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''İnsanoğlu bu kötü durumu sürdürmeyecek, 
doğayla barışacaktır. 

İyi ki dünyaya geldik, yaşadık, ışığı gördük.
Ya gelmeseydik, ya bu güzellikleri görmeseydik…

Beni okuyanlar karamsar olmasınlar’’
 Boğaziçi Üniversitesi fahri doktora konuşmasından

''Anlatmam derdimi dertsiz insana
Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez
Derdim bana derman imiş bilmedim
Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz''

Hazan, hüzün, bereket ve hasat mevsiminde doğmuşlardı... Bereketli ömürleri oldu.  Saygıyla anıyoruz...
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''En tehlikeli kelime nedir Olric?  
-ama’dır efendim bana göre…  -neden 
Olric?  -önceden söylenen her söylemi 
veya kelimeyi öldürür! Mesela, seni 

seviyorum ama… Gibi.''

OĞUZ ATAY

''Hatalı olduğunu anlayan 
bir insanın bunu telafi 

etme çabasını gördüğümde 
özür beklemem. Bu bana 

özürden daha samimi gelir. 
Bana samimiyet yeter.''  
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Şimdi ''İSTASYON''dayız. 
Haber olsun, karanlığı göğsündeki ışıkla aydınlık tutanlara! 

Umutla yeni başlangıçlara koşanlara, 
Söyleyecek sözü olan, baharlı fikirlere sarılanlara... 

Haber olsun, şiirle hayata karışan, edebiyatla kendini bulanlara! 
Hasretle bekleyeni, hüzünle gideni olanlara... 

Haber olsun, hayata doğan ve inatla  açanlara! 
Şimdi tüm iklimlerimizle ''İSTASYON'' dayız. 

Çünkü ''İSTASYON KAVUŞMAYI SEVER!'' 

MERHABA...

3



Benim kuşağımdan olanların ve daha da eskilerin 
yaşamlarında istasyonların özel bir yeri ve anlamı vardır.

Bizler istasyon dendiğinde öncelikle tren istasyonlarını 
anlarız.

Şehirlerarası otobüs seferlerinin henüz yaygınlık kazanmadığı 
zamanlarda trenler, buna bağlı olarak da tren istasyonları günlük 
yaşamda önemli bir yere sahipti.

Batı ülkelerini görüp oralarda yaşamış olanlar bilirler. En gelişmiş 
olanlarında bile şehirler arasında, hatta ülkeler arasında en çok 
kullanılan ulaşım aracı trendir.

Ağırlıklı olarak Fransa, İngiltere ve Rusya’da yaşadığım 1970’li 
yıllarda; yine bu kez Fransa’da(Paris’te) yerleşik olup başta 
Almanya’nın çeşitli kentleri olmak üzere Orta ve Kuzey Avrupa 
ülkelerine sıkça seyahat ettiğim 1984-1989 yıllarında, zorunlu olarak 
uçakla yapılan bir tek Avustralya seyahati dışında, hemen 
hemen bütün yolcuklarım trenledir.

Paris’in garları o eşsiz şehrin onlarsız 
düşünülemeyecek yaşam alanlarıdır.

Garların dünya edebiyatındaki yeri 
dendiğinde ise, savaş yılları konulu edebiyat 
(ve kuşkusuz sinema vb.) ürünlerine ilişkin 
olanlar başta olmak üzere, zihnime sayısız 
çağrışım, gözlerimin önüne sayısız istasyon 
görüntüsü üşüşüyor…

•••
Bizde tren istasyonları ve edebiyat konusu 

gündeme geldiğinde, kuşkusuz en başta 
Nâzım Hikmet’in “Haydarpaşa Garında/1941 
baharında” dizeleriyle  başlayan ölümsüz yapıtı 
“Memleketimden İnsan Manzaraları” akla gelecektir. 
Sadece o mu? Yine ölümsüz şiirlerinden “Saman Sarısı”nın 
başlıca  mekânları da trenler ve garlardır…

Özellikle küçük şehirlerin, kasabaların, daha da küçük yerleşim 
yerlerinin tren istasyonları, ara istasyonlar ve oralarda  yaşanan 
hayatlar tiyatro yapıtlarının da  konusu  olmuştur. Bir başka Nâzım’ın, 
torunumun baba tarafından büyük dedelerinden Nâzım Kurşunlu’nun 

“Dumanlı’da Telâki Var”ı  bunlardan aklıma ilk gelenidir…
Benim için tren istasyonlarının her zaman bir çekiciliği olmuştur.
Kavuşma ve ayrılma mekânlarıdır.
Fazlaca mekanik koşuşturma yerleri olan havaalanları için aynı şeyi 

düşünemem.
Otobüs terminallerindeki kargaşa da benden ırak olsun.
Benim şiirim, trenlerde ve tren istasyonlarındadır…
En sevgili şairlerimden Ceyhun Atuf Kansu’nun yoksul Anadolu 

kasabalarının tren istasyonlarından söz eden, her zaman dilimin 
ucundaki dizelerinde dile getirilmiş olduğu gibi:

“Üçüncü mevki vagonlardan taşan kebap kokusu
İstasyon çeşmesinden garip garip akan su…”
Liseli yıllarımda kara trenlerin o üçüncü mevki vagonlarının 

kompartımanlarında az mı yolculuk etmişliğim var!
Tren pencerelerinden yıldızlara; küçük yerleşim yerlerinin, 

uzaktaki köylerin ışıklarına bakarak, bağıra bağıra özlem 
dolu az mı şarkılar söyledim!

Neyin özlemi derseniz, bunu  kim bilebilir!
Bazı ilk şiirlerim bu sorunun yanıtına ipucu 

oluşturabilir belki…
Örneğin, Attilâ İlhan’a ithaf edilmiş bir on 

sekiz yaş şiiri olan “Mızıka”nın ilk dizeleri gibi…
“Karlı gecelerde küçük istasyonlarda
Düdük çalan trenlere bayılıyorum
Tül perdeler ardında kadınlar gülüyor
Tutup pencerelere tırmanıyorum”

Ya da ondan da bir yıl önce yazılmış, toplu 
şiir seçkilerimde ilk şiirim olarak yer alan 

“Melânkoli”den şu dizeler:
“Ey sarhoş akşamlarımın biricik tesellisi

İlk şiirlerimdeki biricik dert ortağım fener
Soğuk kış geceleri ısındığım kalorifer
Gitgide uzaklaşan tren sesi…”

                                               •••
O tren seslerine, o gecelere, o istasyonlara, o şiirlere, o unutulmaz 

günlere özlemle…

İstasyon

Neyin özlemi 
derseniz, bunu 

kim bilebilir! 
Bazı ilk şiirlerim 

bu sorunun 
yanıtına ipucu 
oluşturabilir 

belki…

ATAOL BEHRAMOĞLU
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Çocukluğumdan aklımda kalan bazı anlar var, içindeyken değerini 
tam bilememişim; gerçi çocukmuşum işte nereden bilecektim? O 
anların içindeki huzurun derinliğini, büyüdüğünde bir koku, bir 

nesneyle beyninde aniden şimşek çakıp hatırlayınca fark edebiliyor ancak 
insan. 

Babamın halasına büyük hala derdim. Kentin tren istasyonunda 
lojmanda yaşarlardı. Lojman dediğim apartman anlaşılmasın, eski taş 
evler vardı yan yana sıralı; hepsi küçük bahçeler içinde, bahçelerde meyve 
ağaçları...

Annemle babam işe giderken eğer ben okula gidemeyecek kadar 
hastalanmışsam, beni büyük halaya bırakırlardı.

Cama, evin önündeki incir ağacının yaprakları sürtünürdü rüzgârda. 
Kömür sobası sıcacık yanardı. Oda odun kokardı. İçi sert pamuk dolu geniş 
sedire yatak açardı bana büyük hala. Özenle örterdi üzerimi el örgüsü renkli 
battaniyeyle. Güzel bir çorba kaynatır, tereyağında kavrulan nane kokusu 
evi sarardı. Baş ucuma kitabımı, suyumu, doğranmış meyveleri de koyardı.

Taş ev, kışları sobayla sıcacık, yazları serin olur; ışığı kesen 
ağaçla loşlaşan salonda okurken gözlerim ağırlaşırdı.

Oraya gitmek için can atmazdım çocukken. Öyle yaramazlık yapmalı bir 
durum olmazdı, birine emanet edilen çocukların tembihlenmiş usluluğu 
sinerdi üzerime. 

Ama gittiğimde de hiç sıkılmazdım. Zaman kolayca akardı; çünkü 
gözlerim her seferinde illaki uzun bir öğlen uykusu için kapanırdı. 
Evin tam önünden geçen trenler sediri sarsar, bana beşik 
etkisi yapardı.

Melih Cevdet Anday’ın şiirinde anlattığı o andı:
“Bir misafirliğe gitsem 
Bana temiz bir yatak yapsalar 
Her şeyi, adımı bile unutup 
Uyusam…”
Büyüdüm, yetişme telaşı olmadan, gün 

ortası, sonunu düşünmeden kendini bıraktığın 
derin bir uykunun kıymetini anladım.

Çünkü büyümek, başını yastığa koyduğunda 
önce bir muhasebeye girmek demek. ''Nasıl geçti 
bugün, neler olacak yarın, kimlere neler dedim, 
neler deseydim, yarın ne diyeceğim? Ödenecekleri 
kendime son kez hatırlatayım, vicdanımı bir 
yoklayayım'' derken kapanır gözler, yükle uykuya dalınır; 
bu yüzden çoğu yetişkin ağrılarla uyanır.

Öyle bir koşuyoruz ki gündelik telaş içinde, düşünmeye zaman ancak 
baş yastığa değince bulunuyor. Pek de hayırlı olmuyor o düşünceler. Endişe 
içimizde durmadan büyüyen bir filiz.

Sonra bir açıyorsun 
gözünü, yaşın olmuş 
30, 40, 50, 60...

Günler ayrı, yaşlar ayrı 
hızla akıyor. Bazen yolda 
insanın kulağına 
bir pencereden 
taşan en sevdiği 
şarkı değiyor, 
bazen yol verdiğin 
biri gülümsüyor, 
Esnaf bir şeyler 

ikram ediyor, bir kafede gözüne kestirdiğin masa tam da o an boşalıyor. 
Bazen bir kitap öyle bir sarıyor ki bırakamıyorsun gün ağarmaya başlıyor. 
Bazen bir kuş gelip camın önüne konuyor. Bir kedi kucağında uyuyakalıyor, 
dostlarla oturulan uzun sofralarda hep birlikte şarkılar söyleniyor; saatin 
nasıl aktığını kimsenin fark etmediği, geçen zamanın olduğundan çok uzun 
hissedildiği anlar yaşanıyor. Yetişkinsen bunların hiçbiri yetmeyebiliyor. 
Oysa koşturduğumuz şu hayat yolunda birkaç dakikalık ya da bir akşamlık 
farkındalıkların hepsi, çocukluğun güvenli uykuları gibi dinlendirici, huzur 
verici.

Bir an her şeye boş verip içindeki sesleri, beynindeki koşturmacayı 
durdurup sokağa, uzağa, göğe, denize, tavana bakıp duruvermek, o anı 
hissetmek gerek işte.

