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Yaqamrn ne getirecefini bilebitmek gok miimkiin de!{lse de her qey olup bittikten sonra bazr anlar insamn dikkatini gekiyor. Burada kiigiik bir ammr paylaqmak isterim. Ben yrllardan beri zaman zamarr qiir yazarrm. Mehmet'in hastahlmdan krsa
bir stire dnce, fakiiltede odamda oturuyordum. Ders bitmiqti, eve diinmek igin Mehmetjin mesaisinin bitmesini bekliyordum. Akgamiizeri, gtineq batmak tizere'.. Muhtegem bir manzata... Bir stire marrzataya dahp gittim. Insana o kadar gtizel duygular veriyordu ki. Ka[rdr kalemi aldrm, qu dizeleri karaladrm:
Yaqadr$mrz ikinci bahar deSl
Yalancr bahar giiliim
Kara bulutlardan korkma
Onlar yaimur getirir
Beyaz bulutlann ardrndan ansrzrn
Qrkrp geliverir iiliim.
Ne hissettiklerim ne de manzara bu dizeleri gafrrqtrrryordu. Niye yazdrm? Bilmiyorum. Ama gergekten dliim anslztn grkrp geldi.
Mehmet.. . Faktiltede meslekdaqrm,evde eqim, ailemde gocuklanmrn babasr, hayatta hig tereddiit etmeden srrtrmr dayadrprm dostum, destekgim... Her dltim, her ayrrhk bizden bir qeyler gdttiriir; ama aynr anda bu kadar goiunu giiti.ireni azdrr. Hayatrma girdifi andan itibaren her zaman bana gok gey O[retti. Oliimii bile... ajltiLrniibile bunu bozmadr. Biiyle bir olayrn arkasrndan bu kadar gabuk toparlanabilmem de yine O'nun sayesinde oldu; sevgisini hep yflreiimde, elini hep omzumda hissettim. Teqekkiirler Mehmet! Verdi['in ve verlneye devam ettilin her qey igin.'.
Ve krzlarrmrz, prenseslerimiz, Zeymepile Pelin. Zatenhep gok fizel iki gocuk oldular. Biz onlarla hep agrk, diiriist, sevgi dolu saygr dolu iliqkiler iginde olduk. Babalan onlar igin hep ijzel bir insan oldu, hayatlanmn her anrnr dolduran bir babanrn
hastalandr$m, yatttprnr gtirmek; onun ile gezmenin, onunla ahg verig yapmanrn, gdsterilerini onunla paylaqabilmenin eksiklifini hissetmek hig de kolay olmadr. Hastalr4n adrm belki onlarrn yamnda telaffuz etmedik ama siireci hep birlikte yaqadrk ve
6;llikle higbir zaman onlarr drqanda tutmadrk. Uztildtiliimiizde onlar da iiziildii, sevindi[imizde onlar da sevindi, kiigiiciik kafalarrndan gegenkayglarr korkulan gidermek igin hep yanlarrnda olduk. Qolu biiytik insanrn gOstermeyibaqaramayacagrbir
direng ve inangla ayakta durdular. Belki biraz erken olgunlaqtrlar ama demek ki yaqr**i*.r gereken bir deneyimdi. Hayatlannda, her qeyin hak ettikleri qekilde gtizel
gergekleqmesi en biiyiik dile[im. Kolay bir sene depildi. zaman zalJrarlkemoterapi
son"astnda o srkrntrh zamanlarda, her geye yetiqmeye gahqrrken yorgun diiqtii!1im
diinemlerde, radyoterapi igin hastaneye yattr$mrzda onlar ile ilgilenemedim demeyecegim ama daha az ilgilenebildi[lm zamanlar oldu; bunlarr olgunlukla ve anlayrqla karqrladrlar. Onlan gok seviyoruz.
Mehmet, kendisini uzun stire giiremeyip tizledili igin "nerelerdesin" diye soranlara, giilerek Atati.irk'iin qu siiztinii siiylerdi; "beni gdrmek behamahal yiiziimii gdrmek demek defildirr'. O bizim hep yanrmrzda, ya biz? Iqte bu sorunun cevabr elinizde tuttuiunuz Armafan'drr.
25 Mayrs 2003 de sevgi ve giizyaqlan ile u[urladrk O'nu. Bu Armafan ile ait o]du$u yere, hayatlarrmrza tekrar griyor. Bir kez daha hog geldin Mehmet. sevgiyle ve
saygryla...
Dog. Dn Pervin SOMER
Haydarpaga-Kasrm 2005

