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Bu anıların hazırlanmasında Ahmet’in çok eski Okul ve Spor arkadaşı Sevgili Osman Ataman ve Asistanı
Suna Baykam’ın yardımları olmasaydı bu kitap bu kadar başarılı olamazdı. Suna’nın sabırla, hiç
bitmeyen düzeltmeleri , önerileri , resimlerin tanzim edilmesi ve teknik olarak ne gerekiyorsa dikkatli bir
şekilde emek vermesi sayesinde her şey düzgün olarak ortaya çıktı.

Çok önemli olan kitabın tasarımını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Murat Başaran’ı da özverili
çalışmasından dolayı kutluyorum.

Ayrıca, bu ‘Anı Kitabı’na yazılarıyla katkıda bulunan bütün dostları , arkadaşları ve sevenlerine de minnet
borçluyum. Tekrar herkese sonsuz teşekkürler. 

Hülya Gürcan

Kapak fotoğrafı:
Kazım İspahani  
( Moda Tenis 
Kortu - 2010 )



1980’lerin başlarıydı; Türkiye, 12 Eylül’ü yaşamış ve ‘ ara dönemde ’ o sırada. Genelde ‘ orta sınıf ’
ailelerden ‘ seçmece ’ bir araya geldiğimiz o sıralarda, geleceğimizi kurgulama çabasındaydık bizler.
Taze dimağlar, gelişmekte olan kişilikler , çeşitli ölçeklerde ve konularda bizlere yapılan gerekli gereksiz
yüklemeler. Hem Türkiye hem de biz işte öyle bir ‘ ara dönemdeyiz ’ o zaman. Kesin!

Ahmet, Saint Joseph Lisesi’nde henüz ortaokul yıllarında iken 2 yıl sıra arkadaşımdı.
Bizi ısrarla düşünmeye, anlamaya ve analiz etmeye yönlendirmeye çalışan, Mişel Tagan ile de

yollarımızın kesiştiği günlerdi. Güzeldi. Tekrar dönemeyeceğimiz çocukluğumuzun son evreleriydi. 
O yılların az öncesindeki kurgulanmış anarşi – terör sona ermiş , artık okulun önünde kimse
vurulmuyor ve her birimiz kendimizi daha rahat hissediyorduk. Ancak Ahmet zaten hep rahattı.

Birçok sınıf arkadaşımız , öğretmene bilmediğini bile , ‘ biliyor ’ gibi yaparak ‘ kendisini göstermeye ’
çalışırken , Ahmet , bildiğini , sormaz ve zorlamazlarsa ‘ göstermez ’, kimse ile yarışmazdı. 

İlke 1 ; Ahmet , başkası ile rekabet ve üstün olmak için değil , kendi benliği ve bilgi dünyası
için öğrenirdi. Çocukken yolunu böyle belirlemişti.

Biz, futbol veya basketbol oynarken itişebilir , kavga dahi edebilirdik. Normal! Çocuktuk bir
ucundan hala. Oysa , bütün hayatı boyunca ‘ masumiyet ’ ve ‘ ruh temizliğini ’ koruyan Ahmet ,
çocuklararası oyunda dahi centilmendi , sinirlenmez ve faul dahi yapmazdı. Böyle bir kasıtlı hareketi ,
yaklaşımı olmadı. 

İlke 2 ; Ahmet , doğumundan sonsuza bir centilmen ve barış insanıydı.
Saint Joseph kendine göre zorlukları olan bir okuldu. Ve bizim ‘ frerler ’ çocukların kişisel

gelişiminde ‘ teşhir ederek ’ büyük yaralar açabileceklerinin ya farkında değildi , ya da amaçları buydu.
Hala bilemem… Her ay verilen karneleri (örneğin 40 kişilik sınıfta ortalaması en düşük olandan)
sonuncudan başlayarak dağıtırlardı. Bu kişi bütün karne dağıtımı boyunca , ilk andan sona teşhir olur ,
bir nevi ezilirdi. En son karne alanlardan biri daima Ahmet idi. O öğrenciler genelde , o duruma
erişmek için çok çalışırlar fakat Ahmet , dersi derste öğrenir , Moda’daki evinden okula gelirken da
yolda (kaç dakika sürer ki) tekrar ederdi. Bu Ahmet’e yeterdi. Hırslarından arınmışlığı illa Nepal , Tibet
görmesi gerekmeden ortaya çıkmıştı. 

İlke 3 ; Ahmet , ihtiraslarını terbiye etmiş bir bilge idi.
Zor girilen bölümünü ( Boğaziçi Üniversitesi – İşletme ) , kolayca girip bitirdiğinde de beklenenden

ayrı bir yol tuttu. Yani öğretilen ve bilinçaltlarına dahi doldurulan kariyer planlamalarına ödün
vermedi. Müziği , tenisi , festivalleri , konserleri , dostları , iç barışı , huzuru , rekabetsiz sakinliği ile ilgi
ve bilgi alanlarında ‘ öğreten ’ , ‘ yol gösteren ’ olmayı seçti. Esasında bunu da seçmedi. Doğal akış ile
öyle oldu. Tenisi ve tenisle ilgili teknik konuları O’ndan öğrenen çok oldu. Ülkeleri de.

İlke 4 ; Ahmet , öğrendiklerini cömertçe paylaşan ve bilgisini başka bir şeye tahvil etmeye
çalışmayan alçakgönüllü bonkördü. 

BİR İNSAN BU KADAR SEVİLİR!

Önsöz



*   *   *
Ahmet’in sayısız sıfatı olabilirdi. Olmadı. 
Ahmet’in sayısız ödülü olabilirdi. Olmadı.
Ahmet’in büyük bir ‘ maddi ’ serveti olabilirdi. Olmadı.
Ahmet’in büyük bir şöhreti olabilirdi. Olmadı.
Çünkü Ahmet’in ilkeleri vardı. Ve sıfat , ödül , para ve şöhret…
Bir başka deyişle ; şöhret , servet ve şehvet için yaşamadı.
Ve esasında kısa bir ömür de hem çok fazla ‘ yaşadı ’ hem de yaşamadı.
Ahmet’in sayısız ilgi alanı , silinmez bir bellek gücü ve dolu bir hafızası vardı. Kimse de bu yoktu.
Ahmet’in değer verdiklerinin Ahmet’e değer veriyor olması O’nun nazarında ödüldü ve Ahmet’in

çok ödülü vardı başka kimsede olamayacak kadar.
Ahmet’in serveti ‘ bitcoin ’ gibi biraz sanaldı , bankada değeri yoktu ancak gerçekti .
Ahmet isteseydi ne Türkiye’si Allah aşkına , dünya çapında şöhret olurdu. Umurunda değildi. 
Ahmet küçük bir dünyanın büyük efendisi idi diye sanmayın sakın.
Ahmet , kimsenin pek göremediği büyük ve daima yeni keşif gezegenleriyle büyüyen bir

sonsuz evrenin , rotası belli , sınırsız bir kâşifi idi.
Yüreklerimizi yakan gidişi ile de Moda Camii’nden taşan kalabalık , Ahmet’in çok önemli , ünlü ,

güçlü ve zengin bir bilge olduğunu bize kanıtladı.
Ahmet , ( olmadığı için ) Ferrari’sini satan bilge değildi.
O , Ferrari’ye tamah etmemiş yüce bir bilge , zarif bir dahi , kibar bir cömert idi.
Benim için O’nun anısına hazırlanan bu belge – kitapta yazabilmek büyük bir onur.
Ahmet’in hasletlerinin beslendiği ana ırmak olan Hülya teyzemize , dayanılmaz bir acıya ,

Ahmet’in gitarı , raketi ve sonsuz güzel anılarıyla dolu bir ortamda soluduğu hava bitmez güç versin.
Her kayıp acıdır. 
Her giden üzücüdür.
Ahmet , çok sevgili dostu Kerim Günver’in , Vedat Sabah’ın , Fuat Eren’in yanına gitti. Ve

ardından Haner Pamukçu , Fırat Türün’de kervanına eklendi. İzi Erbeş’e , Evren Turan’a , Murat
Türün’e de selam ve sevgi götürecek belli. 

Biz O’nu hep o bilen ama sorulmadan söylemeyen gözleri , gülen yüzü ile hatırlayacağız.
En son Suzan Sunalp’in vedasında Selimiye Camii’nde görmüştüm Ahmet’i .
Vedamız bir başka cenazedeymiş.
Sonsuza dek huzur bulsun.
Bir insan bu kadar sevilir!                                         

Osman Ataman



Ahmet ya… Dediler ki uzun bir yolculuğa çıkmışsın.
Önce şaşırdık , böyle aniden mi , veda etmeden mi?
Sonra tebessüm ettik…
Dedik ki Ahmet bu , nereye gideceğini , ne zaman döneceğini
hesaplamaz ,
Hayat ona işaret verdikçe yürür ,
Nerde mutlu oluyorsa oraya gider ,
Ne geçmişe bakar ne yarını düşünür ,
Ne bağlanır ne de bağlar…
Öyle tek başına yürür gider. Arkasına dönüp bakmasına gerek yok ki ,
Ne kimseye bir vefa borcu , 
Ne kimsede kırık bir kalp
Ne kimsede bir beklenti bırakmamıştır…
O gider aniden, sevenleri bakar arkasından , 
Bakar derler ki ,
Sensizde olur elbet ama gitmeseydin be Ahmet,
Az daha neşelenseydik o neşeli çocuk ruhundan
Az daha dinleseydik keşfettiğin hayat sırlarını ,
Az daha temizlenseydik senin temiz kalbinle ,
Az daha seyretseydik sende özgürlüğü…
Ama bilirler ki sen mutlu olmadığın yere 
Gitmezsin ,
Dur gitme deseler , durmazsın ,
Ondan hem hüzünle hem tebessümle bakarlar
Ardından yüreğine değdiklerin…

Ömer – Sinem Gürün



9. yaş gününden annesi ile bir fotoğraf...



