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/>Eski y?llara ait gazeteleri kar??t?r?rken, Cumhuriyet tarihinin ��nc� "first lady"si Re?ide
Bayar�?n ��m haberi g��me �rpt?. Tabii o zamanlar cumhurba?kan? e?lerine
�han?mefendi� deniliyor. Semra �al�?n T�rk�mize kazand?rd??? �first lady�yi o y?llarda
hi�kimseler kullanm?yor.</p>      <p>�</p>  <p><br />Gazete 24 Aral?k 1962 tarihli. Yani
Demokrat Parti�nin on y?l s�ren iktidar? bitmi?, Yass?ada duru?malar? sona ermi?, Adnan
Menderes, Hasan Polatkan, Fatin R�?t� zorlu idam edilmi?� �ke zor g�nlerden ge�yor.
�ellikle Demokrat Partililerin aileleri� Bunlar?n aras?nda iki �cu?uyla beraber birbirlerine
kenetlenen Re?ide Bayar da var. Aylarca e?inin ak?betini merak ediyor. Merak ediyor ama,
Yass?ada�ya bir kez olsun ziyaretine gitmiyor. Kayseri Cezaevinde yatarken kocas?n?
muntazam olarak ziyaret etmeye ba?l?yor. <br /><br />Gazetedeki o birka�sat?rl?k ��m
haberini okurken, bu han?mefendi hakk?nda hi�ir bilgiye sahip olmad???m? fark ettim. Bir
zamanlar �nkaya�da oturan bu han?mefendinin ��m haberi neredeyse bir iki sat?rla
ge�?tirilmi?. Bir gazeteci �k?p onunla ilgili birka�sat?r yaz? yazma gere?i duymam??.
D�emin siyasi konumunu d�?�n�nce bu normal g��nebilir g��n�ze. Ne de olsa �hain�
ilan edilmi? ve ��r boyu hapse mahkum olmu? eski bir Cumhurba?kan? e?i o. E?inin ?stiklal
Sava??�n?n Galip Hocas?, Atat�rk��n arkada?? oldu?u unutulmu?, DP�nin kurucusu ve o
d�emim cumhurba?kan? oldu?uyla ilgilenilmi? sadece. <br /><br />Trajik bir haberdi
okudu?um. Kayseri Cezaevinde yatan e?ini ziyaret etmek �zere trenle ?stanbul�dan
Ankara�ya gelirken Sincank� yak?nlar?nda kalp krizi ge�rip, vefat eden bir kad?n?n haberi.
<br /><br />Filmi yap?lacak, kitab? yaz?lacak bir �k� �kard? bu haberden. Hele de
foto?raftan. Foto?rafta Re?ide Han?m bir toplant?ya giderken g��l�yordu. Belli ki e?inin
Cumhurba?kan? oldu?u d�emde �kilmi? bir foto?raft? bu. Kilolu bir bayan olmas?na ra?men
kendince ??k giyinmi?. En az?ndan protokole uygun giyinmi?. Etek- ceketten olu?an bir d�iyes
giymi? ve �zerine de k�rk bir etol atm??. Ba??nda siyah k��k bir ?apka var. ?apkas?ndan
beyaz sa�ar? g��k�yor. Boynundaki fular?, elindeki k��k k?sa sapl? �ntas? ve �k y�ksek
olmayan siyah topuklu ayakkab?lar?yla sade ve iddias?z bir ??kl?k sergiliyor.<br /><br
/>?ddias?z ve sade� Bug�nlerde unuttu?umuz bir ??kl?k anlay??? bu. Foto?raf? dikkatle
inceleyince Re?ide Han?m?n Anadolu e?raf?ndan zengin bir ailenin k?z? oldu?unu
d�?�nd�m. E?itimli de?il ama g�m�? bir ailenin k?z?. Ac?lar �kmi? bir neslin kad?n?. �lik
gibi dayan?kl?� Ve en �emlisi bir duru?u var� <br /><br />Ger�kten de �leymi?. Ay�
Atiko?lu�nun yazd??? �Cumhurba?kan? E?leri� adl? kitab?nda bilgi var Re?ide Han?mla
ilgili. <br /><br />Re?ide Han?m, hen�z 16 ya??ndayken 1902 y?l?nda evlenir Deutsche Orient
Bank memuru Celal Bey�le. � �cuklar? olur. Refii, Turgut ve Nil�fer. B�y�k �cuklar?
Refii�yi gencecik ya??nda kalp romatizmas?ndan kaybederler. Bayar �ftini �k sarsar bu ��m.
Art?k hi�ir ?ey eskisi gibi olmam?? onlar i�n. �ellikle Re?ide Han?m? hi�ir ?ey eskisi gibi
mutlu etmemi?. �kenin birinci kad?n? olmak bile� <br /><br />Hakk?nda yaz?lanlar? okuyunca
onun �nkaya�n?n ilk sahiplerinden farkl? bir kad?n oldu?unu anl?yorsunuz. �nkaya
s?rtlar?nda Atat�rk��n at?na binip dola?an bir Latife Han?m de?il mesela. At merak?n?n
yan?nda, otomobil kullanmaya d�?k�nl�?�yle bilinen bir Mevhibe Han?m da de?il. <br /><br
/>Daha i�ne ve evine kapal? bir kad?n.10 y?l ev sahipli?i yapt??? �nkaya K�k��ndeki
odas?nda s�rekli Kur�an okurmu? mesela. Yolculuklarda bile Kur'an�? elinden
d�?�rmezmi?. Son derece dindar bir kad?nm?? ama ba??n? a�as? gerekti?i zaman da
hi�itiraz etmeden a�ay? ba?arabilmi?.<br /><br />Cumhuriyetin ilan?ndan sonra bir�k kad?n
gibi o da ba??n? a�akta zorlanm?? tabii�<br /><br />Bir g�n ?n��lerin evindeki bir davette
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Atat�rk ba?? kapal? olarak oturmakta olan Re?ide Han?m'a, "Han?mefendi, ba??n?z?
a�ayacak m?s?n?z� diye sormu?. Re?ide Han?m cevap veremeyince, onun yerine Celal Bey,
"M�saade edin Pa?am, a�cakt?r" diye cevap vermi?. O g�n son kez ba?? kapal? olarak
g�m�?ler Re?ide Han?m?.<br /><br />Ay� Atiko?lu �Cumhurba?kan? E?leri� adl? kitab?nda
Re?ide Bayar�? �Kocas?n?n yan?nda durmad? ama hep arkas?nda oldu� diye yorumlayarak
?�le anlatm??:<br /><br />�1950�de Demokrat Parti se�mleri kazan?r. Celal Bayar,
Cumhurba?kan? olur. Fakat Re?ide Han?m K�k�e �kmak konusunda isteksizdir. M�tevaz?
ya?am?n? �nkaya�da da s�rd�r�r. G�nlerini kitap okuyup, nak?? i?leyerek, fakir �cuklara
palto dikerek ge�rir. �<br /><br />Kitapta Re?ide Han?m�?n, Yunan kral ve krali�sini, "Daha
d�ne kadar d�?man olduklar?mla bug�n dost olamam" diyerek a??rlamak istemedi?i ve e?i
Bayar'? protokolde yaln?z b?rakt???, Bayar'?n Yunanistan ziyaretine e?lik etmedi?i de yaz?yor.
<br /><br />??te b�le�<br /><br />Neler neler ya?anm?? ?u �nkaya K�k�nde� Dili olsa da
anlatsa ke?ke�</p>  <p><a
href="mailto:birsenaltiner@gmail.com">birsenaltiner@gmail.com</a></p>
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