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Erdal ‹nönü’yü Özledik
Can Dündar
“Sizi art›k sinema salonlar›nda göremiyoruz”
Erdal ‹nönü’yü dördüncü ölüm y›ldönümünde
demiflti biri...
and›k tarihi Pembe Köflk’te...
“Göremezsiniz tabii” demiflti Erdal Bey:
Kardefli Özden Toker, efli Sevinç ‹nönü, dostla“...karanl›k oluyor sinema salonlar›...”
r›, mesai arkadafllar›, sevenleri oradayd›.
Bu mizah duygusunu özledik.
Köflk’ün duvarlar›nda onu konu alan karikaAnma gecesinde hem sosyal demokrat dünyatürler as›l›yd›.
n›n önde gelen isimleri vard›, hem de onun listeye
Özden Toker, aleyhindeki karikatürleri bile
al›p Meclis’e soktu¤u Kürt milletvekilleri...
nas›l olgunlukla karfl›lad›¤›n› anlatt›.
Sosyal demokrasi, onun döneminde büyük oy
Bu olgunlu¤u özledik.
oranlar›na ulaflm›flt›.
Onur Kumbarac›bafl›, seçim gezilerinden bir
Kürt sorununun demokratik çözümü için iyi
an› anlatt›:
niyetli ad›mlar atm›fl, en cesur raporlar› haz›rlat‹smet Pafla’y› da bilen bir partili onu görünce,
m›flt›.
“Baban›n o¤lusun” diye iltifat
Bu cesareti özledik.
etmifl.
Süleyman Demirel, hem
Gülmüfl Erdal Bey:
babas›n›n hem kendisinin ra“Herkes babas›n›n o¤ludur”
kibiydi. Ama günü geldi¤indemifl.
de onunla da uzlaflmay› bilBu tevazuu özledik.
miflti.
ODTÜ rektörlü¤ü döneminTürkiye’nin en uyumlu
de ö¤renciler boykota gitti¤inde
koalisyonlar›ndan birini kurgidip onlarla konuflan, sorunlar›mufllard›.
n› paylaflan oydu.
Anma gününe gelip tan›Üniversiteye sürekli kolluk
Erdal ‹nönü
d›¤› baba-o¤ul ‹nönü’leri angücü sokulmas›na karfl› ç›km›fl,
latmas› rica edildi¤inde Demirel, büyük zevkle kaö¤rencilerin de kat›ld›¤› Akademik Konsey la¤vebul etmiflti.
dilince istifay› basm›flt›.
Rakiplerinin bile sayg›s›n›, sevgisini kazanAday olsa Cumhurbaflkan› olabilirdi; o, arkamak, onun zarif kiflili¤inin eseriydi.
dafl› Feza Gürsey’in ad›n› tafl›yan enstitüde küçük
Bu zarafeti, o uzlaflma kültürünü özledik.
bir odaya çekilip bilim tarihine emek verenleri yazBabas›n›n soyad› ona bir hanedan flans› bahfletmay› seçti. Neyse ki ölümünden sonra o enstitünün
ti¤i halde buna s›rt çevirmifl, üniversiteyi seçmiflti.
feshedildi¤ini, odas›ndaki kitaplar›n kutulara yükSiyasete zorlu bir dönemde kerhen girmiflti.
lenip depolara kald›r›ld›¤›n›, kuruluflunda rol ald›Politikan›n kirli ayak oyunlar›ndan hazzetme¤› ve fleref üyesi oldu¤u Türkiye Bilimler Akademimiflti.
si’nin budand›¤›n› görmedi.
Korumalar›n› atlat›p halk›n aras›nda yürüyüfle
Onun bilim tutkusunu özledik.
ç›km›fl, omza al›nmamak için kendini yerlere atm›fl
Bir sanatseverdi Erdal Bey...
ve zaman› geldi¤inde kap›y› çarp›p ç›km›flt›.
Onu s›k s›k sinema, konser salonlar›nda, resim
Bu ihtirass›zl›¤› özledik.
sergilerinde görebilirdiniz. Ama bunun dillendirilHâs›l› sadece onu de¤il, onunla yok olan demesinden hiç hofllanmaz, karfl›s›nda flafllar görün¤erleri özledik.
ce rahats›z olurdu.
Haberleri izledikçe daha da fazla... ♣
Bir seferinde gazetecilere sinema giriflinde yakalanm›flt›.
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