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PAZARTESİ

OCAK

-Nihal, gözleri inmiş, eli 

yeldirmesinin bir kenarını 

kıvırarak, göğsü ufak bir 

helecanla şişkin, dinliyordu. 

Behlul devam ediyordu: 

-Evet, ihtiyacın var, Nihal.

Ben sanki senin bütün o 

acılarını, o gizli gizli ağlayan 

yeislerini hissetmiyor muyum? 

Sen şimdi kendini herkesten, 

bütün kalblerden uzak 

buluyorsun, bütün sevdiklerinin 

arasında yap yalnız... Sen ki, 

sevilmeğe o kadar muhtaçsın...

Aşk-ı Memnu

Halid Ziya Uşaklıgil

İnkılâp ve

Aka Kitabevleri Koll. Şti.

Komünistlik tahrikatı yaptıkları gerekçesiyle polisçe 
gözaltına alınan Nâzım Hikmet, Dr. Hikmet Kıvılcımlı, 

bastoncu Feyzi, Hasan Basri, Süleyman, Zeki, Mustafa 
Refik, Bekir Ali, Cenab Şehabeddin, İhsan, Kemal, Şükrü,

Süleyman Kadri, Sultanahmet Sulh Ceza Hâkimliği
tarafından sorguya çekildikten sonra tutuklandılar.

1937
TRTnin Kürtçe kanalı TRT 6 (TRT Şeş) yayına başladı.

2009
Okka ve arşın yerine kilo ile metre geçti.

1934
Sinema ve ses sanatçısı Samuel Agop Uluçyan

(Sami Hazinses) doğdu.
1925
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arkası yarın...

Bizim güzel devletimize karşı bazı ken-
dini bilmez güçler haince bir plan yapa-
rak darbe girişiminde bulundular. Sayıları 
çok gibi görünen ama aslında bir avuç 
olan bu adamlar, bizim harika hüküme-
timizi yıkmaya kalktılar. Az daha şaha-
ne Başkanımızı bile öldüreceklerdi ya da 
kaçıracaklardı, orası tam belli olmadı. Al-
lah’tan bizim Başkanımız çok çok akıllı ol-
duğu için her şeyi zamanında anladı ve 
bütün tedbirleri alarak ve kahramanca sa-
vaşarak bu darbeyi önlemeyi başardı. Bizi 
büyük bir tehlikeden kurtardı, o olma-
saydı kim bilir şu anda ne kadar korkunç 

koşullarda olurduk. Mükemmel bir kah-
raman bizim Başkanımız. Nereden orta-
ya çıktılar bu adamlar, bizden ne istiyorlar 
hiç anlayamadım; bizim ülkemizde böyle 
birileri olduğunu hiç fark etmemiştim. Biz 
o kadar iyi bir şekilde yönetiliyoruz, ha-
yatımızdan o kadar memnunuz ki, neden 
böyle bir hareket yapmaya gerek duydular 
bilemiyorum. Belli ki aşırı derecede kötü 
insanlar bunlar. Hainler, korkunçlar. Al-
lah’ın belaları. Onlardan nefret ediyorum. 
Bir tanesini elime geçirsem suratına tükü-
receğim.

IGaye Boralıoğlu

ZOLTAN’IN ZO’SU

Meze faslından sonra yemekler geldi. Herkes balık 
söylemişti. Ben az pişmiş, içi kıpkırmızı bir biftek. 
Sergide havuçla törpüleyerek sivrilttiğim dişlerimi 
ete geçirdim. Kanlı su, sıcak sıcak boğazımdan geç-
ti. Aldığım her ısırık içimde bir şeyleri ürpertiyordu. 
Bedenimin tatsız bir parçasını çiğner gibi iştahsızca 
yiyip bitirdim. Tabağıma baktığım zaman bu dün-
yada yapayalnız olduğumu hissediyordum. Kafamı 
kaldırıp sofraya baktığımda toplumun bir üyesi ol-
duğumu hatırlıyordum. Yemek artıklarımla dolu 
tabağımın görüntüsüyle tabaklarla dolu sofranın 
görüntüsü arasındaki uçurum içtikçe derinleşiyordu. 
Masanın üzeri sigara paketleriyle; paketlerin üzeri 
birbirinden korkunç ölüm ve hastalık mesajlarıyla 
doluydu. Bardağımda kalan rakıyı kafama dikerken 
göz ucuyla hamam böceği sürüsü gibi sofrayı basmış 
iri ve tehditkâr harflere baktım.