Annesi ile 9. yaş doğumgünü kutlamasından bir kare... (Moda Deniz Kulübü)



Dostum , arkadaşım , abim Ahmet Gürcan'ı dün 50 yaşında kalp krizinden
kaybettik. Tıpkı 25 sene önce ölen babası gibi Moda kortunda tenis oynarken hem
de... Tam o saatlerde evinden arayıp Ron Carter'a geliyor musun diye soracaktım
da zaten geliyordur diye gerek duymadım. Hiç cep telefonu kullanmadı , evinde
bilgisayarı bile yoktu ama iyi bir film ya da konser oldu mu birçoğumuzdan önce
haberi olurdu. Spor (özellikle tenis ve basketbol) , müzik ve sinema konusunda
memleketteki en birikimli adamlardan biriydi. Fotoğraftaki gibi gecenin bir yarısı
Kadıköy'de bir barda otururken izin isteyip "Amerika Açık finali var abi ben eve
kaçıyorum onu izlemeye" dediği çoktu. (Daha iyi bir fotoğrafını bulamadığım için
bunları paylaşabiliyorum ancak.) Doksanlı yıllarda Hür FM ve Açık Radyo'da
yaptığı Kahverengi adlı programla bizi siyahi müzik konusunda epey eğitmişliği
vardı. Ama 1970'ler New York punk scene'i asıl uzmanlık alanıydı. Arada
Kadıköy'deki Gitar Cafe'de akustik gitarıyla Velvet Underground , Iggy Pop ,
Talking Heads şarkıları tıngırdatırdı. Yirmi sene önce daha internet evlere
girmediği zamanlarda ilk tanıştığımızda bana bir saate yakın Alan Vega semineri
vermişti. Yüksek sesle , heyecanlı heyecanlı anlattığı rock'n'roll hikayelerinden bir
sürü şey öğrendik. Roxy Music'in In Every Dream Home a Heartache şarkısının
sözlerinde âşık olunan kadının aslında şişme kadın olduğunu mesela. Çok zeki ,
çok değerli , dünya iyisi bir insan daha çok erken gitti. Cenazesi yarın öğle
namazından sonra Moda Camii'nden kaldırılacak. Rahat uyu dostum , çünkü
Todd Rundgren'in dediği gibi rüya sonsuza kadar devam ediyor.

Mehmet Atılgan



Sevgili Hülya Teyze,

Ben de hep keşke daha çok görüşseydik falan diye düşündüm ama aslında bu
kadarına da şükretmek lazım. Ahmet ile ben önce çocukluktan , sonra da orta
okuldan sonra birbirimizi gözden kaybedip sonra tekrar karşılaştık. Beraber
geçirdiğimiz zamanlar için müteşekkir olmamız lazım. Ben de Ahmet'i çok
sevdim her zaman. Bazen uçuk uçuk planlar yapardık ilerisi için. Bunlar tabi artık
gerçek olmayacak. Ama yaparken de pek inanmazdık zaten , planlamak ,
düşlemekti keyifli olan.

Sen de lütfen kendine iyi bak. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa da lütfen haber
et. Yakında gene görüşmek üzere.

Çok çok sevgiler.

Mehmet Birgi



Hülya hanım bugün bütün gün dışarlardaydım şimdi oturdum bilgisayar başına.

Tonguç ne tatlı ne iyi bir çocuk, anlamamak mümkün değil ne kadar üzgün
olduğunu…

Bu kayıp çok kişi için çok ağır oldu , herkese başka dokundu ama bazılarımızı
daha da etkiledi.

Ahmet özellikle yakın arkadaşlarının hayatında çok çok önemli bir yerdeydi.

Onunla geçirdiğimiz her günü cherish etmek gerekiyor çünkü çok değerliydi her
ani ama şu an yapamıyoruz sanırım.

Hayatla ilgili çok temiz çok güzel olması gerektiği gibi bir şeyi temsil ediyordu ,
hiç birimizin olamadığı bir şeyi.

Bu kadar zeki olup kafasının değil daha kuvvetli bir şeylerin peşinden gitti hep ,
selfless , kimsenin beceremediği…

Osman Vlora ile yazıştık geçen gün o da hiç uyku uyuyamıyorum diyor…

Böyle baş etmeye çalışılan Tonguç’un dediği gibi ağır bir challenge , hala
anlamakta güçlük çekiyorum.

Hayatın kalan tek güzel haliydi…Geriye manasız , tatsız hayatlarımız kaldı…

Bir şekilde hayat devam ediyor işte , günlük dertlerle oyalanarak…

Umarım yazın ya da belki Ekim’de gelirim ve görüşürüz.

Haberleşmek üzere.

Çok sevgiler.

Banu Şahinoğlu



Aaaameet aaamet diye bağırırdım telesekreterine arka planda boğuk sesle bir 70's rock parçası
çalardı.

Bazen tak diye telefon açılır ooo kerim derdin görüşelim bir şeyler yapalım derdin. Biz günlük işlerle
debelenirken sen hayatın her dakikasının ne kadar kıymetli olduğunu çooook eskiden fark etmiştin
bile. Her an değerli dostlukla arkadaşlıkla geçmeli , dolu geçmeli , bir şeyler yapılmalı yenmeli ,
içmeli , seyahat etmeli , film izlemeli , müzik dinlenmeli , gülmeli , eğlenmeli , kaliteli vakit
geçirilmeliydi. Şimdi düşündüğümde senle her birlikte oluşumuzda mutlaka çok kıymetli , anlamlı ,
anısı olan bir şeyler yaşamış olduğumuzu ve istisnasız her günümüzü fevkalade güzel geçirmiş
olduğumuzun farkına varıyorum.

Yazları Çeşme’de Selim’le basket oynarken , Ilıca plajının salaş kafesinde bira içerken , festivallerde
film kovalarken , Osman’da Federer izlerken , Babylon’da ya da Açıkhava’da konsere giderken , New
York sokaklarında Central Park’ta gezerken , Küba’da araba kullanırken nerde ne yaptıysak hepsi
unutulmaz oldu benim için çünkü hepsinde o anın içindeydik ve çok yoğun yaşadık senin sayende.
Çünkü sen günümüz dünyasında anın içinde yaşamayı becerebilen , doğal sezgileriyle hareket
edebilen son derece samimi hesapsız ve içten bir insandın. İnanılmaz hafızan , zekân ve “ sense of
humour ”unla muhteşem bir arkadaşlık , dostluk yaşattın bana.

Seninle olduğu kadar fazla ortak zevklerimiz ve meraklarımız olan arkadaşım da olmadı.

Senin eksikliğini nerdeyse her gün , her an hissediyorum içimde ve bu hüzün hiç geçmeyecek gibi
geliyor.

Bir gece rüyamda “ Kerimcim anlamıyorsun böyle olması gerekiyordu ” dedin. Cosmos’a çok
inanıyordun ve kendini ona teslim ettin ve bizi kendimizle baş başa bıraktın. Bir taraftan da “ Bana
güven burada kötü bir şey yok rahat ol ben halimden memnunum ” diyerek içimize biraz su
serpmeye çalıştın. Onu da yaptın ve “ Hayatınızı yaşayın kardeşim , üzülmeyin , günler değerli… ’’
dedin bağırarak hafif azarlarca bir tonda.

AAAAmetçim inşallah senin bir bildiğin vardır ve spritüal bir boyutta bir zamanda bir mekanda
senle tekrar buluşuruz.

Şimdilik hoşça kal

Kerim Sarç

Maalesef hepimiz için aynı durum. Hele yazın Çeşme’de Ahmetsiz ne yapacağız nereye gitsem onu
göreceğim çok buruk bir halde kaldık onsuz.

Keşke bütün bunlar olmasaydı ama Cosmos böyle istedi demek ki.

Sevgiler.

Kerim Sarç



Çeşme’de vefatından 1 ay önce çekilen son fotoğraf (Eylül 2016) Fotoğraf: Ayça Sarç



En genç arkadaşı Selim Sarç ile...

Chère Hülya,

Quand Duran et Dogan m’ont fait part de la terrible nouvelle de la mort subite d’Ahmet , je
leur disais: Non , non , ça ne doit pas être vrai. Elle ne peut pas endurer encore une fois ce
calvaire.

Eh bien, c’était vrai. Et cette fois c’est ton fils qui t’as été arraché. Tu as été amputée du plus
précieux qu’une mère possède ( où qui lui a été prêté ). Cette douleur là est telle qu’on reste
sans voix. Sachant qu’il n’y a pas de mots pour la décrire.

Je te dis seulement que nous sommes de tout cœur avec toi …… et que nous essayons de prier
encore et encore.

Affectueusement

Guido et Anne-Marie



Hülya merhabalar,

Ben esasında haftalar önce döndüm İstanbul’a.

Zaten ilk iki hatta üç hafta mahkeme duruşmalarım vardı , avukatlarla çalışmak için döndüm.
O süreçler biraz entansif geçiyor. Bir de avukatlardan biri Istanbul dışından geliyor bu sefer
bende kaldı , onun için gece gündüz uzadı.

Sonra benim Istanbul dışında bir işim oldu oraya tam gittim , maalesef bu arada teyzem
fenalaştı. 

Bağırsak problemi şudur budur derken , Teyzemi , ansızın ve manasız bir şekilde hastanede
geçenlerde kaybediverdik. Meğer teşhis edilemeyen bir mide kanaması varmış. 

Size haber veremedim daha annem sarsıldı ve yoruldu , onun için taziye işlerini biraz
yavaşlattık. Bu arada ben de malum vaziyette koşuşturmaların arasında kaldım. Annaliese
hemen zaten gelmişti , o anneme biraz iyi gelebiliyor.