MEHMET SOMER'E MEKTUP
Brtiksel ddniiEtisizin fakiilteye gelmiqtim, biliyorsun. Qok az tanrdrfirm vardr o
donemde,M.Kemal Oma[ dekan yardrmcrsrydr(fakii]teden srnrf arkadaqrm) dteki
yardrmcr da sendin, d$renciler tiim sorunlarryla sana bafhydrlar hatrrladrlrm kadarryla. igte senin en temel iizellipini o zaman gdrmiiqtiim, ne kadar gergin, krzgrn,
sinirli de olsan belli etrnez, hem onlara, hem bizlere hep yumugak, sakin yiiziinle
yaklagrrdrn. HAlini anlayrp da sordu!'umda gene sakin, dudalrnrn kenarrnda o ki.igiik gi.iliimsemeyle anlatrrdrn, tabii elinde de sigaran...
Bazen buna[p dolaqmak igin koridora grktrirnda rastlardlm sana, yiizi.inii kararmrq giiriince qakalaqrrdrm seninle biraz havanr defigtirmek igin. O zanrrar'hemen
yiizi.in deligia gene o gi.izel giiltimsemen gelir yerine otururdu'
Gerek y6netimdeki gerek dgrencilerle olan iliqkilerinde, gerekse dostlannla aynr sakin, saygrh ve sevimli gizgirti hep korudun.
Bazen senin kaprntn dniinden gegerken, igimden gelir, kapryr aqar "selam
..........Mehmet" (o sozci.isiiyazmryorum,aramrzda,herkes bilmez) diye seslenir,sen
de bir an masadan baqrm kaldrrrr, daldrirn srkrntrh dlemden grkar, gene o sessiz
kahkahalarrndan birini atardrn. Tanrdrfrm kadarryla srkrntrlarrnr hig drqanya vuramazdrnki.....
Ha bir de son yedigimiz yemek var, yerini hatrrlamryorum, siz, biz, DinEkol'lar
ve bir de Nihal saban, ne kadar eflenmiqtik, orada da yaptrprm bir gakayr tjnce sen
anlamrq, sessizsessizgiilmiiqtiin.
Mektubumu yakrnda duyduium ama gok beiendigim bir frkrayla bitirmek istiyorum; iki arkadaq uzun bir yolculuk igin gara gelmiqler, bakmrqlar gecikme var,
oturmuqlar garrn igindeki lokantaya yiyip igmeye baqlamrqlar. Gecikme uzamrq, yemek uzamrq derken birden dtidiikler qalmrq,tren hrzla gara girmiq' arkadaqlar ayayandan dtiviiniiyor, bir yan!a frrlamrq biri gelen trene atlayrp gitmig. Kalan ise bir
ne oluyor diye sormuqlar.
qaqlrmrq,
Gardakiler
katrhyormuq.
giilmekten
dan da
Adam cevap vermiq; "yahu trene ben binecektim, o beni yolcu etmeye gelmiqti, o
bindi gitti, ben kaldrm."
Giile giile sevgili Mehmet...-.
Mehmet

prof. Dr., Kadir Has Universitesi
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Mehmet Somer; sadecebir meslektaq deiil, candan bir dost.
L985 yrhnda Haydarpaga'mn heni.izharap binasrnda baqlayan "oda arkadaqhpr", dudaklarrndan eksik olmayan sigarasr, gtilimseyigi ve bulaqrc neqesi'
Disiplinli, gahqkan bir akademisyen.
Her daim kalabalk srnrflarda, riSrencilerin dersini dinlemekten zevk duyduklarr bagarrh bir ii$retim tiYesi.
Yine bir d6nem, birlikte yaptrirmrz Dekan Yardrmcrhlr gdrevi. Gayet uyumlu
bir mesai ile bir iqi, birbirimize tammlamaya bile gerek gdrmeden neredeyseaym sonuca ulaqtrran titiz galqma anlayrqr. igin yoiunlupundan qikayet etmeyen, daima
destekleyici, gdziim iiretici bir gahqma insam.
Hafta sonlarr arkadaglarla yaptr$mrz gezilerde keyifli bir ellence adamr.
Yrllar gegtikge ailelerimizin biiyiimesi, ancak eksilmeyen birliktelikler. Saatlerce stiren akqam yemeklerinde Mehmet'in hep var olan negesi'
Sevecenbir baba.
Aym zamanda bir haYvansever.
Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi'nden, istanbul Ticaret Universitesi
Hukuk Faktiltesi'nin kuruluquna katkrda bulunmak iizere aynldrgrm 2001 yrhndan
itibaren en fazla birlikte gahqmayr arzu ettifim kigi. Bu arzum tam gergek olacak
iken ve kendisinin Fakiiltemize katrlma iqlemleri gergeklegtirilirken, aramrzdan aynhErmn riztintr.isiinti yaqadrprm "insan".
Ancak hep o keyifli haliyle, capcanh bellegimde'
Her daim de Oylekalacak.
Abdullah DiNqKoL*

prof. Dr., istanbul Ticaret Universitesi Hukuk Felsefesi ve SosyolojisiAnabilim Dah O!retim Uyesi

