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MEHMET KAPLAN’DAN DR. HÜNER PALANDÖKEN’E
MEKTUPLAR
MEHMET KAPLAN’S LETTERS TO
DR. HÜNER PALANDÖKEN
Aşağıda okuyacağınız mektuplar 1979-1982 arası Almanya’da Zeven adlı ufak
bir şehirde çalışan Doktor Hüner Palandöken’e Mehmet Kaplan’ın yazdığı mektuplardır. Dr. Palandöken, Mehmet Kaplan’ın doktora öğrencisi Bilge Seyidoğlu’nun kız
kardeşidir. Öğrencilerinin aileleriyle de ilgilenen Mehmet Kaplan, özellikle gençlerin
yetişmesini yakından takip etmiş, onların başarılarıyla da iftihar etmiştir. Bu mektupları Hüner Palandöken Prof. Dr. Nüket Esen’e vermiş, o da değerlendimesi için Prof.
Dr. İnci Enginün’e ulaştırmıştır.
Bu mektuplar okunduğunda, genç bir doktorun çalışmalarından ve gelişmesinden Mehmet Kaplan’ın ne kadar mutlu olduğu görülür. Ona sadece bir öğrencisinin
kardeşi olarak bakmamakta, onu müstakil bir fert, bir şahsiyet olarak görmektedir.
Gerçekten de Mehmet Kaplan çevresindeki gençlerin öğrenme aşklarına büyük hayranlık duymuş, onların yetişip gelişmelerinin ülke için en büyük kazanç olduğuna
inanmıştı. Bu görüşünü de sık sık tekrarlamaktan kaçınmazdı.
Çekingen mizacı Mehmet Kaplan’ı bir yalnızlığa itmiştir. 1979-1982 Türkiye’nin
iktisat, siyaset bakımından darboğazlarda çırpındığı yıllardı. Ayrıca çalışmalarının
iki yardımcısı İnci Enginün ile Zeynep Kerman 1979-80 yıllarında yurt dışındadırlar.
“Beni sanat ve felsefe ilgilendiriyor, bir de sevgi ve dostluk” diyen Mehmet Kaplan,
gezip tozmaktan, dünyanın çeşitli yerlerine gitmekten hoşlanan ve bunları sevimli bir
şekilde kendisine anlatan Hüner Palandöken’i sevmektedir, onun anlattıklarıyla kendisi
de hayalen başka âlemlerde dolaşmaktadır. Bu hayalde dolaşmalar ona nice düşünceler
de ilham eder. İlk mektubunda “Mektupların benim dar ve kapalı hayatıma bir pencere
açıyor. Oradaki hayatından ve seyahatlerinden bahsedersen memnun olurum” diyen
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Mehmet Kaplan’ın bu isteğini Palandöken yerine getirmiş, ona ayrıca kart olarak Utrillo gibi ressamların resimlerini göndermiş, o tarihlerde Türkiye’de büyük sıkıntısı
çekilen kahve ve bulunmayan ilaçlarını yollayarak Mehmet Kaplan’ı memnun etmiştir.
Her yabancı ülkeye giden Türk, hem bir an önce ülkesine dönmek, hem de daha
fazla kalmak ister. Hüner Palandöken’in de bu düşünceler arasında gidip geldiği anlaşılmakta. Mehmet Kaplan, Türkiye’de o yıllarda yaşanan karmaşa ortamına bakarak,
Hüner Palandöken’e bir yandan kalabildiğin kadar kal derken, bir yandan da “burada
seni sevenlerin bulunduğunu, bayrağını ve toprağını unutma” demekten kendisini alamaz. Almanya’daki “yüz binlerce Türk çocuğu”nun “elli tanesi kendisini Almanların felsefe ve ilmine verse, Türkiye’ye bir şeyler getirebilir. Ben ilimden önce felsefe
ve musikinin önemli olduğuna kaniyim, onlar, insanı kâinatın sırları ile karşı karşıya
koyuyorlar. Almanları ilim ve teknik sahasında ileri götüren başlıca amilin de bunlar
olduğuna inanıyorum. Acaba orada doğan binlerce Türk çocuğundan birkaç yüzü üniversiteye girebilecek mi? Girebilir ve Türklüklerini unutmazlarsa, Türkiye’nin geleceği parlak demektir” derken, düşüncesinin nasıl günün meselelerden yarına, Türklüğün
dünyadaki geleceğine doğru açıldığı görülür. Hüner Palandöken’e de okumasını tavsiye ettiği Alman yazarlarının adlarını verir. Bunlardan biri de Max Frich’tir.
Dr. Hüner Palandöken Türkiye’ye dönmüş ve işini başarıyla yürüterek haklı bir
şöhret kazanmıştır. Onun dönüşünden sonra da Mehmet Kaplan ile dostlukları devam
etmiştir.
Bu mektuplar Mehmet Kaplan’ın mizacını, şahsiyetini, özelliklerini bize kendi
kaleminden aktarırken, çevresiyle yakın ilişkisini ortaya koyan birer pencere niteliğindedir. Yalnızlığını çevresindekilere yazdığı mektuplarla aşan Mehmet Kaplan, herhalde Türk kültürünün en çok mektup yazan şahsiyetidir ve onların ortaya çıkması, onun
yazılarında savunduğu görüşleri özel ilişkilerinde de devam ettirdiğinin ve dostluğa,
sevgiye ne kadar önem verdiğinin anlaşılmasına yardım edecektir.

Mehmet Kaplan, Dergâh
Yayınları’nın kendisi için
hazırladığı Armağan kitabının
sunulduğu gün, üç asistanının
kardeşleriyle: Mine Enginün,
Hüner Palandöken, Ayşe
Kerman
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9 Eylül 1979

Sevgili Hüner,
Senden mektup almak beni sevindirdi. Hele şirin havasına bayıldım. Geçmiş olsun, ameliyat olmuşsun. Bazen doktorlar da hastalanıyor böyle ve bizler buna daima hayret ediyoruz.
“Her halde kimse benim kadar maceraperest değildir” diyorsun. Ah ben de biraz maceraperest olsam. Sevdiğim biri haydi kalk demese, yerimden kıpırdamam. Benim maceram
masa başında, kitaplar arasında. Oturduğum yerde fikir ve hayal ile kâinatı dolaşırım. Ebedî
bir yalnızlık içinde yaşıyorum sanki. Şimdi Zeynep yok, İnci Amerika’da. Sıhhatim için
sabah ve akşam üzerleri yarım veya bir saat sokakta dolaşıyorum. Sokaklar kalabalık, pis,
gürültülü ve çirkin. En iyisi yine evim ve kitaplarım. Bak Avrupa’da öyle değildi. Paris’te,
Londra’da, Roma’da kabuğumdan çıktım, şehirde yaşadım. Şehir dünya demek. Bayıldım
bu şehirlere. Beni sanat ve felsefe ilgilendiriyor, bir de sevgi ve dostluk. Eh, vazifeme
de bağlıyımdır. Fakat hayatı bütün sıcaklığıyla yaşayamadım ve sevemedim. Dünya çok
güzel, hayat bir mucize. Fakat kötülük var, ölüm var ve bir şey eksik. Dindar, gerçek bir
dindar olmayı ne kadar isterdim. Tanrı bu dünyayı kurmuş, sonra çekmiş gitmiş.
