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EGE
İzmir’de doğan Ege ilk öğretimini bu şehirde tamamladı. Ailesinin 
ısrarı üzerine 9 Eylül Üniversitesinde hukuk eğitimi almaya başladı. 
Üniversite yıllarında başlayan müzik sevgisini 1995 yılında profesyonel 
alana taşıyarak ilk albümünü yayınladı. Bu güne dek 9 albüm 5 single 
yayınlayan Ege, otuzdan fazla ülkede konser verdi. Şarkıları bugüne dek 
10 farklı dile çevrilen sanatçı, 2017’de ilk romanı İsyan’la yazın hayatına 
merhaba dedi. 1990 yılında ailesinin ısrarıyla girdiği hukuk fakültesin-
deki öğrenciliğini halen  sürdürmektedir.
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ÖNSÖZ

Her insan varoluş sebebini sorgular. Bu soruların yanıtını 
yirmili yaşlarda bulacak kadar şanslıydım. Üretmek ve paylaş-
mak için gelmiştim dünyaya. Üretmek, olmayanı vücuda ge-
tirmek kutsal bir eylem, zamansız yolculuğun başlangıcıydı 
benim için. Bu romanı yazarken daha iyisini yapabilmek adı-
na rehberlerim oldu yanımda. Değerli yayıncım Vedat Bay-
rak koşulsuz dostluk ve desteğiyle beni yüreklendirdi. Sevgili 
dostum Kemal Kırar olmasaydı belki de bu roman okuyu-
cuyla hiç buluşamayacaktı. Beni yüreklendirdi, çalıştırdı, fi-
kir verdi. Son düzeltmeleri dahi birlikte yaptık saatler boyu. 
Kocaman kalbi, engin kültürü, koşulsuz desteğiyle hayatımın 
tam ortasında sırdaş, yoldaş, kardeş oldu. Değerli arkadaşım 
Tuluhan Tekelioğlu’nun fikir ve önerileri, ilham kaynağım 
oldu. Sevgili Faruk Baydar, sadece kitap kapağını yapmadı, 
aynı zamanda gözden kaçırdığım detayları fark etmemi sağla-
dı. Sonsuz enerjisiyle bu yolculuktaki en yakın dostlarımdan 
biri oldu. Bekir Aydın, eleştirel gözüyle zor kararlarda yanım-
da oldu Sevgili dostlarım Sibel ve Fikret Gündoğdu yalnızca 
ıssız adadaki evlerini değil, sınırsız dostluk kucaklarını bana 
açarak yazma olanağı sağladılar. Sevgili ailem her türlü hayta-
lığımı hoş görürken, sınırsız ve koşulsuz yürekten destekledi. 
Hayatıma kattığınız bütün güzellikler için teşekkür ederim.
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1.  
Düğün günü

Sokağa adımını attığında mayıs ayının ortasındaki bir gü-
neş için fazlaca parlayan ışık gözünü aldı. Işık, çelikten oklar 
gibi elbisesini deliyor, genç gardiyanın canını acıtacak kadar 
tenine batıyordu. Sokakta taşlarla çift kale maç yapan çocuk-
lar ne sokağa ne de sabahın o saatine uymayan adama şaşkın-
lıkla bakakaldılar. Sessiz sakin bildikleri Bekir Abileri, havalı 
takım elbisesi ve parlayan mokasenleri içinde gelini almaya 
giden bir damat gibi parlıyordu. Kahvenin önünden geçme-
ye yakın başını öne eğdi. Kimse görmesin diye dua ederken, 
arkasından patlayan kahkahalar ve alkışlar yüzünden ayakları 
dolandı.

“Bekiiir! Çok yakışmış oğlum!”
“Bekiiir! Yengeyi boşadın, yenisine mi oğlum!”
“Yakışır Bekir’e, bulaşmayın aslan damada!”
Genç adamın içi içini yiyor, cevap veremedikçe kumral bı-

yıklarını kemiriyordu. Bir şey söylemeliydi, yoksa aylar boyu 
alay konusu olacağını çok iyi biliyordu. Derken, yavaşça arka-
sını döndü. “Tanıdığım en büyük adamın, can dostumun dü-
ğününe giderken ne giyecektim aylak sürüsü! Sizin gibi çuval 
mı! De hadi, dönün işinize!” 
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***

“Aydınlı! Hey Aydınlı! Benim düğünüme değil kendi dü-
ğününe gelir gibi giyin!” demişti Çakır Hoca. “Böyle günler 
dostlarla buluşmak için bahane. Ne kadar kalabalık olduğu-
muzu gördüğünde bütün korkuların geçecek, mutlu olacak-
sın.” 

İçi rahatlamıştı, ama bir an da içine kuşku düşmüştü. Hoca, 
“Senin de düğünün” demişti, ama ya bir tek kendisi böyle gi-
yinmişse… Rezil olduğu bir yana, nasıl duracaktı onca insa-
nın içinde bu kıyafetle!