SEVGILI MEMOCUM
Bu yazryr yazmak igin notebookumun baqrna oturduiumda, kiiEi.ik oflum elinde rizerinde mumu yanan pasta ile salondan igeriye girdi. Onu gdrdtiElimde gtizlerimden akan yaglan saklamak igin yerimden hig kalkmadan srrtrm onlara dijniik
koltuiuma gdmtildiim. Qiinkii ortanca oflum Mehmet Mert'in dofum giiniinii kutladrlrmrz bugtin, Mehmet'in de doium giinti. Mehmet'le aynr ismi tagryan oplumun dofum giinleri de aynr giin oldugu igin, saihfrnda Mehmet'in dolum giinii partilerine
hig katrlamadrm. Mehmet'e daha tince uirar, do!-um gtinrinri kutlar, durumu izah
eder ve eve oglumun doium gtiniinti kutlamaya gelirdim. UE oSlumdan Mehmet'le
aynr giin dopan ortanca oiluma, Mehmet ismini, Mehmet/i tanrmadan ijnce vermem
ile kendi do$um giiniiirn olan 25 Mayrs grinti Mehmet'in naqrnr ebedi istirahatgahrna
ellerimle yerleqtirmem bir rastlantr mrdrr, bilemiyorum. Mehmet'le Istanbul Hukuk
Faktiltesi'ne aynr yrl girmemize ra[men birbirimizi gdrmeden ve tanlmadan okul yrllarrmrzr gegirmiqiz.Mehmet'le ortak dostumuz Segkin Erel vasrtasrile tanrqrp,uzun
yrllar birlikte gahqhk. Sigaradan nefret ettiiimden, sigarayr brrakmalarr igin tiim
gevremle hep miicadele etmigimdir. Mehmet'le ilk tanrqtrfrm an]ardan itibaren sigarayr brrakmasr igin miicadele ettim. Mehmet kendisine ilk evini aldrlrnda "igine girdiiim gtin sdz veriyorum sigarayr brrakaca$rm" diyerek bana sijz verdi. Stizriniin gerefini yerine getirerek sigarayr brraktr. 15 giin sonra bir araya geldi!'imizde yarrm
ay qeklinde bir gdbekyapmrg olan Mehmet, "Bak Hakkuq, sana siiz verdipim igin sigarayr brraktrm, ama kilo almaya biiyle devam edersem saihirm bozulacak. Bizim
ailede babam 70 yagrnda,gengliiinden beri iki paket sigara iEerama higbir salhk sorunu yok, bdyle kilo almaya devam edersemailede kalp rahatsrzhlrndan dlen Eok,bu
sebeplekalpten tilece$m" diyerek benden verdifi stjzti bozabi]ecelini sdylememiistedi. Maalesef onun beni ikna etmesine izin verdiiim igin 10 yrl sonra bu felaketin
baqrmrza geldiSine inanryorum. Qtinkti ilk tjnce sigaradan dolayr higbir qey olmadrirnr sdylediii gok sevdigimizbabasrnr,sigaranrn sebepolduiu hastahktan kaybettik.
Daha sonra da sevgili Mehmet'i. Sevgili Mehmet gdz kamaqtrrrcr,parrltrh bir zekaya sahipti. Qok engin hukuk bilgi ve dehasrnasahipti. Oniine gelen dosyayrqok seri
olarak kavrar ve sonuglandrrrrdr.iq hayatrndaki sert gdriinti$lii yaprsrnrn tersine,
dzel hayatrnda agrn denilecekkadar muzip olan Mehmet, sevgi dolu, tiim aile ve gevresinin derdine ortak olan, kucaklayan gok iyi bir dosttu. Somer soyadrnr,Atati.irk'iin
yakrn arkadaqr olan dedesine, soyadr kanunu grktrgrnda Atatiirk'iin bizzat kendi el
yazrsr ile "Somer" yazarak verdilini ve O'nun bu soyadrna gergekten gok yakrqan
"Adam gibi adam" olduiunu ttim dostlarr bilirdi. Mehmet gezmeyi gok severdi. Arkadaqlarrmrz ile birlikte Iznik'te bulunan evime gider, orada giindtiz gevreyi geze4bazen de gtil kenannda futbol oynardrk. Yaptrfrmrz futbol miisabakasrnr, sevgili Serap