Zeven, küçük bir kasaba diyorsun. İdeal bir yer bence. Hayatımda hep eski kasabamızı,
Sivrihisar’ı özledim. Fakat insan büyük şehre zehre alışır gibi alışıyor. İçte canavar gibi
bekleyen can sıkıntısı olmasa en iyi yer Zeven gibi bir küçük kasabadır. Benim uzak
bir deniz kıyısında taştan bir hayali evim vardır. Şaşılacak kadar hayali severim. Tabii,
yaşama iradesi ve cesareti olmadığından. Senin Haiti, Portariko ve Jamaika turuna gıpta
ettim. Ben Türkiye’de tatile bir çıkamadım. Miskinlikten.
Sen Türkiye’ye dönsen de canlı bir hayat yaşardın. Bir defa mesleğin seni hayatın kaynağına götürüyor. Askerî Tıbbıye’ye girecektim. İmtihanını kazandım. Edebiyatı tercih
ettim. Pişman değilim, tıbba girsem de beni para değil hayatın sırrı cezbederdi. Parayı
gerekli ve önemli bulmakla beraber büyük bir değer saymadım hiçbir zaman. Hakikat,
güzellik ve sevgi oldu benim tanrılarım. Ama şimdi imkân olsa Almanya’ya gelir, belki
seninle Haiti’ye de giderdim. Maalesef gelemiyorum. Fakülteden verilen para yol parası
dahil kırk bin lira. Bir ümide kapılmıştım. Bu fırsatı kaçırdığım için üzülmüyorum da…
Bu da gösteriyor ki yaşlandım. Zaten içimde fazla arzu da yoktu.
Zeynep bu ay başında Paris’e gitti. Fakat kaldığı yerden pek memnun değil. Fazla rahatsız olursa Brüksel’e geri dönecek. Adresini ona yazdım. Onunkini de sana gönderiyorum.
Paris’te asistan bir arkadaş var. Onun adresi. Yazarsan kendisine verir veya gönderir.
İnci’den mektup aldım. Hayatından memnun. Onun durumu çok iyi. Babası sıkı bir muayene
için Haseki Hastahanesi’ne yatırıldı. Dün ziyaretine gittim, iyi idi, bir hafta sonra eve dönecek.
Zeynep seninle buluşmaktan çok memnundu. O ne de olsa Avrupa’da acemi sayılır, onu
ararsan memnun olurum.
Mektupların benim dar ve kapalı hayatıma bir pencere açıyor. Oradaki hayatından ve
seyahatlerinden bahsedersen memnun olurum.
Şimdi Pazar. Bu ay Türkoloji Kongresi var. Bir tebliğ hazırlamam lazım. “Haşim’de Işık
ve Renk Duygusu” diye. Gazete haberleri berbat. Demokrasi her gün on cana kıyıyor.
Dünyada bu kadar barbar demokrasi olmaz. Diktayı da denedik. Sen yine orada kal, burada çok kızacak ve üzülecektin.
Sevgilerle aziz kardeşim. Sana sıhhat, neşe ve saadetler dilerim.
İnci Enginün			
616 Kent Hall 		
Columbia University		
New York, N. Y. 10027		
Department of Middle East
Languages and Cultures

Zeynep Kerman,
Fondation Rosa Arbreu de Grancher Ch. 13
59 A. Boulevard Jourdan
75014 Paris
M. Kaplan
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19 Eylül 1979
Sevgili kardeşim Hüner,
Dün fakültede mektubunu bulmak beni sevindirdi. Haiti seyahati teklifine bayıldım. Fakat bu benim için imkânsız. Senin yaşama aşkına gıpta etmiştim. Gönlünce yaşa, gez,
dolaş. Bana oralardan bir kart gönderirsen, hayalen, ben de gitmiş gibi olurum. Edebiyatçıların seyahati böyle olur.
İnci’nin babasının ölümüne çok üzüldüm. Ne kadar iyi, kültürlü, tecrübeli, faziletli bir
insandı. Onunla konuşmak bana daima zevk verirdi. İnci’nin burada bulunmayışı ayrı bir
talihsizlik. O gün kendisine telefon edildi. Hayat kadar ölüm de bir gerçek. Hepimiz gibi
o da alışacak, ölenler güzel hatıralarıyla içimizde yaşıyorlar.
Zeynep Paris’te çok üzülmüş ve Brüksel’e dönmüş. Senin yeni adresini soruyordu, yolladım. Onu ara sıra ararsan memnun olurum. Brüksel’de daha iyi çalışıyordu.
Bilge geldi, görüştük. Eşinden de dün Bilimsel Araştırma ve Yazma ile ilgili bir kitap
aldım, memnun oldum. Avrupalılar bize mikrop gibi bakıyorlar ama galiba hiddetleniyor
ve kıskanıyorlar. Güzel bir memleketimiz var. Dünyanın en büyük devlet ve medeniyetlerinden birini kurmuşuz. Şimdiki durumumuz kötü. Fakat ilerde Türklerin yeniden dirileceklerine ben yüzde yüz inanıyorum. Nüfusumuz artıyor ve dünyaya yayılıyor. Devletin yapamadığını her Türk kendi iradesi ile gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunu sen orada
yakından görüyorsun. Kazanma hırsı, çalışma, zengin olma, gezme, tozma, yaşama ihtirası, bunlar yaratıcı güçlerdir. Senin orada başarın da bir delil. Bir Türk kızı bir Alman
hastahanesinde bilgi ve şahsiyeti ile bir otorite oluyor. Daha pek çok Türk dünyanın her
tarafında gece gündüz çalışıyor.
Ben hâlihazır bakımından karamsarım. Türkiye dış ve iç düşmanların tesiriyle kötü günler geçiriyor. Fakat binlerce yıllık devleti olan Türk bunu da atlatacak.
Sıhhatim iyi. Her gün dolaşıyorum. Şimdi Türkoloji Kongresi başlıyor. Sonra Ankara’da
doçentlik ve doktora imtihanları. Sonra dersler. Talebeleri severim. Onlara bir şeyler vermek beni canlandırır. Zeynep ve İnci uzaklaşınca kendimi fazla yalnız hissettim. Ama
ikisi için de çok iyi oldu.
Aziz kardeşim, sana iyi sıhhatler neşe ve saadetler dilerim. Avrupa’da kalabildiğin kadar
kal, yalnız burada seni sevenlerin bulunduğunu, bayrağını ve toprağını unutma.
M. Kaplan
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Sevgili Hüner,
Bugün Pazar. Her Pazar öğleden sonra İnci’lere gidiyorum. Mine bir arkadaşınla gönderdiğin torbayı verdi. Kahveden başka minik süt kutuları da var. Ne kadar sevindim
bilemezsin. Pek çok teşekkür ederim. Hemen nefis bir kahve yaptım ve onu keyifle içerek
seninle sohbet etmek için masaya oturdum. Bir Türk atasözüne göre bir fincan kahvenin
kırk yıl hatırı olurmuş. Senin ömür boyu hatırın var. Altın gibi kalbinle gönülleri ihya
ediyorsun.