Ben de size hatta Gürcan kabriyle ilgili uğrayacaktım ve de tabii sizi asıl görmek için ,
konuşmak için. Ben bir kere uğradım bakımsızdı , organize edip temizlettik. Önemli değil de
şimdi üstüne ne gibi bir çiçek dikmek lazım bilmiyorum. Sizin veya başkalarının bildiği
Ahmet’in seveceği bir çiçek ne olabilir diye size uğrayacaktım , ama bu şartlarda olamadı
maalesef. Bu konuyu da mail’de açmak istemezdim , kusura bakmayın , ama ben de vakit
bulamıyorum. Üç-dört şeyin arasında dağıldım.

Sizin Cep telefonu numaranızı bilmiyorum , onun için açmamış olabilirim. Beni bu
davalarımla ilgili arayan bir sürü uyduruk insan oluyor onun için kayıtlı olmayan numaralara
açmıyorum , kusura bakmayın. Bana numaranızı bildiriverin kaydedeyim.

Bu durumlarda Ahmet’le şunu tekrar ederdik; Life is what happens to you while you try to do
your own things! ( Yaklaşık olarak böyle bir şeydi, eminim Ahmet virgülüne kadar doğrusunu
hatırlardı ).  “ Jesus Of Montreal ” filminden.

Big Love and big hug , pazar günü tabii gelmeye çalışırım , bundan emin olabilirsiniz.  Ama
gelemezsem de geçerli bir maruzatım çıkmıştır , yoksa tabii ki Ahmet’in anılması benim için 
bir öncelik.

Haber verdiğiniz ve davet ettiğiniz için teşekkür ederim.

Osman Vlora



Ahmet anı yaşardı. Öylesine başarılıydık bu konuda , öldükten sonra sinek olarak
Bodrum lojmanda odama geldi ve bir hafta daha yaşadı benimle. İşe gittim
geldim yemek kırıntıları saçtım yere su bıraktım bardakta onunla Ahmet diye
konuştum sonunda yerde kendisini buldum ölmüş. Bodruma gelmem için beni
ikna etmişti , yeni bir hayat yeni bir iş diye , sonra kendi de gelecekti geldi.

O bir şeyler bulurdu yapacak her an , olmadı anı geleceğe saklarcasına yaşamaya
devam ederdik. Ben ise kendimi bırakır koyulmaya. Beraber anlardık anı.
Birçoklarına hiç kitap okumadığını söylerdi , ben ise hayatımda bir tek kitap
okuduğumu ; Yabancı. Sanıyorum an be an yaşadığımızı belgeleyen bir eğlence
söylentisi olmaktan çok bir hayat felsefesiydi bizim için!

Yolları paylaştık , farklı ülkeleri , en çok da İstanbul’u ; Kadıköy , Taksim , Boğaziçi.
Duymasın üzülür Portland sıfır çekti birinci turda. Marmara’da yüzmek , at
yarışlarında gelecek atı bulmak , İskender , kadınlarla tanışmak , kültür sanat
yapmak , kahve Nero veya Starbuckslamak keşfetmek idi anı kısacası yaptığımız
tüm o şeyler. Üstat John Stuart Mille katıldığım üzere , o kadar azımız eksantrik
olmaya cüret ediyor ki bu çağımızın en büyük tehlikesini oluşturuyor!

Troy Smith



Öncelikle bu yazıyı kaleme almak çok zor oldu… Anlatacak o kadar çok anım var ki Ahmet kardeşimle , hepsini kısa bir yazıya
sığdırmak mümkün değil… Yazdım yazdım sildim. Sonunda ortada kafası karışık , planı olmayan birkaç satır kaldı. Nereden
başlayacağımı bilemedim. Ahmet’i en son o çok sevdiği sporu yaparken kaybettiğimiz günden sadece 1 hafta önce
görmüştüm. 

Yoğun bir cumartesi çalışma programımım ortasında sekreterim Moda'dan arkadaşım Ahmet Bey’in geldiğini ve bana çok
kısa bir şey söyleyip gideceğini söyledi.

Ahmet her zamanki gibi kısmen telaşlı kısmen cool hareket ve ses tonu ile “ Naber abi, biraz ara ver istersen… Böyle çalışmak
iyi değil… ’’ diye doğrudan konuya girdi. O sıralarda 6-7 aydır beni çok yoran kalp problemim vardı ve çözüm bulamıyordum.
“ Kendine zaman ayırmıyorsun ama bak sana film festivalinin kitapçığını getirdim sen çok seversin... Bazı filmleri işaretledim.
Hepsi Kadıköy yakasında ve özellikle Altıyol’da… Lütfen bunlara git sonrasında tartışalım… Ama asıl ilk fırsatta sakin sakin
tenis oynayalım ” dedi ve kitapçığı bırakarak odadan girdiği süratte dışarı çıktı. Aslında Ahmet haklıydı , o günlerde sosyal
sorumluklarımın sırtımda kambur olduğu ve bir hekim olarak çalışma hayatımın beni bayağı zorladığı bir dönemdi. Bir
dostumun böylesine naif duygular ile beni düşünmesi kollaması beni çok mutlu etmişti. Enerjimin tükenmeye yüz tuttuğu
anda bana yeni bir heyecan katmıştı. Ama bir çalışma manyağı olarak bu duygumun sönmesi birkaç saatimi almıştı. Tam bir
hafta sonra benzer bir maraton tarzı çalışma sonrası akşamı evde pestil durumda iken gelen bir telefon o çok acı haberi ,
kalbimi delercesine beni üzen haberi verdi. Üzüntüm o kadar derin oldu ki bir dönemdir sakin olan kalp ritmim o akşam bir
daha tedavi için ameliyat olana kadar düzelmedi. 

Ahmet Gürcan 70’li yıllardan beri tanıdığım , lise hayatımız boyunca pek samimi olmadığımız bir karşı apartman
komşumdu. Hayatı boyunca çok pratik yaşamış biriydi. Ortaokul ve Lise hayatım boyunca onu her sabah , öğle ve akşam
üstü okul yolunda koltuğunun altında taşıdığı o basketbol topu ile hatırlıyorum. Yağmur , kar hiç fark etmezdi. Derken
üniversite hayatımız başladı. Bir dönem hiç karşılaşmadık ve yıllar sonra moda yokuşundan evine dönerken karşı kaldırımda
Ahmet’i gördüm : hare-krişna turuncu renkli kıyafetinde saçlarını kazıtmış bir görüntüdeydi. Hindistan’da arınmaya gitmişti
ve asıl ilginç yanı hala sadece uzaktan selamlaşan iki insandık.

Aradan yıllar geçti bir yaz günü 1994 yılında SJ’liler derneğinde bir tenis karesinde karşılaştık , sonra sohbet , felsefe , sohbet ,
film , tenis , sporun her türlüsü… Her konuda kendine ait değişik ve şeytanın gör dediğin gören tarzda farklı bir felsefe
geliştirmişti ; fikir tartışmalarında kolay kolay bileği bükülemezdi ama her fikre ve hayata karşı hoşgörüsü olağanüstüydü.
Bilgisi her zaman beni şaşırtmıştır , özellikle tenis tarihi ve filmler üzerine olağandışı dip not bilgilere sahipti. Tanıdığım tüm
insanların arasında 4 granşilem tenis turnuvalarına ( Wimbledon, Rolland Garros, USA Open ve Avustralya Open ) en az 1
kez gitmiş tek insandı. Neredeyse tenise adını veren tüm oyuncuların bibliyografisini bilirdi. Sanata sanatçıya , felsefeye sıra
dışı düşkünlüğü her zaman dikkat çekerdi… Ama ilginçtir çalışma hayatından hiç hoşlanmadı. Alt yapısı olmayan , yaptığı
işten başka bir şey bilmeyen insanlardan hep uzak durmak istedi. Aradığı en önemli şey samimiyetti , içten ve derin
arkadaşlık için her şeyi yapabilirdi. İşte bu hümanist özellikler onu bir gurup insana çok daha yakınlaştırırken bir kısmından
da o kadar uzaklaştırmıştı , ama bu duygusunu o insanlara hissettirmeden. Minimalist yaşam gurusu da olarak
tanımlanabilecek biriydi. İnsanca yaşamın asgari gereklerinin bir gıdım dışına taşmadan yaşayabilmesi aslında bir tembellik
mi yoksa çok köklü bir hayat görüşü müydü hiçbir zaman emin olamayacağım , çünkü ben ona hiç benzemiyorum ve belki
de - ne yazık ki - hayata aynı gözlükten bakamıyorum. Hayatın geneline olan muhasebemi ben hala bitiremedim. Ahmet
bunları aşmıştı , benim ruhumdaki yazılım formatının daha üst versiyonuna çoktan geçmişti bile yıllar önce. 

Ahmet bir çoğumuzun aksine evrimini tamamlamış bir ruhtu… Ve hiçbir şeyi zorlamayı sevmezdi , hayatı da… Ve işte öyle bir
duygu ile aramızdan ayrıldı , hiç kimseye borçlanmadan , sade ve yalın… Ve giderken de bana son dersi verip gitti. Zorlama ,
yaşamdan keyif almayı unutma diyerek.

Aklımda kalan tek şey buruk bir hüzün... Zamanı gelmişti demek…

Güle güle kardeşim...

Öncel Koca



Dear Hulya,

I was deeply grieved to hear the sad news of your son’s sudden death. Although
I did not have the chance to know him well , I appreciate a mother’s sorrow.

My sincere sympathy and best wishes for a lot of strength and consolation
during this difficult period. May you be spared further grief.

Warmest regards,

Maryse



AHMET GÜRCAN BİZDEN GİTTİ

Ahmet Gürcan , Saint Joseph Lisesi’nde sınıf arkadaşım. 

Tenis oynarken bize veda etmiş.

Ahmet bir dahi idi. 

Bizim dönemde dâhiler , çok zekiler , çalışkanlar , entelektüeller ve umursamazlar
çoktu. 