Bir deyimdir dilimizde “istasyon yapmak.” 
Anlamı da duraklamak, birilerini bekletmektir.
Örneğin okey oynarken taşı uzun süre atmazsanız “İstasyon yapma!” 

derler. Biraz da olumsuz anlamda kullanılır. Sıra sendeyken başkalarını 
bekletip o anı uzatmak anlamında. Belki de sıra biraz daha bizde kalmalı. O 
an güzelse, azıcık tadını çıkaralım, uzayıversin ne var?

İstasyon yapmak tabirini konuşur ya da yazarken hiç kullanmamıştım 
daha önce, sırf olumsuz algı oluşturmasın diye.

Çünkü uzun bir yolculukta, oturmaktan bunalmışken camın önünden 
hızla geçen elektrik direkleri bir süre sonra gözü yormaya başlamışken

 bilmedik bir şehrin güzel pergolalı, tek katlı bir istasyonunda trenin 
durması, banklarda oturanların ayaklanması, yeni simaların 

kompartımana girmesi, selamlaşmalar, yeni sohbetlerin 
başlaması, trene on dakikalığına seyyar satıcıların 

binmesi, trenin bir süreliğine sessizliğe bürünmesi 
gibi geçmişten güzel kareler gelir benim aklıma, 

derin uykulara daldığım o istasyondaki taş evdeki 
huzur gibi. Hiçbir olumsuzluğa yaklaşmadan.

Şimdilerde makası bozuk raylarda frensiz 
bir trenle gider gibiyiz. Öyle hızlı gidiyoruz ki 
kimsenin camdan dışarı bakıp da manzarayı 
görebilecek hali yok.

Kompartımanlar birbirine girmiş, yumruklar 
havada uçuşuyor. Yemekli vagona para yetmiyor, 

açlık kokuyor koridorlar. Çığlık çığlığa bir gürültü. 
Kimse artık bir yere varmayı ummuyor, dehşet içinde 

raylardan çıkılacağı anı bekliyor. Memleket hali.
İşte bu geceleri uykularımızı kaçıran, sabahları kötü 

haberlere uyanılan, zelzele gibi yolculukta, dilerim İstasyon dergi, bir 
nefeslik mola olur.

Hengame bir süreliğine çıkar aklınızdan, pergolalı bir istasyonda 
kucaklaşmaları izler gibi hissedersiniz umarım.

O yüzden bırakın biraz da “istasyon yapalım.”
Merhaba!

Çocukluk 
uykuları

Hengame bir 
süreliğine çıkar 

aklınızdan, pergolalı 
bir istasyonda 

kucaklaşmaları izler 
gibi hissedersiniz 

umarım. O yüzden 
bırakın biraz da 

“istasyon yapalım.”

AYŞEN ŞAHİN

5



Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer,
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
Yahya Kemâl

Bir metropole yahut kasabaya yaklaştığımızda seyahat ettiğimiz 
araçtan “Şehir Merkezi”ni işaret eden trafik tabelasını görürüz. 
Köyler dışında her yerleşim yeri “kent”tir artık. Görsel olarak kamu 

ve özel kurumlarıyla, gittikçe yükselen binalarıyla, yoğun ticaret ilişkileriyle, 
her model arabanın trafik sıkışıklığına yol açmasıyla ve kalabalıklarıyla 
kasabalara da kent deniliyor artık. Öyle midir gerçekten? Kent ve kent kültürü 
üzerine çeşitli yazıları bulunan İsmail Mert Başat “Gökyüzünden Başka Sınır 
Yok” adlı kitabında şöyle diyor: “Kent, çiftçilerden ya da avcılardan oluşan 
küçük yerleşim formatlarından belirli eksenlerde uzaklaşarak farklılaşıyor. 
Bunlardan en önemlileri, egemenlik ilişkilerinin biriktiği ve yeniden üretildiği 
odaklaşmalar, işbölümünün belirip gelişmesiyle çeşitli meslek ve sınıfların 
ortaya çıkarak çoklu toplumsal organizasyonlar ağının örgülenmesi; 
uygarlaşma ve tüm bunların yoğunlaşarak diyalektik süreçlerde bir üst niteliğe 
evrilmesi.”dir.

Bu yaklaşımın dışında kent üstüne sayısız inceleme ve araştırmaya ulaşmak 
mümkün. Öyleyken Arapça “Medine“ sözcüğünün “medeniyet“ anlamına 
geldiğini, bunun da kenti imlediğini düşünerek diyebiliriz ki, kent, kültürel 
birikmelerin rengarenk açılımının sergilendiği ve yaşandığı mekânlardır. 
Bu durum kaotik olduğu kadar bir düzene, sarmal ve girişik ilişkilere 
dayanır. Bunun için işçinin sendikasıyla, eğitimin okullarıyla, ticaretin kendi 
özel yasalarıyla, egemenliğin demokrasiyle şekillendiğini 
söyleyebiliriz. Bütün bu olguların bize söylediği şudur: 
Kent kültürü, kendisine devredilen insanlık kültürünü 
sentezleyerek bir “üst niteliğe evrilmesi”dir. Ulusal 
olduğu kadar evrensel; evrensel olduğu kadar yerel 
renklerdir bunlar.

Şöyle de söyleyebilirim: Kent, nüfusça kalabalık, 
binaların gökdelenleştiği, sayısız ulaşım 
araçlarının bulunduğu mekânlar değil; bunlarla 
beraber, sokaklarında sanat rüzgârlarının 
estiği, emek örgütlerinin özgürleştiği, her 
türlü egemenliğe karşı mücadelenin verildiği 
mekânlardır. Bir bakıma kent, demokrasinin hayat 
bulduğu yerlerdir. Bunun içindir ki, demokrasi kentlerde 
(yerel yönetimlerde) boy vererek yaşanırsa o ülkenin 
demokrasisinden söz edilebilir.

Kentin kaotik, cerbezeli oluşuna karşın müthiş bir cazibesi vardır. Bireyin 
kendini gerçekleştirebilmesinin çeşitli olanaklarını barındırması nedeniyle 
kasaba ve köylerde yaşayanların bir gözü kenttedir. Bu ve daha başka sosyal 
nedenlerle kentler sürekli göç alan yerlerdir. Üniversiteye kaydolan öğrencinin, 
fabrika ya da özel kurumlarda iş arayan emekçinin, bir kamu kuruluşunda 
çalışan beyaz yakalının yanında mafyatik ilişkilerin kara yüzlü kişileri de kentin 
labirentlerine sızmak için bir yol, bir kapı arar kendisine.

Yine, İsmail Mert Başat’ın aynı makalesinden şu satırlar: “Bir kent, kendisine 
dahil olmak isteyenlere sırlarını da surlarını da açıvermez öyle… Kendisine 
özgü gizeminin labirentlerinde dolandırır, onlarca kapısından size ait olanını 
bulmanızı ister.” Nedir bu kapılar? Belli ki önce emek eksenli kapılardır bu. Ne 
diyordu Bertolt Brecht: “Yedi kapılı Teb şehrini kuran kim?/ Kitaplar yalnız 
kralların adını yazar./ Yoksa kayaları taşıyan krallar mı?/ Bir de Babil varmış 
boyuna yıkılan/ Kim yapmış Babil’i her seferinde?” Emeğin “en yüce değer” 
olduğunun ayırdında olan kentlerdir çağdaş olanlar.

Kuşkusuz şehrin en önemli kapısından biri de kültür-
sanat kapısıdır. Çünkü kent, mimarisiyle, konser ve tiyatro 
salonlarıyla, müzeleriyle, yeme-içme kültürüyle, edebiyatıyla 
bir varlıktır, bir kültür varlığı… Sonra ticareti, üniversiteleri, turizmi 
vardır sırada. Kentin en karanlık konukları ise mafyatik tiplerdir. Bunlar için 
kültür-sanatın bir kıymeti yoktur. Üstelik davet edilmedikleri halde zorlarlar 
kentin kapılarını.

Bir de somut kapılar vardır ki, bunlar o kentin tarihini, efsanesini simgeler. 
Sözgelimi “Diyarbakır’daki Mardin Kapı, Urfa Kapı“ gibi davetkâr kapılar 

tarihle coğrafyanın büyük hikâyeleridir. Bu türlü kapılar taklit 
edilemez ve tekrarlanamaz. Öyleyken yirmi beş yıl yöneticisi 

olduğu Ankara’nın dört girişine yapay kapılar kondurmuştur 
bir aklıevvel. Arabesk görüntüleriyle gülünçtür bunlar, 

yama gibi durur kentin orta yerlerinde.

Doğal ki, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren 
garları da bir kentin fiziki kapılarıdır. Havaalanları ve 
limanlar hayatımızda gittikçe önem kazanmalarına, 
zamanın hızına uygun olmalarına karşın her kentin 

bu olanağı yoktur. Karayollarının hâtıraları hem eskiye 
dayanır hem de yavaşlığın birikimini içerir. Nitekim eski 

tren istasyonları zihnimde birer fotoğraf gibi durur hâlâ. 
Sarı binalar, bekleme salonları, kırmızı şapkalı istasyon şefi, 

trenleri yönlendiren makasçı, bir domino taşı büyüklüğündeki 
tren biletini elindeki aparatla delip geri veren kondüktör… Çoğu 

kez “tehirli” gelen kara tren. Halk belleğinde nice ağıtlara, türkülere girmiştir. 

Kentin 
kapıları

Kent, nüfusça kalabalık, binaların gökdelenleştiği, sayısız ulaşım araçlarının bulunduğu mekânlar değil, bunlarla 
beraber, sokaklarında sanat rüzgârlarının estiği, emek örgütlerinin özgürleştiği, her türlü egemenliğe karşı 

mücadelenin verildiği mekânlardır. Bir bakıma kent, demokrasinin hayat bulduğu yerlerdir. Bunun içindir ki, 
demokrasi kentlerde (yerel yönetimlerde) boy vererek yaşanırsa o ülkenin demokrasisinden söz edilebilir.

AHMET TELLİ

Ve her istasyon, 
ne kadar 

modernleşirse 
modernleşsin, 

daima bir taşra 
kokusunu taşır. 

Çünkü taşralının 
kentteki ilk 

şaşkınlığı burada 
başlar.
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Dumanını, kömür tozunu savura savura gurbete yahut sılaya taşırdı insanları. 
Ekspreslerde I.sınıfın kırmızı; II. sınıfın yeşil deri koltukları vardır. III. sınıf 
kompartımanlarda ise tahtadır oturma yerleri. Bir de yataklı vagonları vardır 
ekspreslerin. Şimdi artık demiryollarının açık hava müzelerinde görebiliriz 
bu trenlerin kalıntılarını. Günümüzde elektrikle çalışan, “tehir” yapmayan, 
daha hızlanmış, hatta “yüksek hızlı” trenlerle yolculuk yapıyoruz. O eski 
istasyon binaları metruktür, öksüz çocuklar gibidir. Oysa nice hikâyeler anlatır 
dinlemesini bilsek. Edip Cansever ‘Mendilimde Kan Sesleri’ şiirinin bir 
bölümünde âdeta fotoğrafını çekiyor o eski istasyonların:

“Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi
Biz eskiden seninle
İstasyonları dolaşırdık bir bir
O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar
Nazilli kokardı
Ve yağmurda ıslandıkça Edirne postası
Kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında
Esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen
(…)
…Trenler tıklım tıklım
Trenler cepheye giden trenler gibi
İşçiler

Almanya yolcusu işçiler
Kadınlar
Kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi
Ellerinde bavullar, fileler
Kolonyalar, su şişeleri, paketler
Onlar ki, hepsi
Bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. (…)”

Kasabaların, kentlerin kıyısında olurdu istasyonlar; şimdiyse kentin 
orta yerinde. Kente bir hançer gibi giren trenler zihnimizde yer tutan, 
unutamadığımız bazı filmlerin de görselleriydiler. Nâzım Hikmet’in ünlü 
‘Saman Sarısı’ şiiri, “Seher vaktı habersizce girdi gara ekispires” dizesi ile 
başlar. Daha onlarca şiirin de izleği olmuştur istasyonlar ve trenler.