Mine’yi ve İnci’nin annesini oldukça iyi gördüm. Yavaş yavaş alışıyorlar. Galiba en zoru
İnci’nin durumu. Gurbette yalnız. Burada ne de olsa dost, ahbap eve geliyor. İnci ilaçla
uyuyormuş. İnşallah o da alışır. Ben o kadar çok ölüm gördüm ki, artık alıştım. Sevdiğim
mistik yazarlar da bana ölümü munis kıldı. Sadece şaştığım bir şey var, bu hayat ve kâinat o kadar güzel ki, insanların onu sanki alelade bir şeymiş gibi karşılamalarına hayret
ediyorum. Bu harikulade, akıl almaz varlığın, yaşamanın bir mânası olmalı. Kendimi bazen sahibi tarafından terk edilmiş muhteşem bir sarayda gibi hissediyorum. Nereye gitti
onun sahibi acaba? Bir yerlere gizlenmiş olmalı. Fakat ona giden bir yol yok. Eskiden
tarikatlar varmış, ona giren Allah’ı bulurmuş. Bugün insanlar bu yamru yumru toprağın
üzerinde şaşkın karıncalar gibi dolaşıyorlar. Bir şeyh bulsam, Yunus, Mevlana gibi, her
işi bırakır eteğine sarılırdım. Mevlana onun için: “Kendisini gizlemiş bizi öne sürmüş.”
Belki kendisini arayalım diye. Fakat insanlar dünyaya gözlerini kapamışlar, birbirleri[ni]
aldatmak ve öldürmekle meşguller. Sokrates’in gözü bir gün güneşe takılmış ve yirmi
dört saat aynı yerde kalmış, bu acayip varlık nedir diye. Biz hayret etme duygusunu kaybetmişiz, her şey alelade geliyor. Hele Türkiye’de. Orada böyle olduğunu sanmıyorum.
Almanya’da hâlâ kâinata Sokrates gibi bakan filozoflar, alimler, sanatkârlar var[dır]. Geç
yaşta Almanca öğrenmek isterdim. Üniversite ikinci sınıfta Prof. Rahmeti Arat, bir burs
bulmuş, beni bir yaz Berlin’e yollamıştı. Hitler zamanıydı. Ben Anadolu’dan gelmiştim,
daha İstanbul’u bilmiyordum. Biraz Almancayı söktüm. Sonra Fransızca kolay geldi, o
dilde yazılmış kitapları okudum. Fakat 1950’de Paris’e gidince Sorbonne’da her hocanın bir Alman filozofunun eserini şerh ettiğini gördüm. Heidegger’i, Jaspers’i Fransızca tercümelerinden tanıdım. Şuna inanıyorum ki, bugün dünyanın en büyük filozof ve
alimleri yine Almanya’da bulunuyor. Günlük politika belki onların çehrelerini gizliyor.
Fakat öyle sanıyorum ki dünyanın yarınını Alman filozofları ve alimleri hazırlıyorlar.
Bana arada bir Literature, Music, Fine Arts diye Almanca neşriyatı İngilizce özetleyen
bir dergi gönderilir. Satır satır okurum onu.
Almanya’da yüz binlerce Türk çocuğu var. Bunlardan elli tanesi kendisini Almanların
felsefe ve ilmine verse, Türkiye’ye bir şeyler getirebilir. Ben ilimden önce felsefe ve
musikinin önemli olduğuna kaniyim onlar insanı kâinatın sırları ile karşı karşıya koyuyorlar. Almanları ilim ve teknik sahasında ileri götüren başlıca amilin de bunlar olduğuna inanıyorum. Acaba orada doğan binlerce Türk çocuğundan birkaç yüzü üniversiteye
girebilecek mi? Girebilir ve Türklüklerini unutmazlarsa, Türkiye’nin geleceği parlak
demektir. Şimdi berbat. Bugün Türkiye’ye kudurmuş politikacılar ve devrimci gençler
hâkim. Onlar Türkiye’ye ancak felaket getirebilirler. Rusya’yı taklit ediyorlar. Rusya
ihtilalden önce dev yazarlar ve sanatçılar yetiştirmişti. İşte beni eve, masaya, kitaba hapseden bu nevi düşünceler. Sokağa vücudumu gezdirmek için çıkıyorum. Fakültede güzel
olan çoğu avare olan öğrenciler. Birkaç doktora talebem var. Onlarla çalışmak hoşuma
gidiyor. Beş tane seçilmiş talebem olsa onları uzak yollara çıkarabilirdim.
Bak senin Alman kahvesi bana neler söyletti. Sıhhatim çok şükür iyi. Kalbim ara sıra
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varlığını hissettiriyor ama anlaşıyoruz. Bütün sevdiklerim uzakta, onlardan haber almak
hoşuma gidiyor. Zeynep Brüksel’e döndükten sonra tekrar rahata kavuştu. Çalışması iyi
gidiyormuş İnci de güzel mektuplar yazıyor. Sen ne yapıyorsun?
Ekim sonunda Haiti’ye gideceğini yazıyordun. Mektubum yola çıkmadan eline varır sanıyorum. Ben de bu ayın 17’sinde bir doçentlik imtihanı için Ankara’ya gideceğim. Sana
güzel, rahat yolculuklar dilerim. Bu güzel dünyayı gör ve tadını çıkar. Kahveye ve süte
tekrar teşekkür ederim. Bana yazarsan sevinirim.
Sevgilerimle.
M. Kaplan
Konya, Mevlana Türbesi’ni gösteren bir kartpostal
24 Ekim 1979
Sevgili Hüner,
Kurban bayramını candan tebrik eder, sıhhat, neşe ve saadetler dilerim.
Seyahatten döndün mü? Memnun musun? Sıhhatin iyi mi? Yazarsan sevinirim.
Sevgilerle.
M. Kaplan
7 Kasım 1979
Sevgili Hüner,
Bugün Çarşamba evdeyim. Hava yağmurlu. Sabah gazeteleri okudum. Öğleden sonra
Max Frich adlı bir Alman yazarı üzerine bizde yapılan bir doktora tezini karıştırdım.
Adamın hayat görüşü enteresan geldi bana. Doktora öğrencilerim var. Onlara derste
tahlil ettirmek istiyorum. Dünden beri sol bacağımda bir ağrı vardı. Baktım damarlar
kabarmış. Kulağım hep tetikte, bu kalp bana ne oyun oynayacak diye. Cumaya doktora
gideceğim. Yaş altmış beş. Hayret ediyorum. Ruh ile vücut arasında bir tezat var. İçimde
ilk gençlik yıllarının bilme, sevme, yaşama şevki var. Biraz felsefe karıştırdığım için
telaşlanmıyorum. Biraz dindarım da. Vücut doktorların bileceği bir şey. Böyle esrarlı
bir varlık içinde bilinmeyen geleceği bekliyoruz. Küçük bir can sıkıntısı. Dostlardan bir
mektup var mı diye aşağı indim ve senin mektubunu buldum. Böyle bir günde gelmesi
ne güzel.