Şöhret budalası ve piyasa markası olmak için deliren nedense pek olmadı. Olmaya
çalışanı da belki başaramadı. 

Ahmet , tevazu ve bilgelikte birkaç tepe adamdandı. Erhan Altunay ile dahi yarışabilir
bir entelektüel olmasına rağmen O kendini kendisine sakladı. 

Yaptığı ve ilgilendiği her şeyi de en iyi yapandı. 

Can Bartu hem futbol hem basketbol oynayabiliyor diye ‘ tarihe ’ geçti.

Ahmet ise hem futbolu hem basketbolu hem voleybolu hem de tenisi en üst
performans ile oynardı. 

Ahmet eğitiminde de hiç boşa atış yapmadı. İstediği derece başarılı olabiliyordu. İki yıl
yan yana oturdum. Sadece zekâsı ile herkesi çözerdi. 

En son Suzan Sunalp’in cenazesinde gördüm. Görüşürüz dedik. Yalan oldu. 

İyi insan… dolu insan... dahi insan…

Annen kim bilir nasıl olacak bundan sonra…

Ama sen artık bize doldurulamaz bir boşluk sun…

Yolun açık olsun. 

Ahmet... Dehalar yalnız olur. 

Bundan sonra sadece huzurun olsun.

Osman Ataman



Hülya Teyze ,

Selam , insan en yakınlarını unuturmuş , ben de yılbaşı tebriki vb. unuttum , gerçi
kutlayacak bir şey yok benim için , Ahmet'in yokluğu çok zor , birçok konuda bana
feedback verirdi. O hep benim yanımda zaten.

Seyahatlerim oluyor , bir Ankara bir de Mısır var , Ankara araba ile.

Sevgi ve Saygılarımı sunarım.

Tonguç Ecer

Hülya Teyze ,

Ahmet ile beraber kalbimin çok önemli bir kısmını kayıp ettim ,

Aşması çok zor bir Challenge gibi oldu benim için , 

Fakat üstesinden gelmekten başka çare de yok , 

Her şey çok manasız geliyor,

Bunu sadece sizle paylaşabiliyorum , biliyorum , çoğu kişi , benim yakınlarım bile beni
anlamayacaktır ,

Sevgi ve Saygılarımı sunarım.

Best Regards/Cordialement.

Tonguç Ecer

Hülya Teyze ,

Ahmet'in benim için ne büyük kayıp olduğu , gün geçtikçe , artarak daha da
belirginleşiyor.

Onu inanılmaz özlüyorum.

Sizinle paylaşmak istedim.

Best Regards/Cordialement

İyi Çalışmalar,

Tonguç Ecer



Hülya Teyze ,

Mailler için çok teşekkürler.

Keşke zamanı geri alabilsek ,

Osman ile de görüşemiyorum ,

Aslında bazen Nino dışında kimseyi görmüyorum ,

Lütfen herhangi bir isteğinizde beni yanınızda bilin ,

Ben Ahmet'in yokluğunu ne kabul edeceğim ne de alışacağım , 

20 ekimden sonra benim için garip bir hayat başladı…

Sevgi ve Saygılarımı sunarım ,

Best Regards/Cordialement ,

Tonguç Ecer

Hülya Teyze ,

Bu iki yüzlü dünyada onun gibi gerçek insan yok.

Best Regards/Cordialement

Tonguç Ecer

Hülya Teyze ,

Ben de küçük bir şiir yazdım , naçizane ,

Güneş gibi doğdun hayatıma

Sen gittin,

Akşam oldu benim için

Görüşmek üzere.

Tonguç Ecer



Ahmet , seninle SJ’ten de tanışsak da ,  samimiyetimiz ben askerdeyken Antalya’da
başladı.

Belçika’dayken bana Fransa’ya uğrayınca olaylar pekişti.

Daha sonra Çiftehavuzlar , Kent Apt. , Göksu Evleri , Küçükyalı , güzel günlerde hep
sen vardın.

Seninle yaptığımız 50 km , 30 km’lik üçleme yürüyüşlerinin hiç tekrarı olmayacak ,
İzmit yürüyüşü de hiç yapılamayacak.

Unutulmaz Hindistan seyahati ; o otobüs seyahati , otobüsün uçurum kenarında
kayması , yolcuların şoföre saldırması , Hintlilerle aynı yerlerde takılmamız ; hep
sayende oldu.

Herhalde Goa’yı bizim gibi gezen bir daha olmayacak.

Motor gezilerimizi de unutmayayım , kimse cesaret edemezken sen motoruma
binerdin.

Çok değişik yerlere gittik yürüyerek.

Sayende hiçbir zaman bozulmadık.

Benim cesur arkadaşım

Sen hep yanımdasın.

Cep telefonsuz tek dahi adam.

Tonguç Ecer



Kerim’lerin evinde Selim’e gitar çalarken... (2015)



Sevgili arkadaşım Ahmet ,

Babalarımızın Moda’dan çocukluk arkadaşlığı , Fenerbahçe’de birlikte basket oynamış olmaları ile
doğan yakın dostlukları sayesinde seninle arkadaş olma fırsatını yakalamıştım. Aynı sınıflarda
olmasak da Saint Joseph’teki voleybol ve Şaban Bülent Meriç ile maceralarımız fırsat buldukça
hatırlayıp yad ettiğimiz günlerin başında gelirdi.

Yurt dışından dönüşümden sonra Moda Tenis kortlarında devam eden arkadaşlığımız birlikte çok
zevkli ve heyecanlı maçlar yapmamıza ve bu sayede daha fazla zaman geçirmemize ve seni daha
yakından tanımama vesile oldu. Hırslı ama hırslı olduğun kadar da centilmen olan sevgili
kardeşim muhteşem volelerin ve drop shot’ların ile herkesin zorlu rakip olarak gördüğü bir oyuncu
idin. Akşamdan kalmış olsan dahi , çivi çiviyi söker mantığı ile en azından bir ter atma oyunu için
korta gelmeyi ihmal etmezdin. Moda kortlarında kare kurulurken devamlı aranan bir oyuncuydun.

Kültürel etkinliklerden de geri kalmayıp , her sene film festivali boyunca piyasadan yok olurdun.
Günde 2 veya 3 film izleyerek beni şaşkına çevirirdin. Ancak , bilgi dağarcığın o kadar geniş ve
hafızan o derece kuvvetliydi ki , film isimleri , yönetmenler ve birçok konuda herkesin “nasıl olsa
Ahmet bilir” diye başvurduğu kişiydin. Fırsat buldukça seyahat etmeyi seven , yeni yerler
keşfetmeyi ve yeni insanları tanımaktan zevk alan kişiliğinle hayat dolu bir insandın.

Seninle geçirdiğimiz birçok güzel anı hala aklımda. Huzur içinde uyu güzel arkadaşım.

Özlem ve sevgiyle...

Osman Diyarbekirli



Sevgili Hülya ,

Evet , annem teyzemi hayatta tutmak için çok çaba sarf ettiğinden ötürü ve majör riskleri bertaraf ettikten
sonra bu durum karşısında şaşırdı.

Laf aramızda , ben Ahmet’ten sonra artık pek şaşıramıyorum. İnşallah şaşırmak zorunda kalmam.

Küresel ısınma problemleriyle ilgili belgesellerde bazen şöyle hazin bir sahne gösteriyorlar , helikopterden
çekilen.

Bir kutup ayısı , üzerinde durduğu devasa buz parçasının ana topraktan ayrıldığı noktaya geldiğinde bir
şaşkınlık yaşıyor ve kırığın boylu boyunca koşmaya başlayarak tekrar o bağlantıyı bulmaya çalışıyor. Sonra
bir Kuzeye bir Güneye her yere koşuyor ama hep yalnızlıkla çevrili , sisli denizin ortasında. Denize atlasa
nereye yüzeceği belli değil.

Ahmet’in kaybı , hepimizde buna benzer bir yalnızlık çaresizliği bıraktı.

İnsan zaten yalnız bir varlık, bütün tantana ortadan kalkınca , tek başına kalınılıyor. Ama bazen , insanın
Ahmet gibi bir arkadaşı olunca bu yalnızlık hissi azalıyor.

İnsan kendi geçmişiyle , geleceğinin hep kesiştiği şimdiki zamanda yaşarken , o şartlarının yalnızlığında , 
o pencereden beraber bakabileceği birini çok zor buluyor.

Ben Ahmet ile bu yegâne kişiyi kaybettim. Siz de başkaları da.

Ahmet ile geçmişimin , geleceği , geleceğimin geçmişi , bütün kesişme noktalarında yapısal yalnızlığa geri
döndüm.

O kutup ayısı gibi, bağlamsız.

Sizi büsbütün üzmemek için genelde susmaya çalışıyorum.

Kabir için esasında bahsetmeyecektim bile , yalnız , oraya ne ekileceği konusu çıkınca , şansa bırakmak
istemedim. Sizin de “ out of duty”  bir şey üstlenmenize lüzum yok , hep beraber yaparız , seçeriz. Hoş olur.

Evergreen güzel olur. Bir de latincesi Buddleia , ingilizcesi Butterfly Bush , Türkçe’ye de Kelebek Çalısı olarak
tercüme edilmiş bir ufak “ bush ” var. Kışın yeşil , ilkbahar-yaz-sonbahar güzel çiçekleri var.

Bizde yalıda vardı. Özelliği şu çok güzel rengarenk kelebekler çekiyor. O kelebekler bu şehirde nereden
geliyorlar anlaşılır gibi değil , ama geliyorlar.

Ahmet de sonuçta bir kelebekmiş meğer. Kısa hayatını en güzel , renkli şeyleri arayarak , bularak , göstererek
ve nektarlarını alarak geçirdi.