Hakan Bıçakcı Karanlık Oda

Edebiyat Sofraları



SALI

OCAK

Refik: “(...) Sayfayı çevirin. 

Bakın tam bir aile...

İşte Cevdet Bey’i bunun 

için anıyorum. Bunun için. 

Evet, Cevdet Bey kusursuz 

bir aile kurdu. Belki gülünç 

bulacaksınız, ama sizin 

ailenize, Işıkçı ailesine 

hayranım: Başarılı bir baba, 

çalışkan çocuklar, güzel ve iyi 

anneler, sağlıklı torunlar... 

Nasıl olması gerekiyorsa öyle. 

Saat gibi, ama renkli canlı, tam 

onlar gibi!”

Cevdet Bey ve Oğulları

Orhan Pamuk
YKY

Milli Korunma Mahkemesi bir sinema bileti 
karaborsacısını iki ay on beş gün hapse,

833 lira para cezasına mahkûm etti.
1958

Millet Vapuru, Ereğli açıklarında bir gemi enkazına 
çarparak parçalandı. 20 kişi boğularak öldü.

1939
Adana ve Ceyhan’da komünizmi tel’in eden büyük 

mitingler yapıldı. Gençliğin, fabrika işçilerinin ve halkın 
katıldığı mitingde komünist olmasından şüphe edilen 

Oruç Safa’nın dükkânı üzerindeki levha söküldü.
1948

Öykü ve masal yazarı, derleyicisi
Eflatun Cem Güney öldü.

1981
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arkası yarın...

Başkanımız açıklama yapıyor ve diyor 
ki, “Bunlar her yerdedir, en yakınınıza bi-
le sızmış olabilirler. Çok tehlikelidirler ve 
kendilerini çok iyi gizlerler. Yakın arkada-
şınız ya da komşunuz gibi görünebilirler. 
Ama dikkatle gözlemlerseniz mutlaka bir 
açıklarını yakalarsınız. Devletimize bağ-
lı asil vatandaşlarımız etraflarında bu ki-
şilerin olduğundan şüpheleniyorlarsa 
mutlaka ihbar etsinler. Telefonlarla biz-
leri arasınlar, bulamazlarsa telesekretere 
mesaj bıraksınlar. Bu önümüzdeki en acil 
vatandaşlık görevidir.” Başkanımız bunla-

rın adının Zoltan olduğunu söylüyor. Zol-
tanlar çok gizlice örgütlenmişler ve herkes 
bir Zoltan olabilirmiş. O zaman çok ka-
labalık olmalılar. Başlangıçta bir avuçlar-
dı, belki sonradan kalabalıklaştılar. Ya da 
ilk anda görünenler uçlarıydı, meğer arka-
larında dev gibi bir gövde varmış. Zaten 
kökleri de dışardaymış, Başkanımız öyle 
dedi. Zoltanlardan çok çok korkuyorum. 
Zoltanlar beni de kaçıracaklar ya da öldü-
recekler diye değil, Başkanımıza bir kötü-
lük yapacaklar diye korkuyorum. Ona bir 
şey olursa biz yandık çünkü.

IIGaye Boralıoğlu

ZOLTAN’IN ZO’SU

Edebiyat Uyarlamaları
SUSUZ YAZ 1954

Öykü Necati Cumalı

Yönetmen ve Senarist Metin Erksan

Görüntü Yönetmeni Ali Uğur

Oyuncular Hülya Koçyiğit, Ulvi Doğan, Erol Taş, 
Hakkı Haktan, Yavuz Yalınkılınç, Zeki Tüney

Berlin Film Festivali Altın Ayı 
ödülü (1964)
Osman, kendi arazisinde 

çıkan su nedeniyle köylülerle 
çatışma halindedir. Bu kavga 
nedeniyle kardeşi Hasan da 
hapse düşmüştür. Osman’ın 
niyeti hem suyu kontrol 
etmek, hem de yengesi 
Bahar’a sahip olmaktır.

Dişkıran şekeri

Akide şekeri

Kımıl kımıl

Yavaş yavaş, ağır ağır.

Kör düvaası

İnanılmadan edilen ve yinele-
nerek aslından uzaklaşan dua.

Gofulak

Derbeder, tasasız, boş gezen.