Seyahat hikâyeni zevkle okudum. İnsan eğlenmek için gezmeğe çıkıyor. Acı ile dönüyor. Haiti denilince ben mesut bir ülke hayal ediyordum Yer yüzünde insanlar öteden
beri farklı. Milletler değişiyorlar ama fazla değişmiyorlar. Ben ileri denilen ülkeleri de
bazı bakımlardan geri buluyorum. İnci anlatıyor. New York’ta geceleri sokağa çıkılamıyormuş, bazı mahallelere sakın gitme demişler. Almanlar gibi büyük musikişinaslar,
filozoflar, alimler yetiştirmiş bir milletin II. Dünya Savaşı’nda yaptıkları şuurlu, sistemli
ve de ilmî vahşeti unutmak kabil değil. Yüksek bir eşya ve sanayi medeniyeti yarattıkları
muhakkak. Alman hayatını tenkit ediyormuş. Yine de bence dünyada en değerli meşgale
“çalışmak”tır. Frich onu da tenkit ediyor. Günlük hayatın dar çemberini aşan bir hayat
özlüyor. Bu da bugünkü gençlerin yaptığı gibi serbest aşk hayatı ve serserilik olabilir.
Avrupalı da yaşadığı hayat ve medeniyetten şikâyetçi.
Seyahatte enteresan insanlarla tanıştığını ve onları tahlile başladığını söylüyor ve benden kitap soruyorsun. İnsanları en iyi romancılar ve tiyatro yazarları tahlil eder. Hayatta
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rastladığımız insanlar kapalıdır. İçlerini göremeyiz. Görünen jest, hareket ve kıyafettir.
Çağdaş Alman edebiyatı hakkında, maalesef bir fikrim yok. Almanca bildiğine göre onları okumalısın. İstersen şu Max Frich’ten başla. Ondan başkalarına gidersin. Büyük bir
yazarın bütün eserlerini okumanın çok faydalı olduğunu biliyorum. Hayatta yaşayan,
karşılaşılan insanları tanımak çok zor. Çağdaş psikoloji işleri büsbütün karıştırdı. Ben
ünlü Alman psikoloğu C.G. Jung’un birçok kitabını okudum. Bana Freud’dan daha derin
geldi. Bir de filozof Jaspers var. Bu üç yazar (üçü de Alman) Frich, Jung, Jaspers seni
Haiti’den çok daha enteresan ülkelere atar. Boş zamanlarında onları okursan, hayatı bir
başka gözle görürsün. Mesleğin, hayat tecrüben onları daha derinden anlamaya yardım
edecektir.
Çağdaş hanımlarda müthiş bir bilme aşkı var. Bu çok hoşuma gidiyor. İnci alev gibi. Bitmez tükenmez bir bilme arzusu var. Doktora talebelerimden dördü hanım. Birisi Alman
Lisesi ve Boğaziçi’nden mezun. Evlilik, asıl hayat onları tatmin etmiyor. Hayatı, daha
derinden anlamak istiyorlar. Sende de aynı arzu var. Fakat sen, belki mesleğin dolayısıyla
sevgi ve merhamet duygularına da sahipsin. Tek başına bilgi de yeterli değil.
Epeyce gevezelik ettim. Bu yağmurlu, sıkıcı günde uzaktan dostça geldin. Sağ ol. Bana
eğer mektup yazarsan memnun olurum.
Sevgilerle
M. Kaplan
8 Aralık 1979
Sevgili Hüner,
Türkiye’de çok tatsız şeyler oluyor. On yedi gün aralıkla İstanbul Üniversitesi’nden iki
profesör öldürüldü. İkisi de solcu idi, ben şahsen çok üzüldüm. Öte yandan solcular Milliyetçi Hareket Partisi’ne karşı savaş açmış bulunuyorlar. Her gün bir MHP’li ölüyor.
Âdeta bir iç savaş bu. Fakat şaşılacak bir şey, kapitalistlere, kimse dokunmuyor. Soyguncular bile. En yüksek seviyedeki neşriyatlarında bile Türkiye Marksistleri Moskova’ya
bağlı olduklarını gizlemiyorlar. Tesirleri o kadar yaygın ve kuvvetli ki cinayet işlemelerine lüzum yok. Ben kitaplarımda da görüldüğü üzere, sağ ve solun mevcudiyetini,
tabii karşılıyorum. Vücudun da sağı ve solu var. Tek taraflı adam bana sakat veya ucube
gibi geliyor. Ne kadar objektif olmaya çalışırsam çalışayım sadece dengeli düşünme ve
yazma arzusu bile hiç istemediğim halde beni de kavganın içine sokuyor. İki taraf da
tarafsızlık diye bir şey tanımıyorlar. Kitaplarıma solcularla beraber sağcı şair ve yazarları
da aldım diye, iki taraftan da hücuma uğruyorum. Doğrusu, üç maymun heykelinde olduğu gibi, gözünü, kulaklarını, ağzını kapamak mı dersin? Fakat bu insanlık dışı bir şey!
İşte bu havada iken mektubun geldi. Sevindim. Orada işlerinin iyi gitmesine memnun
oldum. Türkiye karışabilir. Mümkünse orada kal. Beni üzen hiçbir şeyin belli olmayışı.
İki tarafın da canileri yakalanamıyor. Yakalananların mahkemesi uzuyor. Haksız yere
hapse tıkılanlar aylarca hatta yıllarca häkim karşısına çıkmayı bekliyorlar. En fecii de
bu! Bunlardan ikisini tanıdım ve dehşete düştüm. Suç işleyen hapse atılmasını meşru
sayabilir, ya suç işlemeyen!
Almanya’da bulunmanın en büyük avantajı bence çok zengin bir kültür dilini öğrenmek.
Almanya’ya giden öğrencilerime Goethe ve Jaspers’in dilini öğrenmeden Türkiye’ye
dönmeyin diyorum. Almanya’ya yüz bin işçi yerine Almanca eserleri Türkçeye doğru
olarak çevirecek yüz kişi gönderebilseydik, bizim için çok daha iyi olurdu. Bana Almanya’da yapılan edebiyat, sanat ve felsefe[ye] ait araştırmaların İngilizce özetini yapan bir
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dergi gönderiyorlar. Hayranlıkla okuyorum. Bence oradaki günlerini en iyi ilgi duyduğun
herhangi bir sahada çıkan eserleri okumak ve mümkünse Türkçeye çevirmekle değerlendirebilirsin. İnsanları tanıma bakımından, tıbba yakınlığı dolayısıyla, psikoloji eserlerini
okumanı ve bana anlatmanı isterdim. Ben C.G. Jung’un bazı fikirlerinden çok istifade
ettim.
Gül’ün oraya geleceğine sevindim. Fakat o kabiliyetleri geliştikçe daha munis olmalı.
Ama sanatçılar umumiyetle çevreleri ile anlaşamazlar. Lisede iken yaptığı ve bana hediye ettiği çiçek resimlerini hayranlıkla hatırlıyorum. Benden kendisine çok selam eyle.
Ben maalesef şimdilik Avrupa’ya gelemeyeceğim. Mart’ta Zeynep dönecek. Onun imtihanı var. Hâlâ sıram geldiğine dair bir yazı da almadım. Kış geçsin diye peşine de düşmüyorum. Yazın daha cesur olurum. Gelirsem, önce sana uğrayacağım.