Bir kentte şair varsa, o mutlaka ellerini ceplerine sokup zaman zaman 
istasyona uğrar, trenleri izler uzun uzun. Birini beklediğinden ya da 
birini yolcu etmek için değil; istasyonlar o şair için kalabalığın içinde 
yalnızlığını hissedebileceği mekândır da onun için. Ve her istasyon, ne kadar 
modernleşirse modernleşsin, daima bir taşra kokusunu taşır. Çünkü taşralının 
kentteki ilk şaşkınlığı burada başlar.

Bir kente girmek mi istiyorsunuz? Kendi kapınızı bulmalısınız.
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KUBİLAY ERDELİKARA

n Bize bir İstanbul fotoğrafı çekseniz ?
Çocukluğumun İstanbul’u olurdu.
n Aynı fotoğraf içinde peki Maltepe ?
Sevdiğim bir semttir. Belediye Başkanı’nız 

duruşmamdan sonra beni evime kadar 
getirmişti.
n Kuşkusuz ki “Vefa” sizin için sadece 

okuduğunuz okulun adı veya yaşadığınız 
şehirde bir semt ismi değil. “Vefa” 
yaşamınızın hiç sönmeyen parlayarak 
büyüyen ışığı gibi... 

Dostluğa inanırım. Dostlarımı sayarım, 
severim, seçerim.
n “Karizma balonunun patlamasıyla mizah 

ortaya çıkar” diye bir söz hatırlıyorum...
Duymamıştım. Ama mizah iki uyanık zekâ 

ister. 1- Mizahı yapan 2- Mizahı algılayan.
n Tiyatro, sinema, yazar, senarist ve 

öğretmen olarak her biri ayrı uğraş ve 
emek isteyen, sürekli ilerleme ve gelişmeyi 
gerektiren dallarda sihirli bir imzanız var...

Ben çok çalışırım. Çok okurum. Çok 
sorarım. 
nÖnyargı, toplumlar arasındaki en büyük 

uçurum. “Gırgıriye” serisi düne baktığımızda 
ayrı bir önem kazanıyor. Bu filmler hâlâ çok 
eğlenceli ve unutulmaz...

Ezilmiş olan önemli bir kitle Romanlar, 
kişilik kazandılar. Toplum o insanları sevdi, 
dışlamadı.
n Hikayeye güç katan karakterler seyirci 

için de unutulmaz oluyor. Biz Darbükatör  

“Baryam’ı’’ çok sevdik... 
Baryam önce İYİ İNSANDIR. İyi, aile 

adamıdır.
n Gırgıriye’den söz etmişken… 

Hâkimiyetiniz ve sevginiz olan müzik, 
tiyatroyla yan yana…

Önce tiyatro, sonra diğerleri.
n Müzisyen bir babanız “Hasretinle Yandı 

Gönlüm” şarkısının muhteşem yorumcusu 
Seha Okuş’u da halanız olarak biliyoruz.
Bu tabloyu hayal ettiğimizde çok keyifli 
görünüyor...

Ailemi hep sevdim. Hepsi önce insan sonra 
sanatçıydılar.
n Sinema...  
Çok güzel yeni filmler izliyorum. Ama eski 

filmleri daha çok seviyorum.
n Dergimizin ilk sayısı için bir şiirinizi 

paylaşır mısınız?
O işi size bırakıyorum. İstediğiniz şiirimi 

kullanın. “İLKE” olursa iyi olur. 
n Yazar, öğretmenlik, MSM, Oyunculuk… 
Hepsini seviyorum. Mesleğim: HOBİM.
n Yıldızlar parlaktır fakat kalıcı değildir. 

Gençlere bu konuda ne söylersiniz?
Kalıcılık görecelidir. Önce sevgi, saygı 

sonrası gelir. 
n Gençlere kendi yollarını bulmaları için 

kimleri örnek gösterirsiniz?
Türk ve dünya mizahını okusunlar.
 n 29 Ekim doğum gününüz Hocam. Böyle 

özel bir günde dünyaya gelmek...
Ağabeyimin de “30 Ağustos”ta doğması 

bizim aileyi iyi anlatıyor.
n Müjdat Gezen nasıl bir ailede dünyaya 

geldi?
Cumhuriyetçi, Atatürkçü bir ailede.
n Mizahın en kötü koşullarda bile ayakta 

kaldığı düşünüldüğünde son 20 yılda mizah 
ve mizahçılar nasıl bir sınav verdi?

İyisi de var, iyi olmayanı da. 
n Siz ve Metin Akpınar… Yazlığınızda keyif 

çatmak varken niye uslu durmuyorsunuz!?
Biz yaramazız.
n MSM birilerini korkutuyor mu? Kapısına 

kilit vuruldu, yakılmak istendi. Size tüm bu 
yaşananlar ne hissettiriyor?

İyi yoldayız, doğru yapıyoruz demektir.
n Müjdat Gezen’in penceresinden yakın 

gelecekte hayat...
Her şey iyi olacak. Kara görünecek. 
n Pandemi herkesi sevdiği şeylerden 

uzaklaştırdı. Siz pandemide en çok neyi 
özlediniz?

MSM’yi, tiyatromu, seyircimi ve 
öğrencilerimi özledim.
n Hocam çok sağlıklı yaş alıyorsunuz. 

Harika görünüyorsunuz. Sırrı nedir?      
Sigara yok. Sistemli yaşamım var. Aileyi 

seviyorum. Disiplinliyim. İnsan seviyorum 
ve yaşamım boyunca “İYİ İNSAN” olmaya 
çalıştım. Sevgiyle.

İlkelerin olacak 
Seni satın alamayacaklar. 
Aptalların uydurduğu 
atasözlerine inanmayacaksın: 
“Paranın satın alamayacağı şey yoktur.” 
“Herkesin bir fiyatı vardır.” 
gibi sözlere kanmayacaksın.

 
Onurunla, kimliğinle ve 
beyninle akıllı yaşacaksın. 
Üreteceksin, seveceksin, 
sevileceksin, inançlarının 
arkasında duracaksın. 
Sevgilerin karşılıksız, 
yardımların gizli olacak. 
Seni attan, ottan ayıran 
özelliğin farkına varacaksın. 
Çünkü sen insansın, 
ve bunu yakalayabildiğin gün, 
bembeyaz yaşayacaksın.

İLKE

Müjdat Gezen
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Gitmek istemeyenler istasyonu
İstasyonun turkuaza boyalı pencerelerinin rengindeki valizini bir 

oraya bir buraya çekiştirdi. Sanki valiz değil gezdirilmeye çıkarılmış 
bir evcil hayvandı da eşeleyecek toprağını arıyordu. Böylelerini iyi 

bilirim. Gitmemek için gelirler buraya… Giyinirken ya da çantalarını 
hazırlarken attıkları yardım çığlıklarını istasyonun zili gibi duyarım. 
Sesleri duyulmayınca valizleriyle vakit kazanmak isterler. Bu trene 
de binmeyecek, iddiaya girelim mi seninle? Böylelerini iyi bilirim. 
Yürüyen merdiven durunca bile şaşırıp sağına soluna 
bakanları… İradelerini evde unutmuş gibileri... Ha bir 
de konuşunca herkese nasihat verenleri… Kâinatın 
sırrını çözenler. “Şunu yapmalısın, bunu 
yapmalısın, haydi hoppa şimdi, sen şöylesin, 
sen böylesin…” İyi de sen kimsin? “Kelebekler, 
böcekler, kertenkeleler, sev, öp okşa, gıdıkla, 
sen ol, adam ol, şöyle ol, böyle ol…” Bugün 
para ediyorken lafazanlıklarınız; biriktirin, 
saklayın zamanı var. İstasyonun yavruağzı 
kolonları dökülene kadar, tuvaletlerin içi farelerin 
durağı olana kadar, tahta iskemle ateşte çıtırdayana 
kadar… Vaktiniz var. 

“O kısmı az yağladın!” Her gün aynı işi yapıp yine de işten 
kaytaranlar… Böylelerini iyi bilirim. Ben olmasam o raylar 
çoktan paslanırdı. Hem ben burada oturmasam… Bilemiyorum, 
seyirciler nasıl görür birbirinin tekrarı hayatlarımızı, içindeyken 
anlamak zaman alır. Ne de olsa artık aşklar rakibi kollayarak yaşanır, 
garantili taktiklerle oynanır. Yapamadığımız sorular hep çalıştığımız 
yerden gelir, kalemize goller hep aynı kanattan... Hem şu kadının eline 
yapışan valiz var ya... İyi bilirim. 

İstasyon kedisinin insanın yüzüne dikkatlice bakıp sonra “of be yeter” 
der gibi kafasını çevirişine saygım var. Bırakıp gidemeyenlere ders 
olsun. İstasyonun üç bacasını bildiğim gibi bilirim gidemeyenleri. 
Ahmet, Şükrü ve Nuri! Şükrü en uzunları, başı dumanlı olanı… Onlar 
da bir yere gitmez, gidemez. Misal Nuri kimseden imdat beklemez. Ben 
istesem giderim de yavruağzına âşığım ben… İstasyonun çatısındaki 
yavruağzına… Yoksa gidemediğimden değil hani. 

“Hilmi abi, geç oldu kalksan artık?” Eli sopalı adam yine 
geldi. Trenin gidişi gibi uzadı sesi… Kara köpeğin havlaması 

gibi… Her akşam beni bu istasyondan kovalamaya 
çalışanların bensiz yapamayacağını iyi bilirim. Sen 
ne düşünürsen düşün. Ben olmasam burada işler 
yürümez. Çünkü gitmek istemeyenlerden ben 
anlarım. Onların dilini ben bilirim. Gezdirilen 
valizlerden, bilerek kaçırılan trenlerden, kapıya 
defalarca bakan gözlerden… Anlarım. Herkes 
istasyonları gidenlerin durağı zanneder oysa 

istasyon kalmak isteyenlerin yurdudur. Bir şeylerin 
düzeleceğine son kez inananların… İmdat çığlığı, siren 

sesiyle bastırılanların… 

“Hilmi abi gözünü seveyim, kapatıyoruz bak. Burası değişecek 
başka bir şey olacak, gelme artık buraya... Kurban olayım gelme…” 
Vakit doldu bilirim. Yavruağzı boyalar kazınacak, ahşap pencerelerin 
yerini soğuk demirler alacak. Tahta iskemleler kalkacak, renkli plastikler 
oturacak. Ama ne olursa olsun istasyonun kocaman tahta kapısından 
gülümseyerek girecek biri var, bilirim. İşte o gün gitmeye karar 
verenlerden biri daha eksilecek. İstasyonun saati yine umuda dönecek.

