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ÇEfi‹TL‹
MISCELLANEOUS
Arin Mektuplar› ve
Dr. Oryal Gökdemir
Sait Faik bir öyküsünde “Yazmazsam deli olacakt›m” diyor. Dr. Oryal Gökdemir’in kitab› “Arin Mektuplar›”n› okuyup bitirdikten sonra Sait Faik’in bu sözünü an›msad›m. Yazarl›k, yazmazsa deli olaca¤›n›
bilmek ve bu yüzden sürekli yazmak demek bence.
Yazar Oryal Gökdemir de bu gerçe¤ini bilerek önce
mektuplardan bafllam›fl yazmaya. Bunu daha sonra
çocuk kitaplar›, öyküler, an› ve belgeseller izlemifl.
“Arin Mektuplar›” genç, insan sevgisiyle dolu,
idealist ve sosyalist bir doktorun Do¤u Anadolu’da
zorunlu hizmet y›llar›n› anlat›yor. Van gölü ile Arin
gölü aras›nda küçük bir nahiye olan Arin’de bafllayan kitap daha sonra Tatvan’da devam ediyor. Evlilik ve ‹zmir’e uzmanl›k için gidiflle son buluyor.
Bir hekim olarak, özellikle Do¤u Anadolu’yu tan›yan ve sa¤l›k ocaklar›nda zorunlu hizmet yapm›fl bir
hekim olarak beni geçmifl y›llara götürüveren bu kitap, ak›c› üslubu, temiz ve özenli dili, samimi anlat›m› ile hemen sar›p sarmalay›veriyor insan›. Kitab› nerede okursan›z okuyun, sizi al›p 1964-66 y›llar›na,
Do¤u Anadolu’nun unutulmufl köflelerinden birine,
unutulmufl insanlar› aras›na götürüveriyor. Birden
kendinizi Arin Sa¤l›k Oca¤›n›n ilkel koflullar›nda,
doktorun gece mumla ayd›nlanan odas›nda so¤uktan titrerken buluveriyorsunuz. D›flar›da u¤uldayan
rüzgar› dinliyor, pencere aralar›ndan içeri dolan rüzgar›n titrefltirdi¤i mum ›fl›¤›nda yazarla birlikte mektup yaz›yorsunuz. Oryal Gökdemir’in usta kalemi sizi kah uçsuz bucaks›z bir çöl gibi uzanan ufuklara
götürüyor, kah göl k›y›s›nda oynayan çocuklara...
“Kurflun rengi gö¤ün bitti¤i yerde keskin tepeler ve
tepelerde pembe bir kar. Üstünde tükenmek üzere
olan bir mavilik. Altta siyah bir göl.” Diyerek birkaç
f›rça darbesiyle ustaca resmini yapan bir ressam gibi
gözünüzün önünde canland›r›veriyor manzaray›.

Evet, Arin’de günefl batm›fl, bir k›fl gecesi bafllamaktad›r. Az sonra kurt ulumalar› duyulacak, gece yar›s›
kap›n›n h›zl› h›zl› çal›nmas›yla doktor yola ç›k›p hastaya ya da otopsiye gidecektir. Karda, at üstünde,
ölüm tehlikeleri atlatarak, kurtlar›n ve ölümün solu¤unu her an ensesinde duyarak...
Yazar, bir yandan genç bir hekimin yaflad›¤› s›k›nt›lar›, gösterdi¤i özverileri abart›s›z bir dille anlat›rken, bir yandan da mektuplaflt›¤› kiflileri, çevresinde yaflayan insanlar› s›cac›k, sevgi dolu anlat›m›yla
tan›tmaktad›r bize. S›dd›k Efendi’yi, Arif’i, annesini
ve arkadafllar›n› tan›r, yeteneksiz idarecilere, bürokratlara, dönemin koflullar›na tan›k oluruz.
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Kitapta yer yer parantezlerle araya giren yetiflkin
Oryal, genç Oryal’i ve davran›fllar›n› elefltirir, hatta
kimi davran›fllara flaflar. Yer yer ise eksik kalan, k›sa
geçilmifl bölümleri anlatarak bizleri ayd›nlat›r. Öyle
san›yorum ki bu kitap Oryal Gökdemir’in kendi geçmifliyle de bir çeflit hesaplaflmas›d›r. Ancak bu hesaplaflma genç doktorun samimi, dürüst ve ilkelerinden ödün vermeyen davran›fllar›ndan ötürü birkaç
elefltiriden öteye gitmez. Çünkü Dr. Oryal’in üretken
ve sayg›n bir geçmifli vard›r.
Oryal Gökdemir,bir yandan yer yer fliirselli¤e varan ak›c› anlat›m›yla bizi o y›llara ve Arin’e götürürken bir yandan da birbirinden güzel siyah-beyaz foto¤raflarla kitab›n› süslemifl. Foto¤raflar gerçekten
çok güzel. Her ne kadar foto¤raf sanat› üzerinde
söz söylemeye yetkili görmesem de kendimi, bir sanatsever olarak sanat de¤eri olan foto¤raflar› tan›-
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r›m. Her biri bir tablo gibi Arin’i ve Arin insanlar›n›
tan›tan foto¤raflar kitaba ayr› bir de¤er katm›fl.
Günümüzden 40 y›l öncesine bizleri götüren ve
o günün koflullar›ndaki Türkiye’yi ve hekimli¤i tan›tan bu kitab› baflta gençler olmak üzere herkese,
özellikle genç meslektafllar›m›za öneririm. Düflünüyorum da acaba bunca y›ldan sonra neyi ne kadar
de¤ifltirebildik? Bu de¤iflim iyi mi yoksa kötü yönde
mi? Ya genç hekimlerimiz? Hala Dr. Oryal gibi idealist genç hekimlerimizin oldu¤una inanmak istiyorum
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