Tahmin ettiğim gibi rahatsızlığım geçici imiş. Sıhhatim çok şükür iyi. Her gün sabah akşam yürüyorum. Hasta olunca çabuk paniğe kapılıyorum. İnci’den ve Zeynep’ten mektup alıyorum. Her Pazar Mine’lere uğruyorum. İyiler. Acıya sabırla katlanıyorlar. Başka
ne yapılabilir.
Sana sıhhat, neşe ve saadetler dilerim. Vakit bulur da bana yazarsan çok sevinirim. Sevgilerle.
M. Kaplan
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20 Aralık 1979
Sevgili Hüner,
Güzel mektubunu ve Bremen fotoğraflarını aldım. Puerto Rico’dan yolladığın fotoğraf
bilmem neden, beni büyülemişti. Hiçbir fotoğrafa bu kadar baktığımı hatırlamıyorum.
Ne vardı burada? Bir sokak. Benim gitmediğim, gidemeyeceğim bir sokak. Fakat ben
o sokağa hayalen yerleştim. O garip hasta, ikindi güneşini yüzümde hissettim. Sokak
ötelere gidiyordu ve ötede parmaklı kapının arkasında uzak bir hastahane veya ev vardı.
Günlerce masamın üzerinde durdu o sokak resmi; hâlâ durur. Ara sıra baktıkça zihnen
giderim o sokağa. Bremen’den yolladığın üç fotoğraf da sokak manzaraları ve çok güzel,
çok farklı Puerto Rico’dan. Eski ama, bakımlı, onları da uzun uzun seyrettim. Hepsine
teşekkür ederim. Belki oturmaktan hoşlandığım için ben sokak ve ev resimlerini severim. Utrillo’nun resimlerine bayılırım. Eline geçerse bana Utrillo’nun resimlerinin kartlarından gönder. Yolladığın fotoğraflardan anladığıma göre sen de sokakları seviyorsun.
Bremen sokaklarının darlığı, oradan, arka plandan görülen evler Hollanda resimlerini
hatırlatıyor. Çok güzel çekilmiş. Bizde de böyle (temiz ve bakımlı değil) eski, tarihî,
enteresan sokaklar var. Yazın ben de deneyeceğim, bakalım iyi çekebilecek miyim?
1970 yılında Fransızlar Paris’te büyük bir yıkıma giriştiler Amerikanvari binalar inşa
ettiler. Paris’in eski sokaklarının kendilerine göre bir havası vardı. Onun hatırasını muha-
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faza için binlerce fotoğraf çektiler. İstanbul da yıkıldı ama bunu yapan olmadı. Halbuki,
hatırlarım, Aksaray’da ne tipik evler ve sokaklar vardı. En küçük izleri kalmadı.
Zeynep’in dönüş günleri yaklaşıyor. Kesin bir tarih yazmadı. Bir ara trenle döneceğini yazıyordu. Aktarmadan korkuyordu. Uçak çok pahalı. Orada rahattı, iyi çalışıyordu. Dönüşte
bir yığın sıkıntı ile karşılaşacak. Evvela soğuk. Düşün bu mevsimde fakültede kaloriferler
yanmıyor. Palto ile sınıfa giriyorum. Evlerde de akaryakıt yok. Bir elektrik sobası var,
onunla küçük odada oturuyorum. Trafik ayrı bir dert. En kötüsü de her an bir yerlerden bir
bomba, bir tabanca patlayacak vehmi. Maalesef Türkiye’nin durumu iyi değil. Nasıl, ne zaman düzelecek, o da meçhul. Türkiye’yi karıştıranlar da onu kurtarmaya çalışanlar. Kendi
hâline kalsa, belki uzviyet gibi kendi kendini iyi edecek. Fakat acemi cerrahlar durmadan
vücudunda bıçak gezdiriyorlar. Türk milleti asla ölmez ama bu sürünmek de iyi değil. Sen
orada kalabildiğin kadar kal. Belki bir gün gelir, misafirin oluruz.
Orada yılbaşı kim bilir ne kadar renkli olur. Ben Almanları pek az, çok değişik anlarda
tanıdım. Birkaç fikir adamını bilirim. Derin, ciddi, ağır bir tavırları vardır. Eğlencelerini
biraz yapma bulurum. Ama yine de bu acı dolu hayatta eğlenmek insanların hakkıdır.
Benim sıhhatim çok iyi, çok şükür yürümek ilaçtan iyi geliyor. Tabii yürüyebilirsem.
Alakana pek çok teşekkür ederim. Gül ne zaman oraya gelecek? Günlerimiz soğuk, trafik, ders, kitap, özlem içinde geçip gidiyor.
Sana yeni, neşeli, mesut yıllar dilerim aziz kardeşim.
M. Kaplan
19 Mayıs 1980
Sevgili Hüner,
Aylar var ki senden bir haber alamıyorum ve acaba hasta mısın, seni bir şatoya hapseden
bir aşka mı tutuldun, yoksa bir dünya seyahatine mi çıktın diye merak ediyorum. Belki
Gül’ler oraya geldiler, onlarla meşgulsündür.
Zeynep Türkiye’ye döneli bir hayli oldu. Tezini bitirdi, idareye teslim etti, evvelki gün de
yabancı dil imtihanı için Ankara’ya gitti. İnci 2 Haziran’da Amerika’dan Londra’ya geçecek, Haziran sonunda Türkiye’ye dönecek. Sen de hatırladığıma göre Eylül’de memlekete gelmeyi düşünüyordun. Bu kararın değişti mi? Ben orada rahat isen bir müddet
daha kal diye yazmıştım. Türkiye’de durum, maalesef, hâlâ düzelmedi. Anormal hadiseler oluyor. Memleketin birlik ve sükûnete kavuşması için kuvvetli bir iktidara ihtiyaç var.
Bu da seçim kanununda değişikliği gerektiriyor. Bunu yapmak da zor. Demirel, meşru
yollardan giderek Anayasa’da bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor.
Benim Avrupa’ya gitme sıram geldi. Haziran’da Londra’ya gitmeye heves ettim, ama
her yerde fiyatlar arttı. Pasaport gelince karar vereceğim. Ben (durağan) bir adamım. Bir
türlü harekete geçemem. Sana da uğramak isterdim, kısmet olursa.
Sıhhatim çok şükür iyi. Geçen gün Prof. Dr. Uçak tekrar muayene etti. Yeni bir ilaç verdi.
Bu ilaç Türkiye’de yok. Acaba bana gönderebilir misin? Acelesi yok. Aspirin ile idare
ediyorum. Gelen olursa gönderirsin.
Bilge’den haber alamıyorum. Çoluk-çocuk, eş-mutfak onu adamakıllı meşgul ediyor olmalı.
Neler yapıyorsun? Günlerini nasıl geçiriyorsun? Neler okuyor, neler düşünüyorsun. Vakit bulur, bana yazarsan memnun olurum.
Sevgilerle. Sana Tanrı’dan sıhhat ve neşe dilerim.
