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Erdal ‹nönü ve Anekdotlar
Betül Tanbay* / tanbay@boun.edu.tr
atife ve alay konusunda akl› kar›ﬂ›k, pek ﬂaka kald›rmayan bir toplumda, kendine özgü
nükte anlay›ﬂ›yla her birimizin hayat›na en
az bir anekdotla girmiﬂtir Erdal Bey. Onu kaybetti¤imiz gün, bilgisayarlar›m›z bu anekdotlarla doldu, o gün bile gülümsetti, güldürdü bizi.
Benim hayat›mda ise buraya s›¤mayacak kadar
çok anekdotu var. Ailesinin ço¤una teyze, amca
dedi¤im halde, çocuklu¤umdan beri o hep “Erdal
Bey”di. Erdal Bey’di
ama cenazesinde sar›ld›¤›m ye¤eninin “O senin
arkadaﬂ›nd›” diyece¤i
bir bey. Tabii ki, Erdal
Bey hayat›nda gelip bana bir derdini anlatmad›
ama çok konuda benim
dert orta¤›m, deste¤im
oldu. Ne ben katoliktim
ne de o bir papazd›,
ama günah ç›kard›¤›m,
hatta bazen birilerine
say›p sövdü¤üm, bazen
fikrini, bazen onay›n›
ald›¤›m dostumdu. Az
ve öz cevaplar verirdi:
Kendine özgü bir tonla
söyledi¤i meﬂhur “Yaﬂa”s› örne¤in, yahut
“Ald›rma, devam et” ya
da “Bir bildi¤i vard›r”
gibi bir iki söz... Aç›k
vermeden fikrini, hissini
iletirdi. ‹stanbul Matematiksel Bilimler Merkezi IMBM düﬂüncesi
ilk ç›kt›¤›nda Erdal Bey
kutsamadan harekete
geçmemiﬂtik: “‹htiyaç
var”. Gördü¤ünde de, sorard›: “ﬁu s›ralar ne üzerine çal›ﬂ›yorsun?” Çal›ﬂm›yor olmak, elbette söz
konusu de¤ildi!

Aile dostlu¤u ve meslek yak›nl›¤› sayesinde
onunla çok özel anlar yaﬂad›m. ‹ki anekdot:
Siyaseti b›rak›p sevdi¤i iﬂlere döndükten sonra
TMD’nin Karaköy’deki seminerlerine davet etmiﬂtik. Aksi gibi, konuﬂma saati geldi¤inde salonda on
kiﬂi ya vard›k ya yoktuk. Çok can›m s›k›lm›ﬂt›. O
s›k›nt›yla k›sa bir tan›t›m yap›p bir sandalyeye çöktüm. Kürsüye geçti. Mahçubiyetimizi anlam›ﬂt› tabii. Tatl› tebessümüyle,
 Uzun süre çok büyük kalabal›klara konuﬂmak zorunda kald›m, ﬂimdi sizlerle konuﬂmak keyifli olacak,
dedi ve güzel güzel anlatt› niye üçyüz y›l geride kald›¤›m›z›!
O¤lum yeni yeni
cümleler kurmaya baﬂlam›ﬂ ama daha kime sen
kime siz denir bilmiyor.
Oturdu¤umuz caddenin
ad›n› biliyor ama: ‹smet
‹nönü Caddesi. Bizim
evde herhalde ilk tan›ﬂt›klar› gündü.
 Bak Ali, Erdal
‹nönü! dedim.
Ali aﬂa¤›dan yukar›
ve epeyce yukar› süzerek
çocuk rahatl›¤›yla sordu:
 Sen ‹smet ‹nönü’nün nesi oluyorsun?
Erdal Bey ayn› rahatl›kla cevap verdi:
 O¤lu oluyorum.
Sen Tar›k Tüten’in nesi
oluyorsun?
 O¤lu!..
Birbirlerinin babalar›n› tan›yorlard› ya, arkadaﬂ olmuﬂlard› bile! ♣
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