Herkes 
istasyonları 

gidenlerin durağı 
zanneder oysa 

istasyon kalmak 
isteyenlerin 
yurdudur. 

Bir şeylerin 
düzeleceğine son kez 

inananların…

BARIŞ İNCE
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Zeynep Oral: 
Yol insanı seçermiş
“Yol insanı seçermiş.” İstasyon 

dergimiz için benden söyleşi 
istediklerinde aklıma ilk gelen 

umudu besleyen,  demokrasi mücadelesinde 
tutkuyla karanlıklarda ışık olan, sivil toplum 
örgütlerindeki unutulmayacak emekleri 
ve enerjisiyle her daim genç, güzel kalan 
ve yıllarca PEN’de birlikte çalışmaktan onur 
duyduğum, Zeynep Oral ile başlamak istedim.

l Sizin için yazmak ne demek? 

50 yılı aşkın bir süredir yazıyorum…  Şöyle 
açıklayabilirim… 

Yazmak, bakmak, baktığını görmek, duymak, 
duyumsamak, konuşmak, öğrenmek, 
kavramak, anlamaya çalışmaksa...

Yazmak, tanıklık etmekse; içimde, çevremde, 
toplumumda, ülkemde, dünyada, evrende 
olup bitene tanıklık etmekse... 

Yazmak, yorumlamaksa... 

Yazmak, binlerce olasılık içinden seçim 
yapmaksa... 

Yazmak, paylaşmaksa, paylaşa paylaşa 
çoğalmaksa... 

Yazmak, başkalarına ulaşabilmek için bir 
araçsa... İnsanın başkalarıyla ve asıl kendisiyle 
barışması, barışık olması, bütünleşmesiyse 
yazmak... 

Yazmak, anımsamaksa; bellek görevini 
üstlenmekse... Yazmak, unutmaksa, 
unutturmaksa... 

Yazmak, öngörebilmek, yarını hazırlamaksa... 

Yazmak bir kaçışsa; yazmak bir sığınmaysa... 
Bir “bahane”yse yazmak... 

Yazmak, bir kavgaysa, yazmak, tepki 
göstermekse... Yazmak, karşı çıkmaksa... 
Yazmak anarşiyse... Yazmak, “yaşamaksa”... 
Yazmak, bir düşse; yazmak düşünceyse; 
yazmak eylemse... 

Yazmak bunların tümü ya da bunların herhangi 
biriyse...  Başka bir şey yapamadığım için hep 
yazdım… Kendimi bildim bileli hep yukarıda 
sıraladığım nedenlerle yazdım. 

l Direniş ve Umut, Kadın Olmak, Tutkunun 
Romanı Leyla Gencer… Kitaplarınızda 
da görüldüğü gibi kadın duyarlılığı 
konusunda başka yazarlardan ayrıldığınızı 
düşünüyorum. Yani feminizm konusundaki 
içtenliğinizde katı formülasyonlarınız 
olmadığı düşüncesindeyim. Bu konuda ne 
dersiniz?

“Kadın gazeteci”-“kadın yazar” sözünden, 
tanımlamasından hiçbir zaman 
hoşlanmadım... Ama “kadın olma” bilincini 
edinmek, sahiplenmek ve savunmak için 
çok çaba harcadım. Bu bilinç, mesleğime, 
yazılarıma yansıdı mı, yansıyor mu?

Herhalde yansımış ve yansıyor olmalı. Başka 
türlüsünü düşünemiyorum... 

Benim için feminizm kadının insan haklarıdır. 
Ve ben feministim. Şöyle anlatayım: 

60’ların sonunda gazeteciliğe başladım. O 

zaman basın dünyasında kadının “meta” 
olarak kullanılması işi de genellikle gazetelerin 
kadın çalışanlarından beklenirdi... O yıllarda 
gazetelerin, dergilerin “kadın”a ilgisi, kadın 
sorunlarını irdelemekten çok, kadının “meta” 
olarak kullanılması ve “kadın imajı”yla 
sınırlıydı. Kadın gazetecilere ilk önerilen, kadın 
imgelerine uygun olarak moda, dekorasyon, 
ev, mutfak, çocuk konularıyla ilgili haberlerdi. 
Benim kadın sorunlarına ilgim, İlerici Kadınlar 
Derneği’nin (İKD)  çalışmalarıyla başladı. 
Çalışan kadınların kreş sorunu, kadına yönelik 
şiddet vb…

Milliyet’te kadın sorunlarına eğilmeye 
başladığım dönemde, “feminizm” sözcüğü 
ya hiç kullanılmaz ya da kullanıldı mı 
alay konusu, aşağılama, hakaret niyetine 
kullanılırdı. Feminizmin bir düşünce 
biçimi olduğu; “kadınların insan haklarını” 
savunmak; kadınlara karşı ayrımcılığı önleme 
çabası olduğu yıllar geçtikçe anlaşılmaya 
başlanacaktı. Kadın haklarına sarılmak insan 
haklarına sarılmakla birlikte gelişti bende. Ben 
değil ama pek çok gencin, “Biz, birkaç kuşak 
kadın sorunlarını, feminizmi sizin kitaplardan, 
‘Kadın Olmak’ kitabından öğrendik” dediğine 
tanık oldum. 

l Gazetelerde (önce 30 yıl Milliyet’te, 
son 18 yıl Cumhuriyet’te) incelikli, yüreğe 
dokunan yazılarınız bir umut ışığı gibi 
okuyucunun umudunu da ayakta tutuyor. 
Hepimizin umuda ihtiyacı olduğu yerde 
hayat öyle devam etmiyor. Böylesi 
dönemlerde yazı ile kurduğunuz bağın 
güçlülüğünü nasıl sağlıyorsunuz?

Bu sorunuza sanırım birinci soruda yanıt 

HALİL İBRAHİM ÖZCAN
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verdim. Şunu ekleyebilirim, gazete yazılarımda 
olsun, kitaplarımda olsun, hep bir tutkum 
var: “Bunu herkes bilmeli. Bunu herkes bilsin” 
tutkusu… Bir çeşit sorumluluk duyuyorum. 
Ülkemde olan biten her şeyden ben de 
sorumluyum duygusu… Güzelliklerden de, 
çirkinlikler ve haksızlıklardan da sorumluyum. 
O güzellikleri de o haksızlıkları da herkes bilsin 
diye yazmak zorundayım. Ancak inandığım 
doğruları yazabiliyorum… 

Değerlerin hızla erozyona uğradığı ülkemizde, 
insanı “insan” yapan değerleri yüceltmek; 
o yücelttiğim değerleri herkes fark etsin, 
benimsesin diye yazıyorum. … Başta 
tiyatro olmak üzere sanatın ve kültürün 
her alanındaki yaratıcılığı paylaşmak için, 
desteklemek için yazıyorum. İnsan haklarının 
ve kadın haklarının bir savunucusu olarak 
gördüğüm her haksızlığa, baskıya ve şiddete 
karşı çıkmak için yazıyorum. Bunlar insanlara 
umut veriyorsa ne mutlu bana!..

l Söyleşilerinizdeki içtenlik insanı 
sarıveriyor. “O Güzel İnsanlar” ve “O Büyülü 
İnsanlar”da olduğu gibi. Siz dünyanın 
saygın sanatçılarıyla söyleşiler yapan 
birisiniz.  
Acaba diyorum bu söyleşilerden birkaç 
anekdot aktarmak ister misiniz?

Anekdotlar sonsuz ama onları lütfen okurlar 
da siz de kitaptan okuyun… Ama kimi ipuçları 
verebilirim: Salvador Dali’yi çıplak görmek, 
Jean Paul Sartre’ın evine baskın yaptığımda 
onu pijamaları içinde bulmak, James 
Baldwin’in asistanlığını yapmak,  Joan Baez’le 
arkadaştan öte kanka olmak… Ruhi Su’nun,  
Ahmet Arif’in, Dağlarca’nın, Azra Erhad’ın, 
Aliye Berger’in omuz başımda gözyaşları ile 
kahkahaları arasında gidip gelmek… Yaşar 
Kemal’in, Aziz Nesin’in, Haldun Taner’in, Zülfü 
Livaneli’nin nefreti sevgiye dönüştürmelerine 
tanıklık etmek… Bunlar herkesin başına gelen 
şeyler değil…  

l Zaman zaman anlatımlarınızdan 
biliyorum, “Milliyet Sanat”ı 30 yıl yoğun 
emekle çıkartmak. Dile kolay… Keşke şimdi 
de böyle bir dergi çıksa ama nerede?”

AH! Bu soru içime koca bir “ah” yerleştiriyor. 
O dergi benim çocuğum gibiydi. 
Kurucularından, yöneticilerinden biriydim. 
Evimden çok dergiye emek verdim. Baştan 
beri söylediğim ne varsa 30 yıl boyunca orada 
gerçekleştirmeye çalıştım. Sonra günün 
birinde, sinsice, hiç etik olmayan, en çirkin, 
en iğrenç biçimde oradan kovuldum. Yerime 
gelenler bir veda mektubu bile yayımlamama 
izin vermediler. Ayrıntıları Meslek Yarası 
kitabımda anlattım. Önemli olan bugün 
Anadolu’nun neresine gitsem, hâlâ kerli 
ferli koca adamlar, hele öğretmenler “Biz 
kitaba, sanata ulaşamadığımız yerlerde sizin 
derginizle büyüdük, o dergiyle çocukları 

eğittik” derler. Bu da bana hayatımın en 
büyük armağanı olur. 

l Sizi yaşamınız boyunca yazdıklarınızın 
dışında demokratik kitle örgütlerindeki 
gönüllü emek verişinizden de tanıyoruz. 
Ülkemizde demokrasi mücadelesine ciddi 
katkılar sunan insanlardan birisiniz. 
Yıllardır PEN’de birlikte çalışıyoruz 
ve yakından biliyorum. Uluslararası PEN’e 
diğer ülkelerin oylarıyla başkanlık için 
önerildiniz ve ciddi oy aldınız.
Zaman zaman yargılandığınız oluyor ve 
bunu kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz bile.
Bu konuda da her zaman olduğu gibi genç ve 
güzelsiniz. Arada yorulduğunuzu hissediyor 
musunuz?
Bizimki gibi ülkelerde yapılacak bunca iş 
varken sivil toplum kuruluşlarında çalışmayan 
insanlara benim hiç ama hiç saygım yok… Ben 
hayatta hiçbir şey “olmak” istemedim. Hep bir 
şeyler “yapmak” istedim… Onun sonucunda 

Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, Nâzım 
Hikmet Vakfı, Türkiye -Yunanistan Dostluk 
ve Barış Derneği, KA.DER (Kadın Adayları 
Destekleme ve Eğitme Derneği), WINPEACE 
(Türkiye ve Yunanistan Kadın Barış Girişimi) ve 
daha nice kurumun kuruluşunda ve yöneticileri 
arasında görev aldım… 

Birkaç dönemdir PEN Yazarlar Derneği’nin 
başkanıyım (Siz de 2. Başkanı!). Ekip olarak ne 
çok çalıştığımızı biliyorsunuz.  