Gökgörmedik

Görgüsüz, sonradan görme.

Zibil

Bol bulunduğu için değersiz 
olan, gübre, çöp



ÇARŞAMBA

OCAK

Sadi: “Her halde ben, bu 

akşamdan sonra sahiden 

evlenmemeye yemin ettim. 

Meğer çok sessiz ve muti 

diye tahayyül ettiğim 

taşralı hatunlar, İstanbul’a 

gelince bizim en başı havada 

kızlarımıza taş çıkartırlarmış”.

Akile Hanım Sokağı

Halide Edib Adıvar

Can Yayınları

Uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla altı yıla yakın 
tutuklu kalan kabadayı Dündar Kılıç, suçsuz olduğuna 

hükmedilerek beraat ettirildi.
1989

Belediye kimsesiz ve serseri olduğuna hükmettiği 
çocukları toplamaya başladı. Küçükler Darülaceze’ye 

verildi, büyükler bir yurda yerleştirildiler.
1946

Türk-İş, Türkiye genelinde bir günlük
iş bırakma eylemi yaptı.

1991
Martin Luther,

Roma Katolik Kilisesi tarafından aforoz edildi.
1521
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arkası yarın...

Yan daireye bir adam taşındı. Ondan 
hiç hoşlanmıyorum. Taşınalı üç ay oldu, 
bir selam bile vermedi, o vermeyince ben 
de ona selam vermedim. Kalın çerçeveli ve 
koyu renk camlı gözlüğü var. Arabasının 
camları da koyu renk. Demek ki hep giz-
lenmek istiyor, belli ki bir şeyler saklıyor. 
Geçen gün kapıcıyla konuşurken duydum, 
Başkanımızın her şeyi çok çok abarttığını 
söyledi. O kadar sinirlendim ki, az daha 
suratına tükürecektim. Sen kim oluyorsun 
da bizim güzelim Başkanımız hakkında 
böyle ileri geri konuşabiliyorsun. Demek 
ki, ilk andan itibaren ondan hoşlanma-

makta haklıymışım. Bu adamın Zoltan 
olabileceğinden şüpheleniyorum. Zoltan 
olmasaydı bana selam verirdi ve Başkanı-
mız hakkında da asla böyle konuşmazdı. 
Zaten her gün Zon Haber diye bir gaze-
te alıyor. Zon Haber... Zoltan’ın Zo’su gi-
bi. Bu ayrıntıyı fark edince şüphelerimde 
haklı olduğumu iyice anlıyorum. Başka-
nımızın verdiği numaraya hemen telefon 
edip onu ihbar ediyorum. Sabaha kar-
şı adamı polisler alıp götürüyorlar. Işıkla-
rı açmadan onun gidişini izliyorum. İçim 
ferahlıyor, Başkanımızı büyük bir tehlike-
den kurtarmış olabilirim.

IIIGaye Boralıoğlu

ZOLTAN’IN ZO’SU

Salim Amca’nın Seçtiği Hikâyeler
Tanışmam kaç yılına rastlıyor, bilemiyorum. Zaten 

ilk karşılaşmamız da “ruberu”, yani yüz yüze olmadı. 
Ben, Salim Şengil’le Ankara’da bir sahaf tezgahında 
karşılaştım: Kafasını Törpüleyen Adam. Yıl sanırım 
1949. Bir öykü kitabıydı, 1943 tarihli. Kitabı gördük-
ten sonra, Salim Şengil’in Seçilmiş Hikâyeler dergisini 
neden çıkardığını daha iyi anladım. 1947’de çıkmıştı 
ilk sayısı derginin ama “sahibi” sözcüğünün karşısın-
da yazılmış olan ad, benim gibi genç bir yazı heves-
lisine fazla şey ifade etmiyordu elbet. Sıradan biriydi 
o derginin sahibi. Ama iş değişmişti artık: Sahip, bir 
öykücü, bir yazardı.

Gizli Çekmece, Ahmet Oktay

Yumurcak

İyileşmeyen çıban, genellikle 
veba için söylenir, yumrucak 
da denir.

Ziftinmek

Yokluk çekiyormuş gibi 
davranıp birinden bir şey 
koparmaya çalışmak.

Kestane

Karayemiş, karakabuk, kara-
kıllı, karabut.

Zehinsiz

Hafızasız, kavraması kıt, 
unutkan.