Uygun görürseniz ileride , doğru sezonda , bunlardan ekmeyi öneriyorum ( Kabrin dışı veya yanı da olabilir ).
Ben bulur , alırım. İsterseniz gider beraber seçeriz.

Ahmet’in bulunduğu yere kelebeklerin , renkli bir partiye gider gibi gitmeleri hoş olur diye düşünüyorum.

Sevgiler , en yakın zamanda görüşmek ümidiyle.

Osman Vlora



1987 , okul dışında ilk görüşmemiz, karşı tarafı çok iyi bilmiyorum deyince seni iskeleden alırım
demiş ,  vapur saatlerini ve hatta vapurda oturmam gereken en iyi yeri söylemiştin. Kadiköy vapur
iskelesinden Moda’ya yürürken çok iyi bildiğin her köşesini , sokağını , önemli noktaları anlattığın
o yürüyüş hayatımın en heyecanlı yürüyüşüne dönüşmüştü , zaten de heyecanlıydım… Ondan
sonraki 30 yılda yaptığın her şeyi , gittiğin her yeri , seyrettiğin her maçı , filmi , yarışı , konseri hep
unutulması zor anlara çevirdin. Bunun içindir ki hepsi  teker teker aklımda , hayatımın en tatlı
anlarında tüm detaylarıyla duruyor.

US Open’da benim biletim yokken sen içeri girmiş , durmam gereken yeri söylemiş , binlerce kişilik
ana kortdan içine taş koyup biletini aşağı atmıştın. Miles Davis konserinde band’in arkasından
onlarla beraber Zelig gibi içeri girip , herkesin duyacağı şekilde “ yürüyüp girsene ” diye içerden
bağırdığını unutamıyorum , tabii ben beceremedim… Karaborsa kavga dövüş zor girmiştim.

İlgilendiğin , çok iyi bildiğin , tutkuyla yaptığın her şeyi nasıl bir disiplin ve sevgi ile ne kadar
eforsuz yaptığını hep hayranlıkla ve birazda şaşkınlıkla seyreder buldum kendimi yıllarca. Bunca
bilgi , yetenek , ve bir o kadar olmayan ego birarada başka kimde vardı bilmiyorum. 

Ahmet ya da Gürcan nerde? Geliyor mu? sorusu hayatımın sorusu oldu. Ben hep geleceğini
içimden bildiğim halde , bilmiyorum telefonu da yok haberleşemiyorum cevabını vermekten ileri
gidemedim! Sense buluşma yeri ya da saati değişmiş olsa bile hep doğru zamanda , doğru yerde
çıktın karşımıza… Seni görmek hep ne güzeldi , her seferinde hoş bir sürpriz gibi… Ben bu soruya
neden gelecek birazdan demeyi hiç beceremedim , belki de bu sürpriz hal sana daha yakışıyordu ,
senden öğrenemediğim birçok meziyet gibi hala bilemiyorum. Petek’le Bodrum’da bir koyda
otururken birden sahilde belirdin , İstanbul’dan gelip bizi nasil bulduğun , çok normal bir şeymiş
gibi “ naber? ’’ dediğin günün bilmecesi hala çözülemedi. Elinde çoğu zaman seyehatlerde bavul
olarak kullandığın tenis raketinin şapkası vardı. 

El yazınla Fransızca’dan çevirdiğin Kutu Adam , Osman Vlora ile düzenlediğiniz müzik festivali ,
Hür fm ve  Açık Radyo’da güzel sesinle yaptığın harika programlar , Euro Spor’da anlattığın nefis
tenis maçları , sevgili Hakan Ones’in dergisine yazdığın spor yazıları hepsi ne maceralar , ne
komiklikler , ne hatıralarla doldu. Hiç hırslanmadan , şikayet etmeden ne büyük zevkle yapıldı
hepsi , hep amatör kalmayı beceren ruhunla , ben yaptım demeden , hiç çalışmamış gibi üzerinde
çok çalışarak…

Rengarenk , nadir çiçeklerle dolu bir bahçe gibi , istiyenin toplamasina izin vererek bütün
arkadaşlarında unutulması zor izler bıraktın. Hepimiz bu bahçede anlaşılmanın huzurunu,
yargısız sevgiyi , saflığı ve kaybettiğimiz birçok güzelliği bulduk.

Benim için hayatımın en şanslı , en değerli , tek doğru kararlılığıydı olabildiğince seninle vakit
geçirmek. Hiçbir şey artık o kadar renkli değil ama o hikayeleri her fırsatta hatırlıyor ,
anlatıyorum bu koca boşluğu doldurmak için… Varsa öyle bir şey yine bir sürpriz yapmanı
bekleyerek …

Banu Şahinoğlu



Sevgili Ahmet Gürcan’a ,

Ahmet’in babası Tonguç Bey , benim eski tenis arkadaşımdı. Sonradan Ahmet’le de tenis oynadık.
Saint-Joseph’ te Ahmet sevgi dolu voleybol seçmelerinden (Nazi kampından daha iyi tabii ki çünkü
sonunda ölüm yok) başarıyla geçti ve voleybol takımına girdi. Ahmet komple bir spor adamıydı ,
yaşına göre fazla entel , hazır cevap , olgun ve becerikli. Hayat görüşü ve anlayışı çok değişti.
2000’li yılların değil , 1940’lı yılların asilzadelerindendi. Mesela lise 1’de al Saint-Joseph’ten , gönder
Oxford’a , Sorbonne’a oraya bile adapte olabilirdi kısa zamanda. 

Ben bir keresinde milli takım antrenörü iken , kampta bir sürü gazeteci ve antrenörler bir araya
gelmiş konuşuyorduk. NTV spordaki bir televizyoncu “ biz tenisi Ahmet beyden öğrendik ” dedi. O
zamanlar tenis maçlarını anlatan spikerdi herhalde. “ Ahmet bey bütün terimleri bize öğretti ”
dedi, ben de “ gördünüz mü işte, sıradan bir voleybolcuydu ama Modalı ve SJ’li olmanın farkıyla
kendini nasıl yetiştirmiş , insanlar tanımış ” dedim. 

Saatlerce futbol anlatan adamların hepsine bedeldi Ahmet. Burası Türkiye ne yapalım ne
cevherler var ama ortaya çıkaramadan yok oluyorlar.

Ahmet’in ne acelesi vardı bilmiyorum ama sırasını beklemeden gitti.

1966’lardan eski voleybolcu Kerim Gönver’i de rahmetle analım. 1963’lerden voleybolcu Erdinç
Doğruyol’u da… 

Ş. Bülent Meriç 

Saint Joseph Voleybol Antrenörü 

Bülent Meriç ile Sedat Çamdelen’in Avrupa Şampiyonu
çıkarttığı takımda Ahmet...



Ahmet'e Veda

“ Öğretmenler için en zor şey nedir? ” diye sorsalar, hiç duraksamadan  "çocukluğunu , ilk
gençliğini bildiği bir öğrencisine cami avlusunda veda etmesi " derim.

Ahmetçiğim de ondan evvelkiler gibi bir parçamı aldı götürdü giderken... Saint-Joseph'te
onu tanıdığımda daha çocuktu. Akıllı , zeki , sorumlu , terbiyeli , çalışkan , saygılı , çok iyi
yetişmiş bir genç...

Seneler sonra , yetişkin , yakışıklı genç bir adam olduğunda sık sık rastladım Moda'da
kendisine: spor çantası elinde , spor kıyafetleri üzerinde hızlı hızlı yürürdü. Hep acelesi
vardı sanki... Selamlaşmamız bile hızlı olurdu. Oysa ben onun nerede çalıştığını , evli mi
bekar mı olduğunu merak eder , onu duymak , dinlemek isterdim...

Onu sonsuzluğa yolcu ettiğimiz gün , kısa bir süre evvel Mehmet’i uğurladığımız
camideydik. O amansız , derin acı geldi içime yerleşti yine , erken gelen ölüme isyan
duygusu tüm benliğimi sardı. Çok iyi yetişmiş , güzel insan Ahmetçiğim de dönüşü
olmayan yolculuğa çıkıyordu... Eksildim , eksildik...

Işıklarda uyu oğlum Ahmet.

Yasemin Kaya (Keskiner)

Saint Joseph Fransızca Öğretmeni 



Saint Josephli arkadaşlarıyla basketbol oynarken...



Antrenörü Sedat Çamdelen ile takım arkadaşları arasında...

Okul voleybol takımında...



Ben Saint Joseph Lisesi’ne 1980’de öğretmen oldum. İlk 2 yıl , 2 sene olan hazırlık sınıfları
ve 3 yıllık orta okul sınıfları verildi bana. O yıllarda Saint Joseph Fransız Lisesi orta okul ve
liseler arası voleybol ve basketbol branşlarında her yıl İstanbul ve Türkiye
Şampiyonluklarına oynuyordu. Voleybol da okulun eski mezunu Bülent Meriç'in bu
şampiyonluklara katkısı tartışılmaz. Büyük emekler vermiştir. Bülent Meriç bu başarıyı
Saint Joseph lisesi öğrencilerini hazırlık sınıfından seçerek kulüp takımlarında
oynatıyordu. Böylece öğrenciler hem okul takımın da hem de kulüp takımın da
oynayarak tecrübe kazanıyorlardı ve fazla antrenman yapıyorlardı. AHMET GÜRCAN da
bu öğrencilerden biriydi. 

Okula yıl itibariyle benden önce girmişti (1977). Orta okul takımında oynarken kendisini
tanıdım. Rahmetli demeye dilim varmıyor. Çok beyefendi ve terbiyeli bir çocuktu. Sporda
da çok başarılı idi. Okul takımının en iyi oyuncularından biriydi. Kendisini 1982’de daha
iyi tanıdım. Beden eğitimi derslerinde de haftada 3 ders beraberdik. Çok şampiyonluklar
yaşadık. 1982’de lise voleybol takımı hem Istanbul hem de Türkiye Şampiyonu olduk ve
Dünya Şampiyonası’na Belçika'da Spa şehrine gittik. Tüm bu seyahatlerde onlarla
öğretmen-öğrenci değil , baba-oğul gibiydik. Dünya 2.si olduk. 