Kendi düğünü için sağdan soldan borç alırken damatlığa 
para kalmamış, Laleli’de Ruslar için mal üreten bir tekstil fir-
masında çalışan amcaoğlu, “Damatlık da benden,” deyip diki-
ne inen simli şeritli, yakaları krem rengi bu damatlığı hediye 
etmişti. Bir beden büyük gelen damatlığa bakıp “Ben bunu 
giymem,” diye itiraz etse de düğüne iki saat vardı ve ne yeni 
takım alacak parası ne de zamanı kalmıştı. Çekilen resimleri 
gördükten sonra takım elbisenin çok da kötü olmadığına ni-
hayet ikna olmuştu.

Bir yandan için için seviniyordu düğünün pazara denk 
gelmesine. İşten izin almak zorunda kalsaydı mazereti na-
sıl uyduracaktı? Gardiyanlığa başladığı dört yıl boyunca izin 
kullanmamıştı. Bir an içine şüphe düştü. Ya takip ederlerse? 
Ya olay çıkar da polisler fotoğraf çekerse? Bu işe girmek için 
atmadığı takla kalmamıştı. 

Kendisinden ölümüne nefret eden kayınpederiyle barışıp 
elini öpmek bir yana, hiç inanmadığı halde partiye kaydolma-
ya razı olmuştu. En ağrına gidense, her görüşmeye kendisiyle 
gelip velisiymiş gibi “şu bizim damat” ağzıyla konuşmalarıy-
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dı. Düzmece birkaç evrak ve yüksek mevkiden bir partilinin 
araya girmesiyle işi almıştı. Bir tek Gülsüm’ün hatırına kat-
lanmıştı bu aşağılayan tavırlara. Katlanmasa o da olmayacaktı 
artık yanında. Mecbur…

Şebek gibi hissediyordu kendini elbiseyi giydiğinden beri. 
Tam kapıdan çıkacaktı ki kahvaltı masasını toplayan Gül-
süm’le göz göze geldikleri an düştü aklına. Ağzı şaşkınlıkla 
açık kalmıştı genç annenin. “Hayrola Bekir! Düğüne gider 
gibi giyinmişsin sabah sabah?” Bir an şaşalasa da haklıydı 
kadın. En son kendi düğününde giymişti bu takım elbiseyi. 
Gülsüm’ün gözlerindeki telaşı görmemek için uyuyan bebe-
ğin yanına doğru seğirtirken içi aydınlandı genç babanın. Na-
sıl da masum uyuyordu küçük Asil. Telaşsız, saf, melek gibi… 

Söz vardı, en büyük serveti verecekti oğluna: vicdan ve 
onur. Yaşadıkça gerisi onun bileceği işti. Yeni anne, arkasın-
dan usulca sarılmıştı kocasına. “Gözünü seveyim Bekir, başı-
nı belaya sokma. Bunca yıl neler çektik bugünlere gelebilmek 
için. Tam her şeyi yoluna koyarken berbat etme! Çocuğunun 
hakkı için…” Yumuşakça yanıtlamıştı Gülsüm’ünü. “Doğru 
söylüyorsun güzel karım. Gidiyorsam kendim için değil ço-
cuğumuzun hakkı için gidiyorum. İçin rahat olsun. Başımıza 
dert getirmem.”
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2.

Müdür, bütün personeli toplayıp direktiflere yağdırmaya 
başlayınca canı sıkıldı Bekir’in. Yine o her bir boku bildiğini 
düşünen şarlatanlardan biri geliyordu. Bunlar ne zaman ceza-
evine düşse arkasından gazetecisi gelir, onlarca avukatı gelir, 
politikacısı gelir, yurtdışından şakşakçıları gelir, gelir oğlu ge-
lir, insanda huzur bırakmazdı. Her biri sana pis pis bakar, her 
şeye itiraz eder, kural nizam tanımaz. İlle itip kakacaksın, ters 
davranacaksın bunlara.

Ulan, bunlarda akıl olsa dama mı düşer… Ananız babanız 
ne güzel okutmuş, meslek sahibi yapmış, bok mu var devle-
te düşmanlık yaparsın! Git işine, al paranı, koca koca apart-
manlarda, ışıl ışıl evinde, dev ekran televizyonlu salonda uzat 
ayaklarını, hizmetçiler getirsin viskini, büyük uzun masalar-
da orospu sevgilinle, karınla ye yemeğini zıbar yat. Rahat ba-
tar kıçlarına! İlle devletle uğraşacaklar, ille partiyle uğraşacak-
lar. O zaman da düş elimize, gör dünya kaç bucak! Bu seferki 
bayağı önemliymiş, kitap yazmış bir sürü. Özgür Yaşam gaze-
tesinde yazan bir gazeteciymiş. O paçavra ne kadar gazeteyse 
bunlar da o kadar gazeteci zaten. İşi gücü iftira, karalama, yalan 
dolan. Hele bir gel bakalım Asil Efendi, hele bir gel. Buralarda 
yeniden öğrenirsin gazeteciliği artık…

***