Yoruldum mu? Evet galiba artık yoruldum. 
Değiştiremeyeceğim şeyleri değiştirmek için 
verdiğim kavgadan yoruldum. İtiraf ederim 
ki artık daha az kavga ediyor ama daha çok 
üzülüyorum. Onca çabaya karşın kimi şeylerin 
hiç değişmemesi insanı çok yoruyor! Ama 
umudu yitirmemek için mücadeleye devam 
diyorum.

Gazete yazılarımda  
olsun, kitaplarımda 

olsun, hep bir tutkum 
var: “Bunu herkes 

bilmeli. Bunu herkes 
bilsin” tutkusu… 

Bir çeşit sorumluluk 
duyuyorum. Ülkemde 
olan biten her şeyden 
ben de sorumluyum 

duygusu… 
Güzelliklerden 

de, çirkinlikler ve 
haksızlıklardan da 

sorumluyum.

Salvador Dali

Malmö'ye yolculuk.
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u Yolculuk nereye? Neden ?
Yolculuk Almanya’nın Nürnberg kentine… Oyuncak tren ve tünel 

almaya gidiyoruz, İstanbul Oyuncak Müzesi için. Nürnberg’in en ünlü 
oyuncak koleksiyoncusu sizlere ömür olmuş, varislerinin ender bulunan 
birkaç parçayı satışa çıkaracakları haberi gelmiş. Sunay’ın aklı uçmuş, 
çünkü aralarında yıllardır aradığı ve bulamadığı oyuncak trenler de var. 
“Akgün abüüü, hemen gidip alalım şunları açık artırmaya çıkmadan…” 
deyince soluğu istasyonda almışız. Niye uçakla gitmiyoruz derseniz, hava 
yolu çalışanları grevde olduğu için uçaklar yerde günlerdir!
u Birlikte ilk kez mi tren yolculuğuna çıkıyorsunuz?
İstanbul Oyuncak Müzesi’nin oyuncak trenlerin sergilendiği odada 

birlikte oturmuşluğumuz var, Hollanda’daki söyleşilerimizde kente 
kente trenle gitmişliğimiz; Haydarpaşa’dan trene binip Göztepe’de ya da 
Gebze’de inmişliğimiz var ama bu kadar uzun tren yolculuğu ilk. “Tren 
yolda kalırsa itmek kolay olur değil mi raylarda?” falan diye muhabbet 
ediyoruz. 
u Kimin uykusu gelir ?
Sunay’la yan yana gelip uykusu gelen biri bugüne kadar görülmedi! 

Ama soru şöyle sorulsaydı, “Kimin uykusu gelmemeli?” diye, onun yanıtı 
da “Makinist!” olurdu.
u İstasyona ilk kim geldi?
Esin perileri geldi, bizi uğurlamak için… 
u Yolculukta sohbet mi ? Müzik ve ya Kitap mı?
Kitaplar ve şarkılar üzerine sohbet… Ana konu: “Kütüphanemin 

karışıklığında nerede olduğunu bulamadığım kitapları en kısa zamanda 
nasıl bulabilirim abüüü?”
u Yan kompartımanda kime rastlasanız muhabbet trio olur?
Karagöz’e ya da Hacivat’a…
u Geri dönerken hatıra olarak ne getirirsiniz?
Nürnberg Garı’nı ve Albrecht Dürer’in tavşanını…
u Gittiğiniz yerde hangi konsere denk gelmek istersiniz?
Bizim şiirlerimizin şarkı olarak söylendiği bir konsere…
u Hadi bi hayal kuralım.. Bir biletimiz var hem de geçmişe.. 

Nereye ve kiminle karşılaşmak istersiniz?
Zor soru bu bak… Cartagena’da Gabriel Garcia Marquez’le… Ya da 

Paris’te Nazım ve Vera ile… Oooo… Bir sürü isim geldi aklıma şimdi ama 
bilet tekmiş!
u Son olarak muhabbete ara verdiniz. Okunacak kitap ve 

dinlenecek müzik?
Kitap Onat Kutlar’ın “Bahar İsyancıdır”ı… Müzikler ise, Los 

Panchos’dan… 
u Pardon çay mı kahve mi?
Pardon… Mocha…
u Bavulda vazgeçilmezleriniz ? 
Fotoğraf makinem, yedek gözlüğüm, yürüyüş ayakkabım, gideceğim 

yerle ilgili kitaplar, sonsuz merak duygum ve oyuncak trenimin içinde 
oturan çocuğun elindeki oyuncak trenin içindeki çocukluğum…

u Yolculuk nereye? Neden ?
Akgün abüüü ile beraber İstanbul’dan Nürnberg’e gidiyoruz.. 

Oyuncak Müzesi toplantısına katılacağız. Ben oradan Paris’e 
geçeceğim. Kızım Ilgın’a..
u Birlikte ilk kez mi tren yolculuğuna çıkıyorsunuz ?
Daha önce birkaç kez birlikte tren yolculuğu yapmışlığımız vardır...
u Kimin uykusu gelir ?
Ikimiz de uyumayız, sohbet eder, kitap, dergi okuruz.
u İstasyona ilk kim geldi ?
Ben... Gara erken gitmeyi, büfelerinde atıştırmayı, kafelerinde 

oturmayı severim.
u Yolculukta sohbet mi ? Müzik ve ya Kitap mı ?
Sohbet ve kitap... Bir de kahve.
u Yan kompartımanda kime rastlasanız muhabbet trio olur?
küçük İskender
u Geri dönerken hatıra olarak ne getirirsiniz?
Sahaflardan aldığım kitaplar, çizgi romanlar.
u Gittiğiniz yerde hangi konsere denk gelmek istersiniz?
Bilet bulamayacağım için fark etmez!
u Hadi bi hayal kuralım.. Bir biletimiz var hem de geçmişe.. 

Nereye ve kiminle karşılaşmak istersiniz?
1968 yılının yazında, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde, babamla...
u Son olarak muhabbete ara verdiniz. Okunacak kitap ve 

dinlenecek müzik?
Sahaflardan aldığım dergi ve kitapları okurum...
u Pardon çay mı kahve mi?
Yolculuklarda hep kahve, hep...
u Bavulda vazgeçilmezleriniz? 
Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun bir öykü kitabı... Murat 

Köseoğlu’nun Fikret Mualla için yaptığı şarkı... Ve kahve... Bavulumun 
içinde mutlaka bir başka bavul ve büyük, bez bir spor çanta; alacağım 
oyuncak ve kitapları koymam için.

BEKLEME SALONU

Sunay Akın & Akgün Akova
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Tanıdık geceler bildik kaygılar
Kentler köprüler uzayan yollar

Kendi düşlerinden yorgun bir ozan
Direnir acıya tek başına

Hollanda Milletvekili Peter Dankert, Türkiye’deki baskılar ve 
antidemokratik uygulamalar konusunda araştırmalar yapmak 
üzere lstanbul’a gelmişti. Onat, “içeri”den çıkmış olan beni, 

Dankert’le görüştürmek istiyordu. Taksim’deki Hacı Baba lokantasında bir 
öğle yemeğinde buluştuk. Sonradan Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapacak 
olan Dankert sempatik biriydi, Türkiye’deki gelişmelerden son derece kaygı 
duyan bir demokrat gibi konuşuyordu. Bana cezaevlerinin durumunu sordu, 
başımdan geçenleri anlattım.

Üçümüz de patlıcanlı incik kebabı söylemiştik ve ben daha yemeğe 
elimi sürememiştim. Sürekli anlatıyordum; Çünkü Avrupa Konseyi bizim 
için bir umut olabilir, gemi azıya almış bir cunta güdümündeki hükümeti 
dizginleyebilirdi. Sonunda Peter Dankert, “Neyse” dedi, “Hiç olmazsa sizin için 
kötü günler geride kalmış. Artık rahatsınız.”

Ancak o zaman Dankert’in Türkiye’deki politik ortamdan ne derece 
habersiz olduğunu anladım. Dilimin döndüğünce anlattım; rahatlamak diye 
bir şey söz konusu değildi. Herkes, her an tehdit altındaydı. 

“İyi ama” dedi, “siz serbest bırakıldığınıza göre, demek ki 
bir suç bulamadılar. Suçsuzluğunuz kanıtlanmış.”

Dankert’e Türkiye’deki karmaşık yapıyı 
anlatmaya başlamıştım ki, lokantanın kapısından 
içeri giren Ferit Öngören yanıma geldi, önemli 
bir şey söyleyeceğini belirterek beni tenha bir 
köşeye çekti.

Fısıltıyla konuşarak Ankara’dan Vasıf’ı 
ziyaretten döndüğünü söyledi. Vasıf 
Öngören o sırada Mamak Cezaevi’nde 
yatmaktaydı. İki kardeş arasındaki 
görüşme jandarmalar arasında yapılmıştı 
ve Vasıf bir ara ağabeyinin kulağına, 
“Zülfü’yü gene arıyorlar. Kaçsın!” diye 
fısıldayabilmişti.

Lokantanın tavanı döndü döndü ve 
başıma yıkıldı. Demek ki dördüncü kez 
barbarların eline düşecektim. Adres de 
değiştirsek, başka kente de taşınsak bizi 
yaşatmamaya kararlıydılar.

Alı al, moru mor masaya döndüm ve 
Dankert’e, “İşte” dedim, “en canlı örnek benim. 
Şu anda, dördüncü kez alınmak üzere olduğumu 
öğrendim.”

Peter Dankert buna gerçekten şaşırdı ve üzüldü. Eğer yurtdışına 
kapağı atabilirsem bana yardımcı olacaklarını söylemekten başka bir şey 
gelmedi elinden. Daha Ferit Öngören’in verdiği haberi duyar duymaz kararımı 
vermiştim. Bir daha barbarların eline düşmeyecektim. Bunun sonu yoktu 
çünkü.

Yemekten sonra eve gittim, Ülker kapıyı açtı.
“Biliyor musun, tekrar arıyorlarmış beni” dedim ve Ülker’in titrek bir yaprak 

gibi yere doğru süzüldüğünü gördüm. Bayılmıştı.
Planımı ona da anlattım. Ne pahasına olursa olsun yurtdışına çıkacaktım. 

Türkiye’de bizi yaşatmamaya karar vermişlerdi. Dışarıda kendime yer yapınca 
da ailemi getirtecektim.

Onat Kutlar, yaşamımın o döneminde bana çok büyük bir iyilikte bulundu. 
Politik nedenlerden yurtdışına çıkması gerekenlere sahte pasaport hazırlayan 
birilerini biliyordu. Gerçeğinden ayrılmayan bu pasaportlarla yurtdışına 
çıkabilirdim. İki resim verip beklemeye koyuldum.

Bir cuma günü Onat’la buluştuk ve sarı zarf içindeki pasaportu uzattı bana. 
Eve geldim. Açıp baktığımda pasaportun içinde resmimi gördüm. Üzerinde 
soğuk damga vardı ve resmim dışında hiçbir şey aslına uygun değildi ama her 
şey gerçeğe benziyordu.