Oğullarımdan biri de Ahmet Gürcan’dı. İyi insan. Başarılı insan. Mütevazı insan. Nur
içinde yat. Allah rahmet eylesin. Bir öğretmenin bir öğrencisi hakkında böyle bir yazı
yazması inanın çok zor. Allah bir daha nasip etmesin.

Sedat Çamdelen

Saint Joseph Fransız Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni 

1980-2002







Veda edemediğim , nasıl hoşça kal diyeceğimi bilemediğim bir durum içeresindeyim. Çok
iyi tanır , çok iyi hisseder yazamazsın ya. Ne yazarsan yaz az gelir ya iste öyle bi yazı bu. 

Ahmet’i farklı kılan , çoğunuzun bildiğini sandığı müzik , film , spor dünyasının
zenginliklerini ortaya çıkarıp bizimle bonkörce paylaşması idi ....

Bizim ailece hayatımıza katkısı o kadar önemli ki içlerinden birini en önemli diye ayırmak
çok zor.

Seninle yediğimiz , içtiğimiz , gezdiğimiz , seyahatlerimiz , hafta sonlarımız , Çeşme
hatıralarımız gülmelerimiz duygusal anlarımız , tatlı sohbetlerimiz , kısa videolarımız
harika fotolarımızın hepsi birer film karesi gibi gözümüzün önünde her gün. Bizim
kozmik yüreği zengin arkadaşımız , dostumuz , kardeşimiz Ahmet seninle gecen şahane
günlerin anısına hasretle...

Ayça Sarç

Merhaba Hülya Teyzeciğim , 

Gecen hafta gelemedim size , hafta sonu Çeşme’ye gittik hep birlikte.

Bizim eksi evde büyük bir sakız ağacı vardı hepimiz çok severdik tabi Ahmet de.

Onun anısına 2 tane sakız fidesi ektim. İnşallah tutar. Size fotosunu gönderiyorum.

Gene çook andık her zaman olduğu gibi.

Sevgiler , çok öperim. 

Ayça Safoğlu Sarç



Ayça’nın Ahmet anısına diktiği Sakız ağacı fidesi...



Sevgili Hülya ,

Ahmet'i anmak , hatırasını yaşatmak , çıktığı yolculukta ışıklar içinde
olduğundan emin olduğundan emin olarak benden bir şeyler yazmamı istedin.

Memnuniyetle ama ben Ahmet'i kelimelere , cümlelere , hatta kitaplara
sığdıramıyorum…  Ahmet çok çok özel biri idi...

Temiz ruhlu , kibar , sportmen , ailesine bağlı bir kardeşimizdi. Dedim ya…

Kelimelere sığmıyor kendileri...

Sevgilerimle ,

Eser Arkun

Rahmetli
babası Tonguç
Gürcan’ın da
bir Saint
Josephli ve bir
sporsever
olarak
Ahmet’in
gelişmesinde
şüphesiz çok
büyük katkıları
olmuştur.



Ahmet’in kaybı ile dünyada iyi insanların uzun yaşayamadığına bir kere daha inanmış
oldum.

Aramızdaki yaş farkına rağmen “ o ” benim en iyi arkadışımdı. Her konuyu
konuşabildiğim, birlikte eylenip güldüğüm yegane insandı “ o ”. Beraber vakit geçirmek ,
müzik dinlemek ve tenis maçı seyretmekte “ ondan ” daha iyisi yoktu. Eksikliğini
herzaman hissediyorum ve “ onu ” hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Tanımış
olduğum için de “ onu ” , kendimi çok şanslı hissediyorum !!

Toy Toy (Selim Şav)

Onun , bizim sıradan insanların alışageldiği ve bildiği anlamda “ Hiçbir Şey ”i yoktu ! 

Ne ceb’i-face’i , ne karısı-çocuğu , ne işi-gücü ne üst-baş merakı gibi !

Yegane ödün vermediği tek bir varlığı vardı , od a tamamen “ Kendisi ” olmaktı !

Sonuç olarak o bize hiçbir zaman benzemedi !

Yolun açık olsun Yoldaş-Sensiz çok fakiriz artık !!

Osman Şav



Hülya Hanım Teyzeciğim , 

Banu arkadaşımızdan Ahmet kardeşimiz ile ilgili bir derleme-kitap hazırladığınızı duydum ve çok sevindim. Bizim
Ahmet ile birlikte yaptığımız belgesel filmin son versiyonu , iki bölümden oluşan bir kısa film ve Sultanahmet’ten
bir başka çekimin tamamı da İnternet’te mevcut , yalnız lütfen izlerken kendinize dikkat edin , hatta yanınızda
biri olsun , üzülmemeye çalışın , insan fazlaca duygulanabiliyor , bu yüzden size bu linkleri göndermeden önce çok
kararsızlık yaşadım , lakin karar sizin olmalı diye düşündüm.

Selamlarımı , sevgilerimi , saygılarımı sunarım. 

Eğer izlemek isterseniz linkler:

BELGESEL FİLM "YANSIMALAR"

https://drive.google.com/open?id=0B-JgiEZeZVDJUU9ONkpBbTdTVzg

( Bu filmin 45 dakikalık bir eski versiyonu vardı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlardaki master tez projem için
yapmıştık ve maalesef okulun kısıtlamaları nedeniyle film çok eksik kalmıştı , ayrıca Ahmet ile kendi
görüntülerimizin filmde olmamasına karar vermiştik. Fakat daha sonra yeniden montajladım ve bir buçuk saate
yakın oldu , eksik bölümleri ekledim ve Ahmet'in görüntülerini de ekledim , bence bu hali fena olmadı. Yalnız şu
anda ses düzeyinde henüz bazı problemler var , profesyonel ses mühendisi bir arkadaş ince iş kısmını bitirmeye
çalışıyor , dolayısıyla izlerken ses seviyesini manuel olarak bazı bölümlerde yükseltmeniz bazı bölümlerde
düşürmeniz gerekebilir , özür dilerim bu durumdan dolayı )

KISA FİLM "TAVŞAN KAÇ"

1. parça https://www.youtube.com/watch?v=Q60j31ZEGPE

2. parça https://www.youtube.com/watch?v=AjerFT1tPfs

( Şaka mahiyetinde çektiğimiz bir polisiye-komedi , ama içinde bazı politik mesajlar da yok değil ince ince )

SULTANAHMET PUDDING SHOP

https://www.youtube.com/watch?v=xk6mJ0ZQCBs

Montajsız 

Orhan Balkan



Ahmet ile yaptığımız belgesel film...

Hülya Hanım , bu kısa zamanda düzgün bir yazı yazmam çok zor , hazırlıklı
değilim de hiç , ama Ahmet hepimizin kalbinde…

Ben size şunu söylemek isterim , çünkü beni en çok etkileyen şeylerden biridir :
Sadece benim bildiğim kadarıyla bile , Ahmet onlarca kişinin " en iyi arkadaşı " idi.
Osman Vlora, Tonguç , Nino , Kerim , Şeref , Osman Diyarbakırlı , Aydın , Mehmet
Birgi vesaire vesaire liste uzar gider , ben en az yirmi kişi sayarım , Ahmet en iyi
dostum , kardeşim diyecek... Lakin Ahmet Gürcan benim de en iyi arkadaşımdı ,
sonra araya kısa bir süre ayrılık gayrılık girdi ki ben o sıralar kafayı üşütmüş
vaziyette idim bir kız yüzünden itiraf ederim , zaten akabinde Türkiye'den ayrılıp
Cenevre'ye yerleştim yeniden… Sonra yine konuştuk telefonda , aramız düzeldi ve
Türkiye'ye gelince ilk görüşmek isteyeceğim kişi yine Ahmet idi. 

Gerek insani gerekse kültürel anlamda birbirimizi çok iyi anlayabiliyorduk. Eskiden
İsviçre'den Türkiye'ye tatile gelince anamı babamı görmeden önce elimde bavul
Kadıköy'de Ahmet ve Şeref ile buluşturduk. O zamanları çok özlüyorum gerçekten ,
ülkemiz ve kentimiz de hala daha güzeldi o zamanlar , insanlarımız da öyle... 

İnşallah görüşmek üzere Hülya Hanım , sonsuz sevgiler size... 

Orhan Balkan

1. Tevfik Taşçı Turnuvası Centilmenlik Kupası (1980)



Hülya merhabalar,

Annemi arayıp , bugün için haber vermiş ve davet etmişsiniz.

Ben maalesef gene yurt dışındayım.

Ahmet şu veya bu nedenle hep bizlere beraber.

Spontanéité onun zaten tercihiydi.

Bu tarihler bana zor geliyor.

Ona olan sevgimiz , uzak ve bir daha görme ihtimalimizin az olduğu bir ülkenin
paraları gibi tam sarf edilemeden cebimizde kaldı.

İstanbul’a gelince arayacağım , sevgiler , selamlar herkese.

Osman Vlora 

Ahmet’in film
bilgisi çok derindi ,
hafızası da iyi
olduğu için filmler
hakkında geniş bir
vizyonu vardı.
Arkadaşları da
sembolik olarak
böyle bir ‘patlıcan’
ödülünü layık
görmüşlerdi.