M. Kaplan
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5 Şubat 1982
Sevgili Hüner,
Uzakta dost birinin olması güzel bir şey. Yahya Kemal’in söylediği gibi “Bir pancur açılmış gibi yazdan” tesirini uyandırıyor. Şimdi yapayalnızım. Zeynep de, İnci de Ankara’ya
gittiler. Kısa bir zaman için. Atatürk ile ilgili son kitapların baskısı dolayısıyla. İnci bir de
ebedî sevgilisi Abdülhak Hâmid hakkında konferans verecek. Ne kadar alışmışım onların
dostluğuna. Kendimi âdeta terk edilmiş hissettim. İnci profesörlük ikinci yabancı dil
imtihanına girdi. Bir ay sonra prof. olacak. Fakat bu unvanı Anadolu’da başka bir üniversiteye gidince kullanabilecek. Yeni kanun böyle. Konya’ya gitmeyi istiyor. Mevlana var
orada. Mevlana ile ebedî olarak yaşanılabilir. İnsanı sonsuza çeken adam. İnci giderse
büyük bir yalnızlık hissedeceğim. Dün akşam İstanbul’da bir tipi vardı. Vapurlar kalkmadı. Taksi bulamadık. Karaköy’de bir kahveye sığındık. Sohbet ettik. Tanışalı yirmi yıl
olmuş. Ne tuhaf. Okuma ve düşünce ufku alabildiğine geniş. Yirmi yıldır konuşuyoruz
onunla. Ben dostluğu tattım. Aşktan, evlilikten daha güçlü ve sağlam bir duygu. Sana
uzaktan bu mektubu yazarken de aynı duyguyu hissediyorum. Yalnızlığı dolduran, güven
veren bir şahsiyetin var. Yazdığın son mektubu zevkle okudum. Kaprun’dan yolladığın
kartı da uzun uzun seyrettim. Yanında olsam otelde seni beklerdim. Güler, gevezelik
ederdik. Ben yaşamasını bilmem ama hayatı dolu olarak yaşayanları severim. Gıpta ederim onlara.
Bu sene İstanbul müthiş kış yaptı. Şimdi her taraf kar. Az önce Kadıköy çarşısına gittim,
balık aldım. Sarıkanat. Akşama ızgarasını yapacağım ve bir kadeh içeceğim. Fakülte tatil
ama belli günlerde gidiyoruz. Birol Polonya’dan geldi. Tekrar gidecek. Müthiş haberler
veriyor. Bir milletin toptan açlık ve ıstıraba mahkûm olması ne kadar feci. Marksizm
milletleri esaret ve açlığa mahkûm ediyor. Kapitalizm de bir matah değil ama ötekisi
korkunç. Sürekli baskı ve kuyruk.. Türkiye şimdilik, çok şükür iyi. Fakat yüz bin mahkûm solcu insana dehşet veriyor. Türkiye’yi yıkabilirlerdi. Orada Türkiye aleyhinde ne
söylerlerse inanma. Huzur içindeyiz. Bütün millet orduya müteşekkiriz. Avrupa’nın iyi
niyetinden de şüphe ediyoruz.
Sen ne zaman kesin olarak Türkiye’ye döneceksin? Burada, Avrupa yok. Bir yığın sıkıntı, fakat dostlar da var. Kendimi milletimin kaderiyle beraber hissediyorum ve bu hoşuma
gidiyor.
Sana pek çok sevgi ve selam yollarım. Buradan bir şey istiyorsan yaz. Sık sık seni düşünüyorum ve Tanrı’dan mesut olmanı temenni ediyorum.
M. Kaplan
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22 Şubat 1982

Merhaba!
Sabah kahvaltı ederken, Forum dergisinde, Almanya’dan gönderilen kısa bir yazı gözüme ilişti. Oradaki Türk çocuklarından bahsediyor. Bunlardan biri, bir işçi çocuğu. On
yıl önce Almanya’ya gitmiş ve Almanlaşmış, yani dinini ve milliyetini değiştirmiş. Bir
de kendi hayatını anlatan bir kitap yazmış. Adı Traenen Sind Immer Das Enade. Kitabı
yazanın adı: Akif Prinçci. 1981’de çıkmış kitap ve Almanya’da büyük ilgi uyandırmış.
Türklük ve İslamiyeti kabul eden pek çok kadın, erkek olduğu için ben buna pek şaşmadım. Fakat kitabı merak ettim. Bilmem sen okudun mu? Okudun ise lütfen buna biraz
izahat ver. Avrupa kültür ve medeniyeti o kadar yüksek ki, bilhassa orada doğan Türk
çocukları, Almanlaşabilirler. Fakat anne karnında başlar milliyet. Evde en küçük yaşlardan itibaren, farkında olmadan alınan tesirler bizi biz yapar. Şahsen hiçbir zaman bir
başkası olma arzusu duymadım. Kendimi, milletimi beğenmediğimden değil, bu bana
çok tabii olduğumdan böyle geliyor. Almanlaşan Türklerin sayısı çok olmasa gerek. Almanlar bu yüzden Türklere kızıyorlarmış. Kendi kendisi olarak kalmak tabii ve iyi bir
şey bence. Beni ilgilendiren orada yaşayan Türk, paradan başka ne alıyor Almanlardan.
Bir de neden Türklerin okul açmadıklarını merak ediyorum, yasak mı Almanya’da Türk
çocuklar için okul açmak. Bence laik okuldan çok din milliyeti ve şahsiyeti kurtarıyor.
Ama yobazlık değil. Tıbbıye’den her cins insan çıkarmış. Arada sırada doktor da. Senin
de meslek dışında pek çok şeye ilgin olduğunu biliyorum. Güzel bir şey bu. Şöyle yan
gözle de olsa, aydınların, bilhassa halkın oradaki yaşayışlarına bakmanı isterdim. Geçen
mektubunda süslü kayak isteyen şımarık zengin bayanla ilgili müşaheden çok hoştu.
Görgüsüz zenginleri hiçbir zaman sevmedim. Servet, süs, hatta bilgi insanlığa galebe çalınca çirkin oluyor. Bundan dolayı kendi durumlarını bilen fakirleri daha çok seviyor ve
kendime yakın buluyorum. Bence mütevazı, kendi hâlinde insanlar daha asil ve gerçektir. Almanya’da beni ilgilendiren de bunlar. Sağcılar yazmıyorlar, solcular çarpıtıyorlar.
Ben sadece gözlemlere dayanan, gerçeği ayrıntıları ile tasvir eden kitapları seviyorum.
Bir de kendi hâlinde basit Almanları merak ediyorum. Bizim basit halkımızla onların
basit halkları arasında ne fark var. Sen onları çok yakından tanıyorsun. Onları anlat bana
gelince.
İnci’nin profesörlük muamelesi tamamlanıyor. Zeynep’ler bir alt kata taşınıyorlar. Yukarıyı kiraya veriyorlar. Mesele iktisadî. Türkiye’yi pahalılık kavuruyor. Fakat yine de
hâlimizden memnunuz. 12 Eylül öncesi korkunçtu. Demokrasiye dönünce, yine pusuda
bekleyen canavarlar ortaya çıkacak diye ben de endişe ediyorum. Hepimizin sıhhati iyi.
Sen nasılsın? Artık bahar kokuları gelmeğe başladı. Senden ara sıra, kart veya mektup
gelirse seviniyorum.
İyi günler, dost. Sevgilerle.
