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B ulunduğum odanın camından içeriye giren notalar odanın sessizliğinde 
kendilerine yeni bir harmoni yaratarak duvarlar arasında danslarına devam 
ediyorlardı. Müzik her geçen dakika aldığı tempo desteği ile giderek büyüyordu. 

Yerimden kalkıp dışarı bakmak artık bir zorunluluk haline gelmişti, masamın 
üzerindeki açık havada konser vermek üzere izin isteyen dilekçenin en üst 
köşesindeki tarih gözüme takıldı    5 Temmuz 1926. Demek ki belediye başkanı olarak 
seçildiğimden bu yana tam bir yıl geçmişti. 
Balkon camına doğru ilerlerken müziğin bu kadar uzaktan geliyor olmasına rağmen 
nasıl olup da bu kadar güçlü bir ses çıkarabildiğine hâlâ aklım ermiyordu.  
Dilekçeyi bir hafta önce vermişler, açık havada müzik yapmak için getirecekleri 
orkestra ile biz Hollandalılara çok sesli müzik ziyafeti vermek, sonra da Seyyar Sergi 
olarak düzenledikleri gemiyi gezdirmek üzere bizi davet etmişlerdi.  
Yangın alarmının bir kademe altından çalan telefon sesi balkona çıkmamı engelledi.

Ahizeyi kaldırınca biraz uzak tutmam gerektiğini anladım. 
–Sayın Başkan 
–Buyurun. 
–Sayın Başkan, biliyorsunuz ki Amsterdam Belediye yasaları sokaklarda dans edilmesine izin 
vermemektedir.  
–Evet biliyorum.  
–O halde sizi yasayı uygulamaya davet ediyorum. Önce gemileriyle geldiler, sonra orkestralarını 
Şehir Meydanı’na indirdiler, şimdi ise topluca dans ediyorlar. 
–Türkler mi? 
–Türkler ve Hollandalılar hep beraber. Hemen müdahale etmezseniz siz suçlu olursunuz. 
–Savcı Bey uyarınız için teşekkür ederim. Hemen inceleyeceğim. 
Telefonu kapattığım gibi odamdan dışarı fırladım. Yardımcılarım kapının önüne gelmiş beni 
bekliyorlardı. Önde ben, arkada iki yardımcım, yanlarında Emniyet Müdürü ve İtfaiye Müdürü, 
caddede hızla ilerliyorduk. 
Birden sağımızdan solumuzdan temiz elbiselerini giymiş her yaştan insanın bizimle aynı tempoda 
rıhtıma doğru koşar adım ilerlediklerini fark ettim. İlan edilmemiş bir bayram günü gibiydi ortalık. 
Kimi çocuklarını omzuna almıştı. Kimi dans ediyor ve  beni gördüklerinde durup alkışlıyorlardı. 
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Bir süre sonra zaten ilerleyemez olduk.  Bana yol açmaya çalışan yardımcılarımdan biri, 
“Efendim yandık, hepimizi görevden alırlar,” diyor, bu arada itfaiye müdürü çözüm bulmuş, 
usta bir yönetici edasıyla yanıma yaklaşmaya çalışıyordu.  
–Efendim! 
–Söyle. 
–Ben bu kalabalığı hemen dağıtırım. 
–Nasıl? 
–Biliyorsunuz meydanın her köşesinde yangın tehlikesine karşı yerleştirilmiş vanalar var. 
–Evet. 
–Takarız hortumları, basarız tazyikli suyu. Kimse kalmaz. 
–Kalabalığı görmüyor musun? On dakikada o hortumları senin adamlarının elinden alırlar. 
Bu arada Emniyet Müdürü “Efendim, megafonu getirdim. Sizi yüksekçe bir yere 
çıkartalım…” gibi bir şeyler söylemeye çalışıyor, biz ite kaka orkestra ile halk arasında 
kalan boşluğa ulaşmaya çalışıyorduk. 
Sonunda başardık. Tam müzik bittiği anda alkışlar sürerken halk ile orkestra arasında 
biraz kalabalıktan ayrı kalakalmıştık. Binlerce Hollandalı bir tarafta, diğer tarafta ise tüm 
Avrupa’yı dolaşmak üzere yola çıkmış olan “Mustafa Kemal’in Seyyar Sergisi” dedikleri 
gemi yolcuları ve aramızda kırk altı kişilik Türklerin Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti…  

Büyük bir sessizlik! Orkestra şefi olan ve  adının sonradan Ekrem Zeki Üngör olduğunu 
öğrendiğim çok saygılı ve kibar birisinin yanıma doğru yaklaştığını ve elimden tutarak beni 
bir konuşma yapmak üzere  platforma çıkartmak için elini uzattığını fark ettim.
 
–Sayın Başkan Willem de Vlugt, şeref verdiniz. Müzik yapmamız için sağladığınız izinden 
dolayı size minnettarız. Herkes sizin bir şeyler söylemenizi rica ediyor. 
Bunları bana kusursuz bir Fransızca ile söylemişti. 
Platforma çıktığımda Şehir Meydanı ve meydana açılan tüm yolların doluluğuna 
inanamadım. En kalabalık mitingimizde bile bu kadar insan bir araya gelememişti. Emniyet 
müdüründen megafonu aldım. 
Bir dolu şiddetindeki alkış yeri göğü inletiyordu. 
Buraya niçin geldiğimi biliyordum. Hollandalıların tümü bana tezahürat yapıyorlardı. 
Savcı ise nasıl yapıp bu kalabalığı dağıtacağımı merak ediyordu. Başta Orkestra şefi ve şık 
kıyafetleri ile Türkiye’den gelen kadınlar ve takım elbiseli erkekler, herkes ama herkes 
nefesini tutmuştu.
 
–Değerli misafirler! Hoş geldiniz. Sunduğunuz müzik, saatlerdir çakıl taşlarına vuran 
dalgaların tınısıyla şehrimizde yankılanıyor ve hep beraber bir dostluk dansı yapıyorsunuz. 
Ama biliyorsunuz, Hollanda Belediye yasası sokaklarda dans etmeyi yasaklamıştır. Benim 
görevim… 
Kulakları sağır eden bir uğultu…   
Büyük bir sessizlik ve gözlerini gözlerime dikmiş binlerce yüz. Meydan merakla doğacak 
olan hayal kırıklığını bekliyordu ama içimdeki ses kulağımı sağır edecek kadar yüksek  bir 
biçimde bağırıyordu: 
“Yanılt onları, haydi yanılt onları!” Durdum ve derin bir nefes aldım. 
–Evet, şu anda tek bir görevim var. O da Amsterdam Belediye Başkanı olarak sokaklarda 
dans etme yasağını kaldırmaktır!  
Dediğim tam anlaşılmamış olacak ki binlerce insan hem birbirlerine hem de bana 
bakıyordu. 
–Baylar ve Bayanlar! Yanlış duymadınız. Sokaklarda dans etme yasağı şu andan itibaren 
kaldırılmıştır!
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