
dizelerinin ﬂairi, birçok güzel resmin yarat›c›s› sanatç› Bedri Rahmi.
Bak›n neler yazm›ﬂ a¤abeyine 17 Mart 1927
tarihli mektubunda. Bedri Rahmi henüz 13 yaﬂ›nda...

Size ﬂimdi “dersler çok iyi gidiyor… anl›yor,
baﬂar›yorum …” dersem… ya sonuna (!) iﬂareti veya vicdan›ma kocaman bir azap komam gerek…
Ah ﬂu matematik A¤abey…
Parmaklar›m› gevﬂeten k›rbaç yaln›z odur
A¤abey…
Matematik dersleri büyük azap içinde geçiyor
A¤abey… Her ders, bir parça daha bo¤uldu¤umu
duyuyorum… Bu fena… Çok fena A¤abey… Kimi
kez bu derin anlamamazl›k bana çok ﬂeyler düﬂündürüyor A¤abey… Öyle zamanlar oluyor ki, s›ramdan kalkmak… Hay›r A¤abey size söylemeye
cesaret edemiyorum… Ama hay›r… A¤abey size
de söylemeyip kime söyleyece¤im… Evet, A¤abey
s›ramdan kalkmak… Kap›y› sinirli bir elle parçalar
gibi vurmak… ve ç›kmak… S›n›ftan, okuldan, hatta hatta, Trabzon’dan ç›kmak… Geçip gitmek, belam› aramak istiyorum A¤abey… Bunlar›... Size
keﬂke yazmasayd›m A¤abey... Ama ne yapay›m?..

B

Yarabbi ya ak›l ver... Ya verdi¤ini de al...
Ya bana bir yol göster, ya da yerden yere çal...
Bu dört duvar cendere gibi beni s›k›yor...
Ne zamana kadar bu ay›p beni s›kacak...
Korkar›m ben ç›kmadan buradan can›m ç›kacak...
Sanat›n oca¤›na bir alev olmak derdim...
O zaman ne gelecek bir kederin tortusu...
Ne ö¤retmen korkusu ne de s›f›r korkusu...
Ne öfkeli bir bak›ﬂ ne de sert bir kelime...
So¤uk bir pergel de¤il bir f›rça ver elime...
B›rak beni sanat›n ufkunda hayk›ray›m...
Ya kafam› k›ray›m ya f›rçam› k›ray›m...

Dersler ald› yürüdü A¤abey… Y›l›n baﬂlar›nda
büyük bir azimle derslere sar›lan parmaklar›m›n
gevﬂedi¤ini hissediyorum… Ve… Bu çok… Çok fena oluyor A¤abey… Kimi zaman o kadar kötü ﬂeyler düﬂünüyorum ki A¤abey… Neyse… A¤abey,
biliyorum ki bu “gevﬂeyen parmaklar” babam gibi
sizin de hiç hoﬂunuza gitmeyecek. Ama ne yapay›m
A¤abey…