M. Kaplan
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4 Haziran 1982
Merhaba,
Derken işte yaz geliverdi. Baharı hissedemedim. Dün, bir davet dolayısıyla Yıldız
Park’ında Çadır Köşkü’ne gittik, güzeldi. Kendi kendime: “İstenilirse Türkiye de güzelleştirilebilir” dedim. Ağaçlar, çimenler içinde güzel mimarî eserleri… her yerde yapılabilir. Avrupa’da böyle yerler pek çok. Türkiye’de az. Fakat Türkiye’nin de istenilirse güzelleştirilebileceğine inanıyorum. Her evin önüne birkaç ağaç dikilmesi mecburi kılınsa.
Günlerden beri fazla mânası olmayan bir hareketlilik içindeyim. Çeşitli vesilelerle Ankara’ya gidiyorum. Geçenlerde de Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Dil Danışma Kurulu
vardı. Anlaşılmaz bir abeslikler resmi geçidi idi. Bütün üniversiteler YÖK’ten başına
inecek tuğlayı bekliyor. Dün Milliyet’te bir ilan çıktı: Fırat (Elazığ) Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı doçenti istiyor. Talip çıkmazsa YÖK kura çekecek. İnci, Zeynep, Birol
gidecekler. Hiç sevmediğim Faruk Akün ile baş başa kalacağım. İnci prof. oldu. Bu ay
sonuna kadar durum belli olacak.
Almanya’da kendisini yakan Türk kızı kısa bir ilgi uyandırdı. Türkiye ölüme, ıstıraba,
hapse kanıksamış. Bir şeye dikkat ettim. En korkunç felaketler bile insanlara fazla tesir
etmiyor. Fakat güzel bir musiki, bir şiir, bir film insana derin duygular telkin ediyor. Bundan dolayı ben hayatta sanatı zaruri görüyorum. Alman kültürünün en derin taraflarından
biri musikisi. Kutsal ormanlar gibi. Bilmem seviyor musun? Ben dinlenmek için pikaba
bir plak koyar, dalar, giderim. Musiki din kadar kutsal.
Bu ay sonuna doğru İstanbul Festivali başlayacak. Bizimkiler epey bilet aldılar. Ben Aya
İrini Kilisesi’ndeki serin konserlere bayılıyorum.
Günler, okumak ve yazmakla geçiyor. Yaşamak fiili bilmem ne mânaya geliyor?
Sen ne yapıyorsun? Hastahane havasından kurtulmak için ata, dalgaya, kayağa gidiyorsun sanırım. Türkiye’ye dönme kararın ne oldu? Yoksa vaz mı geçtin? Bari arada gezmeğe gel de yüzünü görelim.
Millet olarak, aile olarak ne kadar dağıldık. Kendimi çok uzak yollardan gelmiş, yorgun
hissediyorum. Çocukluğumun evi çok uzaklarda kaldı.
Sıhhatim çok şükür iyi. Gönderdiğin ilaçlar sayesinde rahatım. Sana daima minnettarım.
Ara sıra yazarsan, hiç olmazsa kart gönderirsen sevinirim.
Sana sıhhat, neşe ve saadetler dilerim.
Sevgilerle.
M. Kaplan
Almanca kitabı aldım. Çok teşekkürler. Benim Almancam çok fakir. Gelince sen anlatırsın. M.K.
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20 Ağustos 1982

Sevgili Hüner,
Kâğıdı mazur gör. Şimdi Bayramoğlu’ndayım. Basın-İlan Kurumu’nun plaj sitesinde.
Bir haftalığına, yalnızca, dinlenmek için geldim. Geçen yaz İnci ve Zeynep de vardı.
Güzel günler geçirmiştik. Şimdi onlar İstanbul’da. Fakültede nöbet tutuyorlar! Yalnızlık
hüzün veriyor. Az önce denize girdim. Güzel değil, kıyıda yüzlerce denizanası. Ben,
kara çocuğu yüzmek bilmem ha! Beni buraya çeken veya iten şehirdeki dar mekân. Geniş mekânı seviyorum. Kırları, dağları, denizleri, gökleri. Güzel bir köyde, kalabalık
içinde yaşamak isterdim. Yalnızlığımı kitaplarla, hayallerle, özleyişlerle dolduruyorum.
Az önce sen aklıma geldin. Konuşmak için kalemi aldım elime. İlaçlar geldi, sana ne
kadar minnettarım bilemezsin. Pek çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde kalbim huzur
ve sükûn içinde.
Buranın müdürü, Gültekin Samanoğlu, Basın-İlan Kurumu’nun da müdürü. Eski bir subay. Çok iyi bir insan, vasat bir şair. Harika bir aile babası. Sabah işe gider, akşam gelir.
Ağır ağır bir kadeh rakı içer. Bazen ben de refakat ederim. Konuşuruz. Edebiyattan,
politikadan bahsederiz. Dün akşam saat 12’ye kadar oturduk. Ben umumiyetle erken
yatarım. Şehirden başka tanıdıklar da gelmişti. Günün siyasetinden bahsettik. Napolyon
“politika kaderdir” demiş. Gerçekten öyle. Türkiye’de politika yüzünden binlerce insan
öldürüldü. Elli binden fazla insan da hapiste. Müthiş bir şey bu. Şu günlerde anayasa
hazırlanıyor ve kıyamet kopuyor. Ordu sayesinde Türkiye sakin. Sıkıyönetim kalkınca
ne olacağı belli değil. Allah’tan disiplinli bir ordumuz var. Yoksa Türkiye mahvolur. Şu
günlerde Rusya Türkiye’yi deniyor. İki erimizi öldürdü. Protesto ettik. Özür dilemedi.
Bir şeyler yapmak istiyor. Millet orduya ve Allah’a güvenerek yaşamaya bakıyor.
Yaşlı, şişman, kültürlü, tonton bir adamla kuma uzanıp eski Türk kültüründen, batı kültüründen bahsediyoruz. Adam eski bir yazar ve avukat. Mistik eserler neşrediyor. Hepsini
gönderdi, bir ikisini karıştırdım. Ben neyim bilemiyorum. Mistik mi? Ate mi? Arada
bocalıyorum. Bazen hayata şaşıyor, sever gibi oluyor ve çok defa bıkıyorum. Bir boşluk
hissediyorum.
Şimdi yürüyüşe çıkıyorum, belki yine yazarım.
Uzakta da olsa insanın seslenecek birisi olması iyi. Yoksa yalnızlık ve hiçlik boğabilir
bizi. Evlensem, gürültü patırtı kaplardı dünyamı, ama o zaman da bıkardım. En iyisi
yürümek.
23 Ağustos 1982
Yarın akşama doğru yeğenim Seçkin gelecek, beni buradan alacak. Zeynep Fakültede
olduğu için gelemiyor. Pazar günü İnci, Mine ve Zeynep geldiler. Plaj şenlendi. Dost
yüzleri görmek, gevezelik etmek ve gülmek güzel. Birisi benim eski talebelerimden iki
bayan daha var. “Harem beş oldu” diye şakalaşıyorlar. Onlar akşama kadar güneşlendiler
ve denize girdiler. Ben güneşi fazla sevmiyorum. Odada uyudum veya ağaçlar altında
gevezelik ettim. Evvelki akşam bir gurup Ord. Prof. Sulhi Dönmezer’in yazlığına gittik.