Adım Mehmet Yılmaz olmuştu, soyadım ise Basmacı.
Bir akşamüstü Sirkeci Garı’na gittim. O gece ya özgür olacaktım ya da içeri 

alınacaktım. Yurtdışına ilk çıkışımdı. Almanya treni akşamüstü kalkıyordu, 

istasyon ana baba günüydü.
Gümrük niyetine kullanılan salonda bavulumun üstüne tebeşirle çarpı 

koydular, perona girdim. Bir hamal bavula yapıştı. Trene binmek üzere 
ilerlerken de elimdeki sazı göstererek “Abi sanatçı mısın?” diye sordu. “Evet” 
dedim. “Müzik yönetmenliği yaparım.”

“Adını bağışla abi!” dedi hamal.
“Mehmet Yılmaz Basmacı” dedim.
“Haaa!” dedi sanki tanınmış gibi ve devam etti, “Mehmet Yılmaz abi, ben 

kendim müziğe çok meraklıyım. Çok da eserlerim bulunur ama bir yolunu 
bulup plak yaptıramadım. Sen benim bir elimden tutsan var ya...”

Adamcağıza, “Olur! “ demekten başka çare bulamadım. “Ben birkaç 
aylığına Avrupa turnesine gidiyorum. Döndüğümde beni Unkapanı Plakçılar 
Çarşısı’nda bul.”

Heyecandan ağzım kurumuştu. Zavallı hamal çok sevindi. Bineceğim 
vagona geldiğimizde içeri kadar taşıdı bavulumu, sonra birden kayboldu. 
Öylesine ani ve beklenmedik şekilde gitmişti ki, parasını bile verememiştim. 
Bir süre sonra yanında bir polisle geldiğini gördüm. Birden yüreğim hopladı 
ama o hemen polisi benimle tanıştırdı ve “Bak” dedi polise, “Mehmet Yılmaz 
abimiz yabancımız değil. Aman ona iyi bakasın.” Sonra da çekip gitti. Böylece 

Anadolu’nun kadim usulleri gereğince ben, trendeki polise emanet 
edilmiş oldum.

Kompartıman kalabalıktı. Akşam, yetersiz ışıkların 
iyice loş kıldığı gölgeli trende sarsıla sarsıla 

gitmeye başladık. Hep sınırı nasıl atlatacağımı 
düşünüyordum. Pasaportum vardı ama belki 

de sahte olduğu anlaşılırdı. Daha önce hiç 
pasaport görmemiştim ki. 

Böyle gezilerde herkes birbirini merak 
eder ve ahret sualleri sorulur. Sohbetlerde 
bir yanlışlık yapmamak için hep tetikte 
duruyordum. Bir iki kez tuvalete gidip 
aynaya bakarak “Mehmet Yılmaz 
Basmacı, Mehmet Yılmaz Basmacı” diye 
adımı tekrarladım. Doğum yerim, yılım, 
babamın adı gibi bilgilerin hepsi değişmişti 
ve ben bu konuda rahat olmalıydım. Bu 
yüzden hepsini ezberliyordum, yüreğim 

çırpınıyordu. Yaklaşık bir saat sonra polis 
pasaportları kontrol etmeye başladı. O sırada 

koridorda duruyor, sigara içiyordum. Herkesin 
pasaportuna baktı ve benim yanıma yaklaştı. 

Tam cebime davranmıştım ki, “Tamam, acelesi yok. 
Sonra bakarız” dedi. Ona da bir sigara ikram ettim.

“Vallahi işim çok zor” dedi. Hamal beni kendisine 
emanet etmiş olduğu için, kırk yıllık dost ya da akraba gibi 

konuşuyorduk. “Teröristler kaçıyor, sen yakala, diyorlar. Ben nasıl başa 
çıkayım. Koskoca tren bu... Bak, bak bitmiyor. Hem kaçıyorlarsa, onlar da 
pasaport vermesinler.”

Benim neredeyse kanım çekiliyordu.
“Ama gene de dikkat etmek lazım!” dedim.
“Tabii” dedi, “zaten hallerinden belli olur bu teröristler.” Sohbetin sonunda 

pasaportumu istedi, kimlik bölümlerine hiç bakmadan çıkış damgasını 
basıverdi. İçimden derin bir “Ohhh!” çektim. İşin birinci bölümü bitmişti. Yine 
de sınırda ne olup biteceğini bilemiyordum. Türkiye toprakları dışına çıkmadan 
güven duyamazdım.

Geceyarısı sınıra vardık, tren yavaş yavaş gidip bizim tarafta durdu. Ben her 
saniyeyi sayıyor, trenin birkaç yüz metre daha ilerleyip öbür tarafa geçmesi 
için sabırsızlanıyordum. Acaba benimle ilgili bir aksilik mi olmuştu? Niye 
hareket etmiyorduk, niye sınırı geçmiyorduk? Tırnaklarımı yedim durdum. 
Çünkü öyle bir andaydım ki, o geceyi ya özgürlüğe adım atmış bir kişi olarak 
kutlayacaktım ya da işkencehaneyi boylayacaktım. Orada, bana saatler gibi 
gelen bir yarım saat kadar bekledik.

Sonra birden tren sarsıldı, hareket ettik ve Bulgaristan topraklarına geçtik. 
Artık özgürdüm. Yaşamımda yeni bir dönem açılmıştı. On bir yıl sürecek, 
üzüntülerle, sevinçlerle, acılarla ve yaratıcılıkla dolu bir dönem.

İçimden, “Merhaba Avrupa!” dedim. “Mehmet Yılmaz Basmacı kılığında 
sana geliyorum.”

MERHABA AVRUPA

Trene binmek üzere ilerlerken de elimdeki sazı 
göstererek “Abi sanatçı mısın?” diye sordu. 

“Evet” dedim. “Müzik yönetmenliği 
yaparım.”“Adını bağışla abi!” dedi 
hamal.“Mehmet Yılmaz Basmacı” 

dedim.

ZÜLFÜ LİVANELİ
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Gezgin Peronu’ndan 
herkese merhaba

Daha önce hiç alışık olmadığımız 
zamanlar yaşıyoruz. Daha önce 
bu ölçekte dünya çapında bir 

Pandemi – Küresel Salgın hiç yaşanmadı. 
Herkes ve her kurum tarihinin belki de en 

büyük sınavını veriyor ve daha devamı da var. Herkes, her kurum, her yapı, 
her devlet, her uluslararası örgüt bu krizden güçlenerek yenilenerek daha 
iyi bir şeye dönüşerek çıkmanın yolunu bulmalı, bulmalıyız.

Çünkü her kriz bir dönüşüm fırsatıdır da aynı zamanda. Her büyük kriz 
bir devrimin başlangıcıdır. Çünkü her alışılmadık, beklenmedik kriz, aynı 
zamanda güçlenerek çıkabilmek için bir fırsattır da. Çincede kriz kelimesi 
tehlike ve fırsatın birleşimi olarak yazılır ve okunur. Yani her kriz bir 
tehlikeyi işaret eder ama içinde çok çeşitli fırsatlar da barındırır.

Bu fırsatlardan bizim için en önemlisi, paradigmamızı – zihin 
haritamızı yani dünyayla kurduğumuz ilişki biçimini, kendimizi ve dünyayı 
algılayışımızı, olaylara bakış açımızı, önceliklerimizi, yaşam kurgularımızı 
değiştirme ve geliştirme fırsatıdır.

Karşımızda büyük bir devrim fırsatı var. Bu fırsatı iyi 
değerlendirenler gelecekte çok avantajlı olacaklar. Değişim ve gelişim 
normal yaşam hızında ilerlediğinde evrim sürecidir, yani küçük küçük 
değişimlerin çok uzun zaman içerisinde büyük değişimlere hatta yeni 
türleşmelere yol açması. Eğer bu değişim ve gelişim ani, hızlı ve köklü 
olursa devrim olur. 

Koronavirüsü hayatımıza girdiği günlerden beridir hepimiz, her geçen 
gün daha iyi kavrıyoruz ki, zihinlerimizde bir devrime ihtiyacımız var 
çünkü mevcut paradigmamız – zihin haritamız hem dünyayı yaşanmaz 
hale getirdi hem de doğayı, içindeki tüm canlılarıyla birlikte, biz 
dahil çok kırılgan yaptı ve bizi koronadan koruyamadı.

Bu küresel salgın krizi;Yapay Zeka, Robotlar, Yapay Zeka + 
Robotik Teknoloji + İnsan Aklı Birleşimi, Uzay Madenciliği, 
Homo Sapiens’in Artık Gezegenler Arası Bir Tür 
Olması Gerektiği hatta insanlığın yeni hedefinin 
Ölümsüzlük olduğu gibi insanın yaklaştığı, gelmiş 
geçmiş en üstün seviyeleri konuşuyorken; hepimize 
aslında ne kadar kırılgan olduğumuzu, aslında sadece 
bir insan olduğumuzu hatırlattı. Covid-19, hepimizi 
kendimize getirmesi gereken, doğanın tüm insanlara 
attığı çok önemli bir tokattır. 

Aslında en çok; her an, her durumda, en beklenmedik, 
en olağanüstü, en tehlikeli, en öldürücü krizlere hazır 
olmamız gerektiğini ve doğanın krizlere hazırlıksız yakalananları 
daha ağır cezalandırdığını bir kez daha hatırlattı. Hayatta hiçbir zaman, 
‘olmaz olmaz’ demeyeceksiniz ve her zaman en kötüsüne bile, ilk 
şoku en az zararla atlatmanıza yetecek kadar hazır olacaksınız. Her 
ne ile uğraşıyorsanız önlemlerinizi almış, hazırlıklarınızı yapmış 
olmalısınız. Başa geldiğinde de en süratli ve en kesin şekilde hamlelerinizi 
gerçekleştirebilmelisiniz.

Zorluklarla başa çıkabilmek, vazgeçmemek, pes etmemek, geri 
adım atmamak, aslında hayatla kurduğumuz ilişkiyle, hayatı algılama 
biçimimizle, hayatı kavrayışımızla, hayata yüklediğimiz anlamla, hayata 
verdiğimiz değerle ilgilidir. 

Hayat; geçmiş, şimdi, gelecek – dün, bugün, yarın akışıyla doğrusal 
bir düzlemde ilerler. Zaman – Tarih – Evrim hep ileriye doğru akar. Bunu 
kavramak, yaşamın nedensellik enerjisini, sebepler ve sonuçlar denklemi 
olduğunu kavramaktır. Bugünün böyle olmasının sebebi, dünün öyle 
olmasıdır. Yarının şöyle olmasının sebebi de bugünün böyle olması 
olacaktır. 

Dünün sonuçları bugünün sebepleridir. Bugünün sonuçları da 
yarının sebepleri olacaktır. Biz bugünü dünün zorunlulukları gereği böyle 
yaşıyoruz. Yarını da bugünün zorunlulukları gereği öyle yaşayacağız. 
Atasözümüzde geçtiği gibi; ne ekerseniz onu biçersiniz.

