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Sunuş 

Babam Yavuz S. Budak 1933 Konya doğumludur. Lise 

öğretmeni Ârif Bey’in ve -babamın ifadesiyle- “yemek re-

pertuvarı” çok geniş olan maharetli Ayşe Hanım’ın dört 

çocuğundan biridir. 

Sözü babama getirmeden onun annesi ve babasından bah-

setmek isterim. Vaktinde Ayşe’yi isteyen iki aile olmuş; biri 

sanatı kasaplık olan oğulları için kız arayan zengince bir 

aile, diğeri ise Devlet bursuyla gittiği Fransa’dan felsefe öğ-

renimini tamamlayıp dönmüş olan oğullarını evlendirmek 

isteyen, pek malı mülkü olmayan amcasının ailesi. Ayşe’ye 

ağabeyi ailedeki hanımlardan biriyle haber gönderip sordur-

muş: “Sorun bakalım Ayşe’ye, ağası mı bilir, anası mı bi-

lir?” Ayşe “Hepimizin büyüğü anamdır; anam bilir.” de-

yince amcaoğlu Ârif’le evlendirmişler. Ayşe babama ve 

ikiz kardeşi olan amcama gebeyken üzüm bağında çalıştık-

ları bir gün kaynanası ona bir salkım üzüm vermiş; birkaç 

dakika sonra Ayşe’nin üzümleri yediğini görünce de “Tut 

diye verdiydim” demiş, “yedin de bitirdin mi?”  

İşte bir önceki kuşağın konuştuklarından bize kalan sözler 

bu iki kısa cümleden ibaret: “Hepimizin büyüğü anamdır; 

anam bilir.” ve “Tut diye verdiydim; yedin de bitirdin mi?” 

Babam bundan biraz daha fazlasını bıraktı: El yazısıyla ya-

zılmış hatıralarını içeren iki takvimli defter. Şu, ilaç firma-

larının yılbaşlarında tanıtım için dağıttıkları türden, naylon 

kaplı ciltli defterlerdi bunlar. Bir de tasnif edip her birini 

ayrı ayrı plastik zarflara yerleştirdiği üç klasör dolusu 

mektup… 

Mektupla haberleşen son kuşağın temsilcisi olarak kitapta 

hâtıralarla birlikte babamın özenle tasnif edip dosyaladığı 

mektuplardan bazılarına da yer verdim. 

Hatıralar Konya’daki çocukluk çağından başlıyor; 



IV        

Bursa’daki ilk gençlik, İstanbul Eczacılık Okulu’ndaki 

üniversite, sonra da sırasıyla Rize, Konya, Bursa, Afyon, 

Balıkesir ve tekrar Bursa kamu hastanelerinde görev yap-

tığı yılları kapsıyor: 1933-1982 yılları. 

Babamın kusurları arasında doğru bildiğini doğruca söyle-

mekten çekinmek yoktu. Anlattıkları o yılların toplum ve 

devlet hayatına ait çok şeyi de belgelemektedir.  

Kitapta adı geçen kişilerin birçoğu hayatta değil. Yine de 

bir kişinin incinebileceğini düşündüğüm yerlerde gerçek 

isimleri, yerlerine başka isimler koymak suretiyle gizle-

dim. Aynı şeyi bir kişinin utanabileceği hallerde de yap-

tım, bilhassa “sürgün” ile ilgili bölümde.   

Kitabı yayına hazırlarken “Bir siyasî sürgün olayının tah-

lili” başlıklı bölümünü, babamın ölümünden sonraki za-

manlara ilişkin birkaç hadiseyi, hikâye ve şiirleri ben ek-

ledim. Bazı yerlerde sözüm babamın sözüne karıştı. Bun-

ları okuyucunun fark edeceği şekilde yaptım.  

Müsveddeyi okuyarak katkılarda bulunan, hatalarımı dü-

zeltmeme yardımcı olan Ömer Tacir, Emel Mercan İrgil, 

Mustafa Okan Yağcı ve Cem Pekman’a; eski harflerle ya-

zılan mektupların transkripsiyonu konusundaki yardımları 

için Umut Soysal’a teşekkür borçluyum. 

Babamın defterlerini ve mektupları bilgisayar ortamına 

aktaran, zaman zaman gözümden kaçan ayrıntılar konu-

sunda beni uyaran Esra Koç’a teşekkür ederim. 

Kitabı özenle baskıya hazırlayıp yayınlayan Filiz Kita-

bevi’ne ve özellikle Oğuzhan Oruç, Zeynep Oruç Tatlı ve 

Özge Dane’ye de zevkli bir teşekkür borcum var. 

Değerli dostlarımdan gördüğüm desteğe rağmen kitapta 

düzeltilmeden kalmış olan hatalar ve eksiklikler bana, ese-

rin iyi ve güzel tarafları ise babama aittir.  

Rahmetle anıyorum. 

Moda, 21 Haziran 2022 

Ali Cem Budak 
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