Bahçesinde çay içtik ve sohbet ettik. Burada güzel villalar var. Gıpta ediyorum. Türkiye’de zengin çok. Ben güzel evlerin önünden geçiyor ve seyrediyorum. Ev demek aile
demek. Kalabalık demek. Bundan dolayı onları kıskanmıyorum. Benim için “göz mülkiyeti” kâfi. Bütün gökler, kırlar ve denizler benim. Şiir ve felsefe bana varlığı sevdiriyor. Masamın üstünde Alman şairi Rilke’nin şiirleri. Dostum Turan Oflazoğlu Türkçeye
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çevirmiş. Benim asıl dünyam işte o şiirlerde tasvir edilen dünya. Bir şiir bana uygun:
“Ev kurmaz evsiz olan bundan böyle,
Yalnız olan yalnız kalır uzun zaman:
Uyanır, okur, uzun mektuplar yazar bazen,
Ve ağaçlı yollarda tedirgin, öyle
Gezinir, yapraklar uçarken savrularaktan”
Rainer Maria Rilke, sevdiğim bir şair. Kapalı, derin, yalnız. Maalesef onu anlayacak
kadar Almanca bilmiyorum. Bazı eserlerini tercümelerinden okudum.
Sabah yürüyüşlerinden sonra denize giriyorum, temizleniyor, diriliyor, gazete okuyor ve
uyuyorum. İşte sevgili doktor, günler böyle geçiyor. Tekrar konuşuruz.
30 Ağustos 1982
Mektuba başlayalı on gün olmuş. Eskiden arkadaşlarıma çok mektup yazardım, uzun
uzun konuşur, ukalalık ederdim. Kafamda bir sürü hayal, ideal ve özlem vardı. Arkadaşlarımdan çoğunu kaybettim. Kendimi ayakta tutmak için gayret sarf ediyorum. Eski heyecanım ve ümitlerim kalmadı. Bunda Türkiye’nin yaşadığı hayatın büyük rolü var. Yalnız olduğum için, varlığımı, devlet ve millete bağlamıştım. Şimdi içimde bir bezginlik
ve tükenmişlik var. Belki bu durum uzvidir. Gönderdiğin ilaçlar kalbime iyi geliyor. Bu
sefer fıtık çıktı. Bugün batın röntgeni yaptırdım. Kolit varmış. Hastalıktan bahsetmeği
sevmem ve doğru bulmam. Beni mazur gör. Sohbet, dertleşme kalemimi bu yöne çevirdi.
Dil ve kültür ile ilgili yazılarımı Ezel topladı, bir kitap yapacak. Ezel Erzurumlu bir genç.
Dergâh Yayınevi’nin sahibi. Harikulade bir insan. İnci’nin, Zeynep’in bazı kitaplarını da
o bastırdı. Tanıdıkları bir tatil sitesi varmış. Birkaç gün de oraya gideceğiz. Birol Polonya’dan döndü. Konya’ya dekan olarak gitmesi ihtimali var. Masamın üstü kitap, kâğıt
ve müsvedde dolu. Ondan ona geçiyor, sürekli bir şey yapamıyorum. Halbuki kendime
göre liseler için bir yardımcı kitap yazmaya karar ve söz verdim. Benim, yasaklanan lise
kitabını yeniden ele almak istiyorum. Metinleri tahlil edeceğim. Fikirler uzayıp gidiyor.
Yazarken bıkıyorum, dikteyi de sevmiyorum. Hevese gelmem için Türkiye’de herkesi
canlandıran bir hareket olması lazım. Politika sosyal hadiseler bana havadan çok tesir
ediyor. Anayasa kabul edildikten sonra, belki, Türkiye’de yeni bir hava eser.
Bu dağınık, perişan ve bedbin mektubu yollamak istemezdim ama sana bir şeyler yazmaktan da kendimi alamadım. Dersler başlayınca hayatıma ve ruhuma bir düzen gelir
sanırım.
İlaçlar için sana tekrar teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla
M. Kaplan
Adres. Dr. H. Palandöken, Martin-Luther Krankenhaus, 2730 Zeven Deutschland
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20 Eylül 1982 (Oya Katoğlu “Göç” tablosunun kartpostalı)
Sevgili Hüner,
Güzel mektubunu aldım. Gazan mübarek olsun.
Kurban bayramını candan kutlar, sıhhat, neşe ve başarılar dilerim.
M. Kaplan

232

YENİ TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ

9 Kasım 1982
Sevgili Hüner,
Sana çoktan beri yazamadım. Sıhhatin ve moralin nasıl? İkisinin de iyi olmasını temenni
ederim.
Ben on beş gün önce tehlikeli bir hastalık geçirdim. Ameliyat oldum. On gün hastahanede
yattım. Şimdi evde istirahat ediyorum. Yirmi santim kadar ince bağırsak, kalın bağırsak
tarafından boğulmuş, mosmor olmuş. Nerdeyse kangren olacak imiş. Pek sevdiğim Prof.
Dr. Ali Haydar Taşpınar ameliyat etti. İki ay istirahat verdiler. Günden güne iyileşiyorum.
Üniversite perişan bir durumda, kürsü dağılıyor. İnşallah yine toparlanırız. Anayasa oylaması çok iyi oldu. Herkes bayram ediyor.
Kusura bakma, fazla yazamıyorum. Sevgilerimle.
M. Kaplan
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15 Kasım 1982
Sevgili Hüner,
Sana hastalığımı benden önce birisi bildirmiş. Tam ben sana mektup yazdığım günlerde
sen de kaleme sarılmışsın. İlgine pek çok teşekkür ederim. Dün tartıldım, on kilo zayıflamışım. İdeal bir şey ama çok takatsizim. Geçen gün hava güzeldi. Zeynep ile birlikte
sokağa çıktık. Bizim sokakta denize kadar yürüdük. Bahçeler çiçek içinde, deniz pırıl
pırıldı. Dönüşte yorgun düştüm. İştiham yerinde. Her gün daha iyiye doğru gittiğimi hissediyorum. Beni en çok mesut eden, bu münasebetle dostlarımın gösterdikleri sevgidir.
Bilge de Erzurum’dan hem telgraf çekti, hem telefon etti. Türkiye fakir ama öyle parıltılı
bir güneşi ve sevgi dolu insanları var ki, mesut olmak için kâfi.
Ne güzel, artık sen de geliyorsun. İnşallah bütün işlerin düzgün gider, güzel bir muayenehane açar, kendi memleketine rahat yerleşirsin. Dışarı gitmenin en büyük faydası, insana
memleketini özletmesi ve sevdirmesidir. İlkin biraz canın sıkılacak, kızacaksın. Fakat
bu ülkenin kiri, pası, geriliği de güneşi, denizi ve insanları gibi bizim. Hayatı bir bütün
olarak görmek ve sevmek lazım.
Kuracağın muayenehaneyi merak ediyorum. Oraya ara sıra uğramak ve seninle sohbet
etmek beni mesut edecek.
Gönderdiğin ve getireceğin ilaçları pek çok teşekkür ederim. Yedekte birkaç kutu var.
Çok iyi geliyor. Gelirken senden ilaç dışında sadece bir şişe viski istiyorum, beraber içip
neşelenmek için.
Sana Tanrı’dan sıhhat, neşe, başarı ve saadetler dilerim.
M. Kaplan.