‹ﬂte, A¤abey sana bu son günlerin serseri dizeleri... Oh... Ama A¤abey... Ne olacak benim halim?..
Ne fena, ne kadar fena... [Kardeﬂ Mektuplar›,
Bilgi Yay›nlar›, 1985 s. 16-17]
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Yüz sayfal›k bir roman›n oldu¤u, elden ele dolaﬂt›¤› da söylenir. Son zamanlarda bir resim
merak›d›r baﬂlad›. Kimin elinden ç›kt›¤›n› bilmedi¤in naftalin veya lavanta kokulu kart
postallardan kopyeler yapm›ﬂ
Bedri Rahmi’nin Kırkayak’ı, 1957
altlar›na da kocaman bir imza
Bedri Rahmi bu mektubu yazd›¤›nda Trabzon
atm›ﬂs›n, ne ay›p ﬂey. Artist kartlar›ndan karelere
Lisesi’nde ö¤renci. A¤abeyi Sabahattin Eyubo¤lu
bölerek yapt›¤›n büyütmelere gelince bunlar›n bir
da Fransa’da Lyon Üniversitesi’nde ö¤renci, yirmi
tanesi berberin aynas›nda. Öteki pabuçlar›na penbir yaﬂ›nda, edebiyat ve estetik ö¤renimi yap›yor.
çe yapan kundurac›n›n camekân›nda.
A¤abey, 1933’te Türkiye’ye döner ve ‹stanbul
Güzel, ciltli defterlerin, takvimli hat›ra defterleÜniversitesi Edebiyat Fakültesi Romanoloji bölürin vard›r. Bunlar aras›nda s›k s›k ﬂöyle birkaç sat›rmüne doçent olarak atan›r. 1938’de Maarif Vekal›k notlara rastlan›r: “bu gün hava p›r›l p›r›l, lacivert
leti, Talim Terbiye Kurulu üyeli¤ine seçilerek Anelbiselerimi giyindim. Yolda A’ya rastlad›m. Ne kakara’ya gider. Hasan Âli Yücel’in dünya klasikleridar da serpilmiﬂ haspa; beni gördü görmemezlikten
ni Türkçeye kazand›rmak için
geldi. Bir saat sonra parkta tekkurdu¤u Tercüme Bürosu’nda
rar karﬂ›laﬂt›k. Bu sefer de ben
Nurullah Ataç’›n yan›na Baﬂonu görmemezlikten geldim.”
kan yard›mc›s› olur. Bir süre
Can›m kardeﬂim, mahzun olsonra da Ataç’›n istifas›ndan
mas›na mahzunsun. Yavaﬂ yasonra Tercüme Bürosu’nun bavaﬂ can›n gibi sevdi¤in fudbol
ﬂ›na geçer.
bisiklet de seni eskisi gibi oyalaGelelim Bedri Rahmi’ye.
maz oldu. Aksi gibi geceli¤i beﬂ
Orta ö¤renimini 1929’ da bitikuruﬂa kitap kiralayan kitapç›rir, Güzel Sanatlar Akademida da okumad›¤›n kalmad›. ﬁu
si’ne girer. ‹ki y›l ara verip
frans›zcan›n fiilleri olmasa inFransa ve ‹ngiltere’de resim çasan bir ﬂeyler ö¤renme¤e hevesBedri Rahmi, otoportre
l›ﬂmalar› yapt›ktan sonra
leniyor, ama gel gelelim fiiller
1936’da mezun olur ve ayn› okulda asistan olarak
bir defa arapsaç› gibi kör dü¤üm oldu. Acaba ingiçal›ﬂmaya baﬂlar. Yukar›daki mektubun bir matelizceyi mi denemeli, onun da telafuzu mesele. Franmatik dergisinde niçin yay›mland›¤›n› merak edes›zcadan ne de olsa bir kulak dolgunlu¤u var.
bilirsiniz. Bu merak› gidermek için mektubun yaz›Peki ya bu sivilcelere ne buyurulur? Gelir gelir
l›ﬂ›ndan yirmi y›l sonraya geçiyoruz: 1949’da Bedde insan›n tam surat›n›n ortas›na niﬂan al›r bu müri Rahmi Akademi’de ö¤retim üyesi, ressam ve ﬂanasebetsiz ﬂeyler. Niçin insan›n dizinde ç›kmazlar
irdir. “A¤abey” Sabahattin Eyubo¤lu, ad›n› koyda yüzünde ç›karlar? Bunlardan kurtulmak için
du¤u Yaprak’ta yaz›lar yazmaktad›r. Gazeteyi Orneler feda etme¤e haz›rhan Veli yönetmektedir. Yaprak’›n 1 Nisan 1949
s›n. Sivilce bahsi hayatarihli 7’nci say›s›nda Bedri Rahmi’nin bir aç›k
t›nda mühim bir yer tumektubu yay›mlan›r. Bu aç›k mektup gençler için
tar. O zamana kadar
yaz›lm›ﬂ. Okudu¤unuzda kendi gençli¤ine yaz›ld›nereden geldi¤ini pek iyi
¤›n› da düﬂünebilirsiniz:
kestiremedi¤in hüzün
bu münasebetsizlerin
396’ya Mektup
yard›m›yla kasvete döSen benim saz benizli, uzun saçl›, mahzun karner, a¤lamakl› olursun.
deﬂim, sen bir orta okul talebesisin, ya bütünleYaln›zken gök yüzüne,
meyle ikiden üçe geçmiﬂ, yahut üçte matematikten
y›ld›zlara bakar, durup
Bedri Rahmi, otoportre
çakmak üzeresin. Faruk Nafiz vari ﬂiirler yazars›n.
dururken a¤lars›n.
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Evinizde piyano yoktur, bir de piyano ö¤rensonra paras›zl›k yümeye kalkm›ﬂs›n. Okuldakinde ancak yirmi dakika
zünden ayr›ld›. Konçal›ﬂabilirsin. Evde yaz› masas›na cetvelle tuﬂlar› diservatuvara paras›z
zer, faydas›z parmak al›ﬂt›rmalar›na giriﬂirsin. Biryat›l› girebilecekti.