Gelecek kendi kendine gelen bir şeydir, ama nasıl geleceği bizim 
bugünümüze, bugünkü tercihlerimize ve seçimlerimize bağlıdır. 
Yaşadığımız bu sebepler ve sonuçlar dünyasında, sebepleri bilirsek 
sonuçları öngörebiliriz ve sebepleri değiştirerek sonuçları 
değiştirebiliriz. Bu kavrayış insanın şimdiye odaklanabilmesini 

sağlar. Çünkü hayat şimdidir, şu andır. Hayat şimdi, şu an içinde 
bulunduğumuz andadır ve gelecek şimdide şekillenir. Hayatınızı, 
geleceğinizi güzelleştirmek istiyorsanız, şimdiyi güzelleştirmelisiniz. 
Şimdiye odaklanmalı ve tüm enerjinizi şimdiye vermelisiniz. Anda olmalı, 
anı yaşamalı, anın değerini bilmelisiniz. 

Mindfulness, anda olmanın getirdiği farkındalık ve eylemsellikle 
sonucu doğrudan etkileyebilmektir. Kendi çevremizdeki olayların 
gelişiminde etkili olmak, geleceğin şekillenmesinde etkili olmaktır. Bu 
küresel salgın bir yandan hayatı ve doğayı daha doğru kavramamızı, 
işleyişini daha doğru anlamamızı ve bunların içinde kendimizi ve kendi 
yerimizi daha doğru görmemizi de sağladı. Bu çok pahalı dersten, 
geleceğimize dönük çıkarılacak çok önemli derslerimiz var, olmalı. 
Buradan güçlenerek çıkabilmemizin yolu, bu dersleri içselleştirebilmemize 
ve bundan sonraki hayatımıza yansıtabilmemize bağlı.

Alt alta yazdığımızda bu çok pahalı dersleri kabaca şöyle sıralayabiliriz. 
Sizler de bu süreçteki kendi tecrübelerinizi maddeler halinde kendi 
kavrayış hanenize ekleyebilirsiniz.
uBir daha geleceğinizi tek adama emanet etmemenin önemini kavramak.
uParlamenter demokrasinin, sürdürülebilir demokrasinin değerini 

anlamak.
uYaşamın nedensellik enerjisini kavramak. Sebepler ve sonuçlar 

arasındaki ilişkiyi anlamak.
uYaşamın diyalektiğini kavramak, yani her şeyin karşıtıyla birlikte 

var olduğunu anlamak. Güçlenen her şeyin karşıtını da güçlendirdiğini 
anlamak.
uYaşamanın, yerine hiçbir şey konulamaz dünyanın en değerli şey 
olduğunu kavramak ve ölümü değil yaşamı yüceltmenin önemini 

anlamak.
uTıpkı bir depreme hazırlanır gibi, yaşamın içindeki 

her tehlike, her acil durum, her kriz, her afet için öncesi, 
sırası ve sonrasında yapmamız ve yapılması gereken, 
yapmamamız ve yapılmaması gereken şeyler olduğunu 
kavramak ve bir önceki süreçte yaptıklarımızın ve 
yapmadıklarımızın bir sonraki süreçte ne kadar başarılı 
olacağımızı belirleyeceğini anlamak. 
uDoğru yasaların, yasaları doğru uygulayan 

yöneticilerin ve yasalara uyan insanların önemini 
kavramak.
uDayanışmanın, yardımlaşmanın, zor zamanlarda iş ve 

güç birliği yapmanın önemini kavramak.
uDoğru kararların, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru 

miktarda alınmasının önemini kavramak.
uKaderciliğin değil akıl ve bilimin yolunu izlemenin önemini 

kavramak.
uHer işte ehliyet ve liyakatin önemini kavramak. Hayatımızı, 

geleceğimizi, devletimizi, işimizi, sağlığımızı, çocuğumuzu emanet 
ettiğimiz insanların, ehliyetsiz ve liyakatsiz olmalarının felaket 
getireceğini anlamak.
uMükemmelliği değil sürekli gelişimi hedeflemenin önemini 

kavramak.
uElindekilerin kıymetini bilirsen daha iyi yaşayacağını kavramak.
uKendimize ve sevdiklerimize daha fazla zaman ayırmamızın önemini 

kavramak.
uAnı yaşamak, dünün hatıralarında ya da geleceğin belirsizliğine 

takılıp kalmamak ve anın içinde farkındalıkla yol almak.
uStresten kaçınmaya değil, stresi yönetmenin ve onu bir avantaja 

çevirmenin önemini kavramak.
uŞu an sahip olduğumuz her şeye doğuştan sahip olma hakkına sahip 

olduğumuz ve onların hep bizle birlikte olacağı zannının yanlışlığını 
kavramak.
uKendinize ve sevdiklerinize daha fazla zaman ayırmanın önemini 

kavramak.
uHer gördüğün yanlışa işaret etmenin ve kendi vatanında hiçbir yanlışı 

görmezden gelmemenin yaşamsal önemini kavramak.

NASUH MAHRUKİ

Hayat şimdi, 
şu an içinde 

bulunduğumuz 
andadır ve 

gelecek şimdide 
şekillenir.

14

GEZGİN PERONU



Makinist fren yaparken solgun yüzlerde ölen hayaller gördüm. 
Yalnız hemen yenileri de doğdu, yaşamak için hayata karşı 

bağışlayıcı olmak da lazım.

1Biletsiz yolcuyum, 
bir tuhafım 

geçmişin Maltepe 
İstasyonu’nda. 
Annemin liseli hayaleti 
gibi dertli geziniyorum 
sefer aralarında, 
kederli peronlarda. 
Bazen araf,  bazen 
cehennem gibi, herkes 
tek başına demirden 
kompartımanlarda. 
Bir gizemin hayaliyle, 
bilinmez bir sırra 
ermenin ümidiyle, 
yolculuk gibi akıyor 
saatler tren yolunda.

3Vagonlar hapsedip taşırken yaşadığım 
anı belirsizliğe, o denli hızlanırlar ki 

ruhum bir zaman yolcusuna dönüşür. 
Çoktan unutulmuş kondüktörlerin gölgeleri 
dolaşır, kaçak yolcuları ararlar sessizce. 
Kederlenirim, ne yazık ki trenler gelecekten 
başka bir yere gitmez. Anna Karenina’ya bile 
acımayan tren, bana hiç insaf etmez.

4İstasyona yağmur birden 
bastırdı, hiçbir yolcu kaçamadı 

kaderinden. Peronlar ıslandı, kırık 
cam parçaları üzerinde yürüdü 
herkes. Makinist fren yaparken solgun 
yüzlerde ölen hayaller gördüm. Yalnız 
hemen yenileri de doğdu, yaşamak 
için hayata karşı bağışlayıcı olmak 
da lazım. Hüzünlü mahallelerde 
lambalar yandı, insanlar sırf döngü 
tamamlansın diye evlerine döndü.

DERYA ERKENCİ HALİL ERGÜN

2Sessizce oturuyorum; koltuk sanki az 
önce terk edilmiş kadar ılık. İzler hâlâ 

taze, hayat çok uzağa gitmiş olamaz. 
Ayağa kalkıyorum, yaslandığım kapıdan 
dışarı bakınca varoluşum hızlanıp 
bulanıklaşıyor. Pencerenin çerçevesinden 
akan görüntüler hatıralarıma karışıyor. 
İçimden geçiyor insanlar telaşla, yorgun 
kalabalıklar nemli altgeçitlere akıyor.

Kaçakçı uykular yorgunuyum ben
Elimin altında keskin bir keder
Sabaha seninle uyanıyorum
Dokunduğun her yerde 
Veda izi var
İç burkan akşamlar yorgunuyum ben
Öksüz parmaklarımda
Vurgun bir hasret
Sana yolcu satırlar kanatıyorum
Konuştuğun her yerde
 Veda izi var

Yeniyetme bir kalbin yorgunuyum ben
Başucumda tarifi yok hatıran
Ömrümü seninle büyütüyorum
Bana haram dudaklarında
 Veda izi var

Karşılıksız bir yükün yorgunuyum ben
Gözlerimde cesaretsiz bir hüzün
Dünden kalan her şeyi kendime saklıyorum
Bu şehrin her sokağında 
Veda izi var

Hep çocuk kalmış bir yolcuyum ben
Her adımımda
Yarım kalmış 
Sığınmacı bir yürek
Sokulduğum şarkılarda 
Veda izi var

Ah sevgilim 
Aslında ben kalabalıklar ortasında 
İçimle söyleşiyorum
Ey benim olmayanım gün gelir sen de kanarsın
Gör o zaman 
İmza düştüm 
Kendini yazan her mevsim sayfasında 
Veda izi var
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Isodora Duncan dans kuramını oluştururken 
yönünü Ege’ye dönmüştü. Amerika’da 
yaşayan bu İrlandalı kadın, ruhunu çelen 

Akdeniz düşlerinin ardından batıdan doğuya 
doğru savrulurken Klasik Bale’nin en görkemli 
dönemini kapatmasına çok az bir süre kalmıştı. 
Onun geçtiğimiz yüzyıl başında kendi bedeninde 
duyumsadığı başkaldırı güdüsü, tarihsel ifadesini 
bizim şu an üzerinde yaşadığımız topraklarda 
buluyordu sanki. Masmavi, düşsel bir yolculuktu 
onunkisi.

Akdeniz’de yaşayan uygarlıkların danslarını 
görmek için özgürlüğün, bereketin, tutkunun, 
şarabın ve aşkın tanrısı Dionizos’tan gelen sese 
kulak kabarttı. “Dans Dionizos’a varmaktır” derken 
Ege’deki adaları geziyor, dansın büyülü 
çağrısına uyarak bize miras kalan tüm 
tarihsel kabartmaları inceliyordu. 
Her hasat sonunda Dionizos 
için yapılan bağ bozumu 
törenlerinin kalıntılarında, 
figürler ve koreografik esintiler 
yakalamaya çalışıyordu. 
Anadolu topraklarının 
merkezini oluşturduğu 
rengârenk bir coğrafyada 
bedensel özgürlüğün ilk 
şifrelerinin, ilk adımların, ilk 
ritüellerin burada yaratıldığını 
gördü. Onunki düşsel bir 
yolculuktu kuşkusuz, ancak doğru 
kaynağa yönelmişti. Ondan sonra gelen 
herkes kendi dansında bir parça Isadora 
aradı belki de. Şimdilerde ise biz kaynağına akan 
bir ırmak gibi, bekli de Isodora’nın ayak izlerini 
takip ederek ateşin ilk yaratıldığı topraklarda, 
tekerleğin ilk döndüğü coğrafyada, Nemrut’un tanrı 
kralı Antiakos’un bakış açısı ile Mezopotamya’nın, 
Anadolu’nun ve Akdeniz’in çağrısına uyarak 
tutkunun, hırsın, coşkunun ve barışındansını 
yaratmak istiyoruz.

Rotamız aynı rota, ancak bu kez ırmak kaynağına 
akıyor. Dionizos tören alayındaki sirenlerin ve 
satirlerin figürlerini, halk dansları adımlarında 
buluyoruz. İki bin yıllık 
bir Ege buluntusundaki dans adımına, evrensel 
anlatımına yakın bir sıcaklıkla yaklaşıp kendi 

topraklarımızı görmeye çalışıyoruz. Çok kuvvetli 
bir duygunun peşindeyiz, çizgi kovalıyoruz. Önce 
savrulup sonra doğru yeri buluyoruz. Biz bir 
Türkiye dansı istiyoruz.

