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ANLATABİLİYOR MUYUM…… 

Bu söz O’nun en çok kullandığı sözlerden biriydi. Anlatırken karşısındakinin gözünün 
içine bakar ve ilgisini canlı tutmak için “Anlatabiliyor muyum?” diye sorardı… 
Anlıyormusun değil anlatabiliyor muyum? Çok kibar değildi… ama çok doğaldı… içtendi.  

 Yıllar önce 60’lı yıllarda duvarlarda bir afiş ile O’nun ilk resimlerini gördü sıradan 
vatandaşlar. Parmaklıkların arakasında görünen bir adam… resim negatifti ama sarı – siyahtı 
renkler… ve kırmızı ile yazılmıştı “Hapiste kör olacak… AF edilmeli” mesajı, ortaokul 
çağlarındaydık içimizden sorduk… “Kimdi bu kötü adam… suçu neydi?” 

 O milletin meclisinde kafa – göz kırılasıya dayak yiyen… Partisinin Bursa mitinginde 
Nurcuların saldırısına uğrayıp kürsüden atılan… Komünist yazardı. Yazılarında alabildiğine 
erotizm de olurdu, alabildiğine ironi de. Ama sözünü “Tarih derinliğinden… Dünya 
düzlemine” söylüyordu.  

68’lilerde ve sonrası “muhafazakâr gençlerin en çok dövmek istediği” yine o idi. 
Cağaloğlu'nda dolaşır… umursamaz etrafa tebessüm ederdi. Son zamanına kadar gözünün 
feri sönmedi… gözünün taa içi gülerdi. Sigara çatlağı erkek sesiyle konuşur ve erkeksi 
gülerdi…çok ta yakışırdı O’na gülmek. Çok kuvvetli bir hafızası, çok analitik bir gözlem gücü, 
çok sağlam bir diyalektiği ve hipnotize edici bir ifade-i meramı vardı.  

Cami – Kışla karşıtlığının arasında kalmış onulmaz bir çaresizlikle 88 yaşını yazarak 
ve gülerek tamamladı. Balkan köylüleri birbirine “başını eğme…ensen güneşten kararır” 
diye takılırlar. O’da sürekli “enseyi karartmayın” derdi… “BAŞINIZI EĞMEYİN” demeye 
kıyamazdı.  

1997 yılıydı o’na Flash TV’de program yapmasını teklif ettik. O’nu ikna etmek için 
akşam sekiz’den ertesi sabah sekize kadar konuştuk. Aslında hemen kabul etmişti… gerisi 
gözlem ve anlatım idi. İlk programın sonunda telefon edip tebrik ettim… çok iyiydi. O’na öyle 
bir söz söyledim ki burada yazılmaz…Ne kadar zevk aldığımı anlatmaya çalışıyordum… 
O’da kahkaha ile cevap verdi… “Yavaş ol yenge duymasın”… Anlatabiliyor muyum?  

O geçen Perşembe “cemaat hastanesinde son nefesini verdi” bu cümleyi zor 
yazdım… Ama o bunun farkında olmalı ve birinin yazacağından huylanmış olmalı. Bursa’da 
O’nu kürsüden atanlar, sonunda O’na ihtimamla baktılar.  

O’nu sabaha kadar dinlediğim gece “Ne yazık ki bu beyin bir gün yok olacak… 
Acaba bir çaresi bulunur mu” diye düşünmüştüm. Çok değerli bir beyni kaybettik… çok 
üzgünüz.  

O, Flash TV’nin gururla sunduğu İLK ve TEK televizyon programını yapan Çetin 
Altan’dı… İçten ve özgüvenli gülüşünü hep hatırlayacağız. 

En yakınlarına ve geride bıraktıklarına sabır diliyoruz.  

Boş lafı sevmezdi…vesselam. 

  