kaç ay sonra bu acayip piyanodan so¤uyaca¤›n muGel gör ki elli ö¤renci
hakkak. Peki ne olacak senin bu halin 396? Noraras›ndan süzülmüﬂ
mal olmas›na normal bir çocuksun. Biricik kabahaen iyilerden biriydi.
tin mesela geceleri yata¤›na iﬂemendir, fakat bunun
Bizden üzgün ayr›ld›,
matematikle ne münasebeti var? Matematikten alsonra duydum Kond›¤›n s›f›rlarla delik deﬂik olan karnene bir de fizik
servatuvar›n da en
kimyadan ald›klar›n eklendi. Bu karne art›k iflah
iyilerinden
olmuﬂ.
olmaz 396. Bu sene k›yamet kopsa döneceksin.
Bundan ﬂu ç›kar caHem senin yaﬂ›nda bir çocu¤un elinde kuﬂ lasti¤i ne
n›m 396; Akademiye gelen çocuk anas›ndan ressam
geziyor? Karla kapanm›ﬂ bahçedeki ﬂaﬂk›n serçeye
veya heykelt›raﬂ do¤maz. Onu bize yaral› izzeti nefniﬂan al›rken seni matemati¤e giren müdür yakalasi getirmiﬂtir. Ey estetik hocalar› nerdesiniz? Ne zay›p bu sene kalaca¤›n› müjdelemedi
man aran›zdan biri ç›kacak da mami? Fakat gelecek sene ortay› bitirmek
tematikle resmin, heykelin, nak›ﬂ›n
Ey
estetik
hocagerek. Akademi orta mezunu al›yorözbeöz kardeﬂ olduklar›n›, bunlamuﬂ. Ah, bu havadisi duydu¤un za- lar› nerdesiniz? Ne r›n hepsinin ayn› tasarlama gücüne
man az kals›n sevincinden düﬂüp bay›- zaman aran›zdan bi- ba¤l› oldu¤unu fakir fukaraya anlacakt›n. Eminim yaln›z bunun zoruy- ri ç›kacak da mate- latacak. Biliyorum, Akademiye
la ortay› güç bela bitireceksin. Sonra
matikle resmin, hey- yaln›z resim sevgisiyle gelenler de
memur baban›n ihtiyar günlerine sakvard›r, ama yüzde biri aﬂmayan bu
kelin, nak›ﬂ›n özbe- çocuklar da ya zengin çocuklar›,
lad›¤› birkaç kuruﬂa güvenerek Anadolu’nun bir köﬂesinden ‹stanbul’a öz kardeﬂ olduklar›- yahut ta ailelerinde ressam bulun›, bunlar›n hepsi- nanlard›r. Ondan ötesini, hele
do¤ru uçacaks›n.
Ben tam yirmi senedir Akademi- nin ayn› tasarlama Anadolu’dan gelenlerin hepsini evdeyim 396. Bunun beﬂ senesi talebe- gücüne ba¤l› oldu- vela edebiyat sevgisi sarar, güzel
lik, kalan› hocal›kla geçti. Yirmi sene¤unu fakir fukaraya sanatlara hep bu kap›dan girerler.
dir Akademide kaç 396 tan›d›m bile‹ﬂin tuhaf› ﬂu ki ortada edebiyata
anlatacak?
mezsin. Resim’e yaz›lanlar› yüzde yetmerak salanlar da çok defa Akademiﬂ beﬂi diyebilirim. Hepsinin arkas›miyi liseye tercih ediyorlar.
na matematik bir kuduz gibi düﬂmüﬂ, olanlar da
‹ﬂte böyle can›m kardeﬂim. Bana bu mektubu
solu¤u güç bela Akademide alm›ﬂlar. Orta s›ralaas›l yazd›ran sebebe gelince:
r›nda delik deﬂik olan onurlar›n› kurtarmak için
Orta okul s›ralar›nda onurlar› param parça
bir mesle¤e sar›l›ﬂlar› vard›r, insan›n gözleri dolar.
olan 396’lar ya bir gün Akademiye gelemezlerse..
Tam üç sene bu ateﬂle çal›ﬂ›rlar, ne kadar ö¤retironlar› düﬂündü¤üm zaman içime öyle bir ac› çöksen o kadar ö¤renmeye haz›rd›rlar. Sonra ilk k›tü ki. Henüz gözleri kapal›, ﬂuursuz denebilecek bir
s›mdan güzel derecelerle mezun oldular m› bir tugayretle bir edebiyata, bir resme, bir müzi¤e baﬂvuhaf olurlar: “Demek biz de insanm›ﬂ›z, demek bizran müstakbel meslektaﬂ›m, bütün bunlar› sana
de de seve seve bir ﬂeyler ö¤renmek gücü varm›ﬂ.”
yard›m etmek kaygusuyla yaz›yorum. Akademiye
derler, sonra ﬂöyle erkekçe bir tükürürler: “Tuh
gelmek imkân›n› bulam›yanlar›n gelenlerden çok
Allah kahretsin bir de bize hiçbir zaman adam oladaha fazla oldu¤unu biliyorum. Yüre¤i s›zlayarak
mazs›n derlerdi.”
arzulad›¤› halde bir türlü akademiye gelemeyen
‹lk k›sm› bitirenlerin bir ço¤u Akademiyi bitirip
396, bundan sonraki mektuplar›mda hep seni dühayata at›l›rlar. Ne olurlar bilir misin? Kantar meﬂünecek, sana faydal› olma¤a çal›ﬂaca¤›m.
muru, deniz yollar›nda kâtip, maliyede tahsildar,
‹ﬂte böyle... Bedri Rahmi, gerçek bir sanatç›
bazen da tenor. Ama bu tenor olan çocu¤un hikâolunca, matematikle sanat›n kardeﬂli¤ini anlam›ﬂ.
yesi bir baﬂka türlüdür. Bu çocuk iki y›l okuduktan
Dar›s› hepimizin baﬂ›na. ♦
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