rto2
Helvacr kameraya almrqtr. Bu kaseti CD'ye gekmek igin hocamdan ahp seyrederken,
Mehmet'in attrlr golden sonra tiqtirttinii bagrna gegirip gtibepini oynatrrken, o nese
ve yaqama sevincini gdriip, isyan etmemek miimkiin defil. O kadar hayat doluydu
ki! Murat Canyiirek musalla tagrndaki Mehmet'in naqlnrn iintine gegmiq igi kan ailayarak, kendisi dururken Mehmet'in ijlmesine igerleyerek "Oltim sana yakrqmadr"
diye haykrrryordu. Evet bu gdriinttileri seyrettikge tiltimiin ona hig yakrgmadrfrm
haykrrmak, isyan etmek istiyorum. Yan yana gahqtrlrmrz odada hapqlrsam hemen
yamma gelir "Hakkuq tiliiyor musun helvanr mr yiyecefiz" diyerek alay ederdi. Sevgili Mehmet dogentlik kadrosunu ahp, ttim tjzel iiniversitelerin gdzdesi olduiu, gok
sevdiii Dikili'den yazhfim ahp artrk tam dinlenip rahat edecepigrinlerini maalesef
yaqayamadr.Yazhk evini yeni yerlegtirdig'i mayrs ayrnda, baca!'rndaki a$rrsrndan dolayr istanbul'a gelmiqti. Mehmet o zaman hastahlrnr hissetmiq ve bize babasr gibi
hastalandrfrnr sdylemiqti. Kendisini, gok kuruntu yaptrirnr siiyleyip susturduktan
sonra, ndroloji profesiirii olan arkadaqrmdan randevu alarak birlikte yaruna gittik.
Mehmet, muayenesinde televizyon kaldrrdrprndan dolayr belini incitti[ini stiylemigti. Bu sebeple ciddi bir aragtrrma yapmadan sebebin bu olduiunu zannederek tizerine diigmedilimiz bu hastah!'rnr, 3 ay sonra akciier filmi gekildilinde iiirendiSimizde hepimiz qok olduk. Kaderci bir insan delilim ama ttim bu yaqadrklanmrn tesadiif
olduffunu da kabul edemiyorum. Bizi bir araya getiren, bizi birbirimize iten ve zamansrz ayrran bir sebebin oldu['una inanryorum. Mehmet'le belki en gok tartrqrp
kavga edenin de, i.iziilenin de ben oldu!-umu sanryorum. Mehmet ile ilgili kitaba amlarrmr yazmak, benim igin gok zor. Oncelikle onunla birlikte yaqadrklarrmrn ve tiim
anrlarrmrn yeniden canlanmasr canlmr acrttr. Sevgili dostum Memomun eqi Pervin
hocamrn, Mehmet'in geri ddneceli hikayesine, yalandan da olsa inanrp iiziinti.ilerir'rrizi azaltrp bir nebze olsun teselli bulsak da, bugtin Memocum maalesef yok.
Sevgili Memocum, seni gok seviyorum. Ancak unutulup hatrrlanmayanlar Oliir.
Sen hep kalbimizdesin, seni higbir zaman unutmayacairm. Resmin hep gtiziimtin
iintinde masamda, gtlen giizlerin ve yiiztinle hep karqrmdasrn, bana bakryorsun.
Yoklup-unahig ahgamadrm, hasretinden igim aclyor, yiireiim kanryor ve aihyorum.

ismail

Avukat, Istanbul Barosu
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Okulda gay ocagnda iqe baqladrirmda ilk Mehmet Hocamla tanrqtrm. Gerqekten en iyi miiqterimdi. Okulda Eoksevildiffnden misafiri eksik olmazdr. Bu da benim
daha gok gay-kahve satmam demekti. Qay ocagnda yeni olduium igin Hocamdan
gay hesabr isteyemiyordum, gekiniyordum, hesabr da goialmrgtr. Bir cuma gtinii, Tarrk gay hesabrm kaq para, neden sdylemiyorsun diye sordu. Hocam gekindigimden
sdyleyemedim dedim. Neden gekiniyorsun s6yle dedi. Bende krrkikimilyon, yalnrz
Pervin Hocamrnkileri de size yazdrm dedim. Oh dedi, Pervin igsin paralarr ben ,tjdeyeFm, oh ne ala memleket. Mehmet Hocam, Pervininkileri de bana yaz, paranr da
haftada bir iste dedi. Bundan sonra, hafta sonu geldiiinde, beni gdriince hemen bir
yeqillik verirdi.

Tarrk KIYI