Buz hokeyi kaskı

Lise sıralarından tanışırdık ama arkadaşlığımız sonraları gelişti. Spora düşkünlüğümüz
malum , tenis maçlarını beraber izlerdik ve Ahmet ilk 128 tablosunu hazırlar ve
tahminlerde bulunurdu . Favoriler Larsson ve Korda idi en estetik dream final olarak
nitelendirirdik. İşi o kadar ciddiye almışız ki Tuzla’daki evde uyanıp birbirimize bakıp aynı
anda Karbacher dediğimizi ve hayretler içinde güldüğümüzü hep hatırlarım. Yurtdışında
gezmeyi fırsat buldukça planlanmamış yolculuklara çıkmaya bayıldığını tanıyan herkes
bilir. Yaptığım turlardan 2 tanesine gelmişti rahmetli. Türkiye’de az bilinen yerlerden biri
Antakya Çevlikte kumsalda denize doğru bakarak “ burada değişik bir spiritüel hava var”
demişti, benim de en sevdiğim yerlerden birisidir. İkincisi ise İran sınırında başlayan bir
tura katılmak için “ film çevirmek için mekân arayışında olan ” bir sineast kisvesinde
olduğu bir turda güzergahı uzatarak Çıldır gölünün kuzeyinde sadece yazları meskûn
olan bir köye varıp oralardakilerde sohbet ederken göl kenarında bir iskelede durup
manzaraya hayran kalmıştık. Bu iki enstantane aklımdan hiç çıkmaz. Ahmet söz konusu
olunca herkesin orĳinal anıları vardır muhakkak. Yazının başlığına gelince , Fenerbahçe
ve renklerine sevgisi malumdu bu yüzden küçüklüğünden beri İsveç in sarı lacivert
renklerine de tutkundu. Bir ara bir spor mağazasından İsveç milli takımının buz hokeyi
kaskı almıştım. Hediye almayı umursamadığını bildiğim halde bu sana yaraşır deyip
emri vaki ile kabul ettirdiğimi hatırlıyorum. Umarım göklerden bakıp yazılanları görünce
gülümsüyorsundur Ahmet Gürcan...

Aydın Barkot



Seni daha beş yaşımdan beri tanırım. Kız kardeşim Melike ile bizi nereye sürüklesen oraya
gelirdik. Kimsenin arkasından böyle tatlı tatlı güle oynaya gitmezdik. Her sokaktan çıkar
cep telefonu kullanmayıp en güzel yerlere partilere giderdik. Evliliğimde de kocamın
Boğaziçi’nden arkadaşı olup çok güzel Babylon’da müzik dolu günler geçirdik. Moda da
annenin economic forum çantasıyla her yerden çıkardın , seninle Kilyos’ta gittiğimiz bir
partide o meşhur çanta çalındı. Bütün gece aradık seni ve seninle bütünleşmiş o çantayı
hiç unutmayacağım , halen bakarım hangi sokaktan çıkarsın diye çıkmıyorsun sen hiç
gitmedin hep bizimle Modadasın benim özgür abim.

İpek Akman

Kerim Gürçay ile beraber...



Sevgili Hülya teyze ,

Çok sevindirdiniz beni e-mailiniz ile! Ben teşekkür ederim size bana yazdığınız için.

Ahmet gerçekten çok kıymetli! kendi özünde ve de kendine özgü bir insan idi!  Çok
arkadaşı üzüldü Ahmet’i kaybettik diye! Her zaman özlenecektir Ahmet! 

Sizin acınız dünyanın en büyük acısı olsa gerek Hülya teyze! Size güç dilemekten başka
bir şey gelmiyor benim de elimden ne yazık ki. Kendinize iyi bakin lütfen!

Yeni yılınızın biraz daha sakin , huzurlu ve olabildiğince keyifli geçebilmesi dileklerim ile.
Çok saygı ve sevgiler. 

Deniz Birgi

Hülya teyze nasılsınız?

Size olabildiğince mutlu sağlıklı bir yeni yıl dilemek istedim! 

Ahmet çok! kıymetli bir arkadaş idi! Huzur içinde uyusun! Sabrınız gücünüz eksik
olmasın!

İsviçre’ye yolunuz düşecek olursa lütfen haberdar edin beni.

Çok saygı ve sevgiler Hülya teyze!

Deniz Birgi



Ahmet Abi’ye Veda 

Çocukluğumda cennetin bahçeleri Moda’daydı benim için.

Her mevsim başka renklere soyunan ağaçların arasında… Denize çıkan sokaklarda…
Duvarlardan taşan okullarda… Salıncaklarda sallanan çocukların parkında…Ve hemen
yanındaki toprak tenis kortunda.

Dünyanın sadece bizim etrafımızda döndüğünü düşündüğümüz zamanlarda , Moda’daki
arkadaşlarımla birlikte bizden büyüklerin anlattığı hikayelere hayranlık duyar , henüz
tanışmadığımız mucizeler için heyecanlanırdık. 

Farkında olmadan kayıp zamanların mesafelerini silip ortadan kaldıran bir kahramandı
Ahmet Gürcan bizim için.

Hayallerimize merdivenler kurmamıza yardımcı olan.

Tenis kortunda gitar çalıp sevdiği şarkıları söylerdi. Evine davet eder , plaklar dinletirdi.
Müziğe dair efsaneleşmiş hikayeler anlatır , öğütler verirdi bize.

Sabırsızlıkla sorular sorardık. Cesaretlendirici bir gülümseme yüzünde , rüyasından
uyanmış cevapları paylaşırdı bizimle.

Gerçekle hayalin sınırlarında dolaşmadan , gerçek gözyaşlarıyla tanışmadan gidilecek yol
bir yere varmaz , derdi. Cesur olmak gerekir sonu yalnızlığa çıksa bile , derdi.

Zaman içinde başka hayatlara dokununca çok daha iyi fark ediyor insan. Mekanlar o özel
anları paylaştığımız kişilerle anlam kazanıyor.

Ne kadar bir yere ait olduğumuzu düşünsek de gün geliyor yabancı düşüyoruz sonunda
oyunlar oynadığımız sokaklara. Özellikle de çocukluğumuzun kahramanları başka
diyarlara kanatlandığında. 

Berke Taşer



Sevgili Ahmet,

“ Life is what happens to you while you’re busy making other plans… ’’ 

“ John Lennon ’’

Bu muhteşem sözleri ilk senden duymuştum. John , senin en iyi adamındı. 

“ 3Hayat, sen planlar yaparken başına gelenlerdir. ’’ Evet , bizler planlar yaparken hayatta
kendi planlarını bizler için yapıp kaderimizi çiziyor. 

C’est la vie…

İnan Kuyululu

New York’ta Kerim Sarç ile... (2010)



1980 yılında Ahmet’in yaptığı desen çalışmaları...







Sevgili dostum Ahmet'in vefat edip benim de onun arkasından böyle bir yazı yazdığıma
hala inanamıyorum. Olayın şokunu onca geçen zamana rağmen atlatmış değilim.
Ahmet'e en yakın olmuş ve onunla en çok şey paylaşmış insanların başında geldiğime
inanıyorum.

Çocukluk döneminden beri yakın arkadaşlık ve dostluk kurmuş olduğumuz Ahmet ,
herkesin bildiği gibi çok yönlü ve renkli bir kişilikti. Ayrıca , bugünlerde hepimizin arayıp
da bulamadığı “ gerçek dost ” tanımına uyan nadir insanlardan biriydi. 40 yıllık
dostluğumuzda arada uzun süre görüşmediğimiz dönemler olmasına rağmen , her
görüşmemizde ilk günkü gibi samimi ve sıcak davranırdı. Pek çok konuda üst düzey
yetenekleri vardı. Mizah yeteneği , sinema , spor , sanat ve yabancı dil bunlardan
bazılarıydı. Sevdiği insanlara karşı inanılmaz samimi, içten ve verici idi. Canlı , doğru
bildiğini yapan , kolay pes etmeyen ve neşeli bir yapısı vardı. Hayatını özgürce ve seçtiği
doğrultuda yaşamış ender insanlardan biriydi. Ahmet, aynı zamanda bir filozoftu.
Hayatını dolu dolu ve yaşamını anlamlı kılmaya çalışarak yaşamayı severdi. Bu yönüyle
de sıradan insanlardan ayrılırdı.

Aradan geçen zamanda ona olan özlem , zamanla daha da artarak süreceğe benziyor.
Bizim de yakın arkadaşları olarak onun anısını yaşatmak ve onu unutturmamak
boynumuzun borcu olmalıdır.

Rahat uyu sevgili Ahmet ,

Şuna eminim ki nasıl olsa bir gün bir yerlerde tekrar buluşacağız.

Yaman Dikerdem



Hülya Teyzeciğim ,

İyi ki önayak oldunuz, iyi ki size uğradım. Çok ama çok özlemişim Ahmet’i. İyi tanıdığımı
zannettiğim , çok sevdiğim , nevi-i şahsına münhasır oluşunu saygı duyarak takdir
ettiğim Ahmet’in meğer bilmediğim yönleri de varmış. İnsan yakınken hep “Nasılsa
burada, istediğim zaman görürüm” rahatlığına kapılıp ihmal edebiliyor sevdiklerini ,
doyasıya görüşemiyor. Ahmet’le bazen teniste , bazen sokakta , bazen beraber
Fenerbahçe maçlarını seyrederken görüşüyorduk. Keşke daha sık görüşseymişiz. Sanırım
bu bana ders olacak ve değer verdiğim diğer insanlara daha fazla zaman ayıracağım ,
hep Ahmet’i anarak.

Yusuf’a Ahmet’in videosunu gösterdim. Başta Ahmet gözükmüyor ya görüntüde , Yusuf
müzik setinden geliyor zannetti şarkıyı ve profesyonel birisinin şarkısını çalıyorlar
zannetti :) Çok etkilendi , ikimiz de çok duygulandık. Işıklar içerisinde uyusun , eminim
bizi görmüştür ve gülümsemiştir her zaman yaptığı gibi :)

Hüseyin Cimcoz

US Open’dan... Fotoğraf:
Kerim - Ayça Sarç



Hülya Teyze ,

Ahmet için yazacaklarım şu. Sevgili Ahmet şu anda vakit geçirdiğin frekansta dilerim
Fenerbahçe’n , Beatles’ın , sevdiğin spor dalların , sinemaların ve hurilerle berabersindir.
Yakın bir zamanda buluşmak dileğimle güzel kardeşim…

Şeref

Kerim Sarç’ın US Open’da çektiği
ilginç bir snapshut...

New York’ta Ayça ve Kerim Sarç ile...



Ahmet benden üç dört yaş küçük olduğu için Saint Joseph lisesinde tanıma şansım
olamadı. Mezuniyet sonrası yıllarda , SJ'li abi kardeş olarak Moda sokaklarında veya
Moda Deniz Kulübünde karşılaşır merhabalaşırdık. Benim Ahmet’i daha yakinen tanıma
şansım tenis kortunda oldu. Bu kadar tenis sevdalısı bir insan tanımamıştım. Ne zaman
rastlasam üzerinde eşofman sırtında tenis çantası ya korta gider ya da gelirdi.  Yüzünde
o güzel Gülümsemesi ile “ abi ne haber ” der , “ Ne o gene korta mı gidiyorsun ” diye
karşılık verip gülerek el sıkışarak devam ederdik. 

Ahmet, son derece efendi duruşu , hırslardan arınmış kişiliği , genel kültürü , sevecenliği ,
arkadaş canlılığı , yakınlığı , güler yüzü ile her yaştan insanın yakın arkadaşı , dostu
oluverirdi. Kortta çok muhabbetler ettik , çok zaman geçirdik çok tenis maçları yaptık.
Keşke daha da yapabilseydik. 

Halen daha kortun yanından geçerken içeride olduğu veya sokağın köşesinden elinde
raketi ile karşıma çıkacağı hissi içimde. 

Bu güzel insanın , bende olduğu gibi , tanıştığı herkesin anılarında hoş bir seda
bıraktığına inanıyorum. 

Cengiz Polater



Hülya merhabalar ,

Kaç gündür seyahat ediyorum.
Havaalanlarında , uçaklarda , trenlerde yazdım. 
Ahmet'in bu durum hoşuna giderdi muhtemelen.
ÇOK İYİSİN! diye patlardı…
- “ Nasi Goreng ” dedi annem; bu hafta öğlen yemeğine yapmayı düşünüyorum, sor hangi gün müsait ise davet et
Ahmet'i.
Ahmet annemin hindiçini yemekleri repertuarını severdi. 
Üzerinden nereden baksak 11111 günden fazla zamanlar geçmiştir.
Yanılmıyorsam bize ilk gelişiydi.
Okul ortak noktamız olsa da okul dışı hayatta daha çok ortak noktamız vardı.
Ahmet olağandışı olan şeylere ilgiliydi.
Olağanüstü nitelendirilenlerden daha fazla güvenirdi referans olarak.
Olağanüstülük sosyo-ekonomik şartların fazlaca belirlediği bir değerdi.
Ahmet felsefe ile bilinç düzeyi yükseltilmiş bir hayatın ve hayattan beslenen felsefelerin kesiştiği bir rotada
kalabilmek adına pasifist , dirençli bir kavga verdi.
Benzer hissi ve kavramsal seçiciliğe sahip olan kişilerin “ dava arkadaşı ” idi.
Yaşayan ve kirlenmemiş , taze soyutluğu aramak yorucu ve yıpratıcı bir disiplin.
Dışarıdan pek algılanamayacak , strüktürü tanımsız gibi algılanan bu tercih tersine tutarlı ve bilinçliydi.
Dadaizm , Situationisme ve Discordianisme gibi bütün fikri ufuklar radarındaydı.
Ahmet'i ilk gördüğü Tarkoswky filmine Londra'da Institute of Contemporary Art'ta ben götürmüştüm. Ahmet'e
görmediği , bilmediği yönetmen bulmak zordu.
Film Tarkoswky'nin Solaris'i idi.
İçinde Cervantes'in Don Quixote'sinden alıntı ilginç bölümler vardı , hayat ve ölüm ile ilgili.
Shakespeare'deki “ The village fool ” teması gibi , Tarkowsky'de de deli olanların doğruyu keşfetmiş veya yakın
olması konusu çokça var. Bu Ahmet’in de sevdiği bir konuydu.
Tarkoswky , İspanyol filozof José Ortega y Gasset den çok etkilenmiş.
“ La vida no puede esperar a que las ciencias expliquen científicamente el Universo. No se puede vivir ad kalendas
graecas. El atributo más esencial de la existencia es su perentoriedad: la vida es siempre urgente. Se vive aquí y
ahora sin posible demora ni traspaso. La vida nos es disparada a quemarropa. Ya la cultura, que no es sino su
interpretación, no puede tampoco esperar. ”
Felsefenin , hayatın yaşanmasındaki aciliyet ve bunun akamete uğratılmasındaki hüzün ile ilişkilendirilmesi asli
bir konuydu.
Ahmet hayatını bilinçlendirdiği tercihleri yönünde , bir “ Gesamtkunstwerk ” gibi önceliklerine göre yaşadı.
Son görüşmelerimizden birinde Jakarta da aldığım üzerinde Deus Ex Machina yazılı , siyah bir T-Shirt hoşuna
gitti. İstedi. Ahmet’in bu tarz bir şey istediği nadirdi. Bir şey verebiliyor olmanın mutluluğu ile verdim.
Endonezya pilavı ile başladık , Jakartadan gelen T-shirt'le bitirelim.
Ahmet’i hayatının anısı önünde saygıyla selamlıyorum.

Osman Vlora



Sevgili Ahmet ,

Seni ilk gördüğümde pusetinde etrafa gülücükler atıyordun. Hatırladığım güzel
anılardan biri de zaman zaman sen Kulüp’te annenin kucağında otururken seni
güldürmeye çalışmamdı. Yıllar sonra iyi ki tenise başlamışım , böylece sen yirmili
yaşlarındayken seninle tekrar birlikte olma şansını yakaladım. Tenise yeni başlayan
birisinin heyecanını benimle oynayarak keyifle paylaştın.

Seninle kortta birçok güzel sohbetlerimiz oldu. Özellikle sanat ve spor konularında derin
bilginle her zaman sohbetlerimize yepyeni bakış açıları kattın. Büyük yaş farkına rağmen
arkadaşlığımızdan çok zevk aldım. Senle sohbet etmek kortu daha da keyifli bir hale
getirdi. Yokluğundan sonra kort bir kişiden fazlasını kaybetti.  Bazı eski arkadaşlar gibi
ben de çok büyük keyifle korta gitmiyorum artık. Bedri Rahmi’nin çok sevdiğim bir
şiirinden ;

“ Yaşadım! Erik ağaçları şahidimdir. ” dizeleri artık bana eskisi kadar keyif vermiyor
Ahmet.

Kazım İspahani

Kerim Sarç’la
2010’da New
York’ta...



Ah Ahmet’ciğim , canımın içi , sevimli deli , lakayt dahi , kabilesini kaybetmiş kabile reisi.
Bacak bacak üstüne attığında salon efendisi , hatta dışişleri bakanı ciddiyeti , buna
mukabil batakhane mahallelerinde en büyük bitirim. Üstün akıl , bir o kadar da
merhamet. Gitar çalarken John Lennon , tenis oynarken Magnus Larsson Ahmet. 
Gür bir can , seninle birlikte ben de biraz öldüm. 

“ Ahmiyet oçin intellectually celovek ”

Rafi Bişar 



Müzik sevgisi ve bilgisi sonsuzdu , başucu kitaplarından sayfalar…



Spritüel bir inancı
olduğundan bu kitap
Ahmet’in başucu
kitabıydı...



1980 yılında yaptığı basketbol resmi...



Ahmet’in
kaleminden...



1991-1993 yılları arasında çalıştığı Hür FM ve Açık Radyo’da yaptığı ‘ Kahverengi ’ adlı programda , dinleyicilerini
siyahi müzik konusunda epey eğitmişti. Bu el yazısı notlar , radyo meraklıları için yazdığı önemli bir makaledir. 









Okulu hakkındaki düşüncelerini kaleme almış , değişik bir görüş açısı ile...





Ahmet’in tenise olan kabiliyeti yazı dilinde de kendini gösteriyordu...





Kendi seyrettiği tenis maçından el yazısı ile Wimbledon 2005 yorumu...



Kendi el yazısı ile Ahmet’in tenis müsabakası esnasında kaleme aldığı fikirleri...



Wimbledon’dan Radikal Gazetesi’ne gönderdiği yazı...



US Open’dan bir kare... Fotoğraf: Kerim - Ayça Sarç





Canlı seyrettiği US Open’den tuttuğu notlar...



Tenise merakı sadece sahalarda değil yazı dilinde de vardı...



Türkiye Tenis Şampiyonu İpek Hanım ile Australia Open’da yaptığı röportajdan bir sayfa...



Ahmet Radikal
Gazetesi tenis
muhabiri iken
US Open’dan
gazeteye
yolladığı
makale... (2005)



Ahmet’in Wimbledon’dan gazeteye yolladığı makale... (2005)





Ortaokuldan kalan sakladığı biyoloji ev ödevi...



Engin müzik bilgisi ışığında tuttuğu notlar...



Ahmet’in
çiziminden...



Ahmet futbola çok meraklıydı. 70'li , 80'li yıllardaki dünya futbol şampiyonalarından esinlendiği enstantaneler...















Dünya Futbol Şampiyonası’na ait hazırladığı fikstürler...







Kendi el yazısı ile 
kitaba notlar almış…

L’homme
boite

Yapı Kredi
Sanat ve

Kültür
bölümünde

Enis Batur’un ,
Fransızca’dan

Türkçe’ye
çevirmesi için

Ahmet’e
verdiği kitap…



Ahmet’in sakladığı kimi
anıları vardı...



Fransız tatil köyündeki turnuvadan bir kare...