İnsanlığın kendini her alanda ilk kez ifade ettiği 
yerde, ilk dansın siluetinin peşindeyiz. Bir tür iz 
sürücüyüz anlayacağınız. Binlerce kez üzerinden 
geçtiğimiz yolun yeni yeni ayırdına varıyoruz. 
Bastığımız toprak dile geliyor sanki, bin yıllık zeytin 
ağaçlarının yeşerdiği Ege’den Mezopotamya’daki 
ölümsüzlük dağına uzanıyoruz. Rehberimiz Anadolu.

Kılavuzluk ediyor bize hareket hareket, nota nota, 
ritim ritim...

Ve hâlâ yaşıyor. Her duygunun dansı var onda 
çünkü.

Dans için ''Çağımızın Sanatı'' deniyor. 
Çağlar öncesinin de sanatı olduğu için 

belki de. Bu iddiayı güçlendirmek, bu 
cümlenin altına taştan bir temel 

olmak için 100 yürek bir araya 
geldik, tek bir yürek gibi atan 
ama 100 ayrı kıvılcım gibi 
parıldayan, bir karanlıkta 
yürüyoruz. 20 yıldır dünyanın 
her yerindeyiz ama daha 
yolun başındayız kuşkusuz. 5 
bin sene artı 20 sene nedir ki 

Anadolu için.
Kendi bedensel devrimimiz 

için şükürler olsun ki kaya 
kabartmalarına ve stellere 

bakmaya ihtiyacımız yok. Yaşayan 
danslarımızda onlar hâlâ varlar çünkü. Bu 

kutsal emanetlerimizi bir kuyumcu titizliği ile işleyip 
5 bin yıl sonra da var olduklarını göstermek istiyoruz. 
Onlarca davulun gümbürtüsünün yalnızca buraya 
özgü ritmik zenginliğinden, kıskıvrak bir üretkenliğe 
doğru dostça bir selam üretme peşindeyiz.

Muhatabımız tüm iyiler ve tüm kötüler... Karanlık 
ile aydınlığın, iyi ile kötünün binlerce yıl sağıldığı, 
korkunç atlıları ile parçaladığı yurdumuzun, “Ne 
İskender takan, ne de Sultan Murat...” mağrurluğu ile 
el sıkışmak istiyoruz. Ana Tanrı Kybele’den bu yana 
yüzlerce Dionizos eskitmiş; Nuh’a beşiklik etmiş, 
Havva Ana’nın bile çocuk sayıldığı topraklardan 
Kybele’ce bir kucaklayış ile yeniçağa yeni bir Anadolu 
hazinesinin kapağını aralamak istiyoruz.

İki bin yıllık 
bir Ege 

buluntusundaki 
dans adımına, 

evrensel 
anlatımına 

yakın bir 
sıcaklıkla 

yaklaşıp kendi 
topraklarımızı 

görmeye 
çalışıyoruz. 

Çok kuvvetli 
bir duygunun 

peşindeyiz, 
çizgi 

kovalıyoruz.

Kaynağına akan ırmak...

MUSTAFA ERDOĞAN
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Haydarpaşa, 
Peronlar
Gece 11-
Mavi Treni

Herkesi bir yerlere götürür istasyon.
Böyle başlamayacağım tabii...
‘Vedaların, kavuşmaların yeridir’, mi 

yazsam?
Böyle de başlamam.
Bir bekleyiştir istasyon.
Makul. 
Yine de gülesi geliyor insanın.
Bir bekleyiştir istasyon ve varılan her yol 

başlayacak olanın başlangıcındaki...
Hele böyle... Bu cümleler insanın heyecanını 

söndürür. 
Ama rayların etrafındaki taşlar harika. Onlar 

güzel. 
Ne işe yaradıklarını bilmiyordum. Oysa epey 

mühimmiş. Yuvarlak değil de sert ve keskin yüzeyli 
olmalarının hayati bir manası varmış. Yuvarlak 
olsa trenin kaymasına sebep olacağı gibi -merak 
eden okur- burada tüm işlevlerini yazamam. 
Yazıdan kaytarmak olur. Ki bu kredimi -böyle bir 
kredim varsa tabii-  şu ana kadar harcamışımdır 
muhtemelen.

Fakat ismini yazabilirim; balast. Taşlara toplu 
olarak ‘balast’ deniyormuş.

Anlatmak istediğim ‘Mavi Tren’ aslında. Öyle 
idi. Yazının başlığını da ona göre koymuştum. 
Ezbere koymuşum. Canım hiç mavi treni anlatmak 
istemiyor şimdi. Haydarpaşa’dan saat 23.00’te 
kalkan, İstanbul’dan Ankara’ya giden ‘Mavi Tren’ idi 
anlatacağım. 

İşte efendim ablamı yarışmalara ne çok onunla 
uğurlamışız da, takıntılı biri olduğundan beş dakika 
uzaklıktaki Haydarpaşa Garı’na hep en erken bizim 
aile gidermiş de… Buydu anlatacağım. 

Bunu ne kadar uzatabilirsin ki?
Uzatamazsın. 
Uzatırsın ama kıymeti olmaz. Eğer az bir miktar 

kıymeti varsa onu da uzattığında kaybedersin 
(Yitirirsin diye de bitirebilirdim cümleyi. Hatta 
bunu yazmasaydım o cümleden sonra bir de 
yitirirsin eklerdim. Noktalı hem de... Tek kelime, 
‘yitirirsin.’ Uzatırdım yani. Örneğin parantez içi bu 
kadar uzamaz). 

Haydarpaşa Garı’na bayılırdım. Sözün özü 
budur. Her an çalışacakmış gibi gelen, büyülü 
sandığım ‘Kara Tren’e… Tren saatinden epey 
önce gittiğimiz halde beklerken sıkılmadığım 
tek yerdi demiryolu. O yaşlarda sihre inanırdım, 
gara girdiğim anda sihrin merkezinde olduğumu 
hissederdim. Gece saat on birde, Ankara’ya gitmek 
için gelen mavi bir tren. Misafirlerini lezzetli, 
ekonomik ve alkollü restoranlarıyla yolculuğa 
çıkaran yan yana bekleyen büyük makineler. 

Hepsinde restoran yoktu ama. ’97-’98 eğitim 
yılıydı. Okulun tüm öğrencilerinin katıldığı bir 

yardım kampanyasında 
kısa sürede büyük miktarda 
para toplandı. Kampanya 
basında yer aldı ve 
oldukça ilgi gördü. 
Kampanyayı başlatanlar 
olarak ‘Yılın Gençleri’ 
diye bir ödül almaya hak 
kazandık. Ödülümüzü 
almak üzere dört arkadaş 
Ankara’ya gitmemiz icap etti. 
Okulun bize yol için harcırah 
vermemesine sinirlensek 
de kendi imkânlarımızla 
yola çıktık. Haydarpaşa 
Garı’nda, Ankara’ya giden 
ya da Ankara’dan geçen 
en ucuz treni bulduk, Tatvan 
Ekspresi. Yolda tüm treni dolaşıp 
restoranı bulamayınca kondüktöre 
sorduk, “Restoran yok bu trende” dedi. “Acıkınca 
ne yapacağız?” dedik. “İsterseniz yumurta kırayım” 
deyip yanımızdan gitti. İki Norveçli turist ile 
birlikte, altı kişilik kompartımanda, on iki saatte 
Ankara’ya vardık. Yolculuğumuz boyunca karşıdan 
gelecek ve arkamızdan gelip bizi geçecek olan 
tüm trenlere yol vermek için bekledik. Ama en 
hüzünlüsü uyandığımızda kendimizi geri giderken 
bulmak oldu. Daha pahalı eksprese yol açmak için 
geri gidiyormuşuz. Zaten güç bela ilerleyip üzerine 
kendimizi hızla geri gidiyor bulunca attığımız, 
“Yoooooo” çığlığı sarhoş olmuş Norveçlileri epey 
güldürmüştü. Törene son anda yetiştik. Ödül 
töreninden önce yapmak istediğimiz şeylere 
vakit kalmadı. Tören televizyonda yayımlandı. 
Bu yüzden döndüğümüzde okul yönetimi 
masrafları karşılamak istedi. Böyle bir şeyi tahmin 
ettiğimizden gofret bile alsak fişini almıştık. Okul, 
yaptığımız tüm masrafları bize ödedi. İdarenin 
tutumu baştan farklı olsaydı en azından ortalama 
bir trenle giderdik ki o zaman hafızamızda olayın 
bir anısı kalmazdı. Töreni hatırlamıyoruz çünkü. 
O olayın hafızamızda ve gönlümüzdeki tek yeri, 
Tatvan Ekspresi’dir.

Acısını döndüğümüzde Gar Meyhanesi’nde bira 
içerek çıkarmıştık. 

Ergenliğe girdiğim yaşlarda dayımın götürdüğü 
Gar Meyhanesi. O dönem yaş sınırlamaları yoktu. 
Dayım bira içerken kuzenim ve ben yemeğin 
yanında kola içerdik. Dayım bardağının dibini 
bana (aslında bize ama kuzenim alkolün tadını 
sevmezdi, sonradan sevdi.) bırakırdı. Alkol bizim 
yaşlar için meşru değildi ama meşru olmayan her 
şeye heves ettiğimiz yaşlardaydık. 

Dayım aslında izin vermiyormuş gibi yapıp 

yeni birasını sipariş ederken bardağı 
aramıza koyuyordu. Manası “Hadi çek 

bakalım”dı. 
En yakın arkadaşlarım, Göztepe’den 

Kartal’a tren hattı civarında oturuyorlardı. 
Okuldan çıkınca ekipçe Söğütlüçeşme İstasyonu’na 
yürürlerdi. Onlardan birinde kalmaya gittiğim 
zamanki banliyö seferlerini de özlüyorum. 
Uzun sürüyordu ama zevkliydi. Kalabalık okul 
tayfasından biri Göztepe İstasyon durağında, diğeri 
Süreyya Plajı durağında, bir diğeri Kartal’da inerdi. 

Trenin hareket etmeye başlayıp gardan çıkışını, 
o ağır heybetli hareketini seyretmek, sesini 
dinlemek müthiş bir şeydi…

Yavaş yavaş hızlanan, her hareketinde ritmi 
değişen kendine ait bir müziği olan, uzun süre 
bakınca hâlâ sihirliymiş gibi gelebilen muhteşem 
bir makine…

Haydarpaşa hepsinden güzeldi. İstanbul 
macerasına başlarken Haydarpaşa’nın 
merdivenlerinde, tahta bavuluyla durup ne 
yapacağını düşünen karakterleri ne çok filmde 
izledik. Ulaşmak için ne güzel yerdi Haydarpaşa…

Şimdi yok. Hâlâ yok. Var da yok. Yıllarca hiçbir 
sorunun yaşanmadığı bu devasa deniz kenarı 
mekânında, tam da otel yapılacak tartışmalarının 
olduğu dönem yangın çıktı. Tadilatı uzun süredir 
devam ediyor. Tadilat varsa endişelenmemiz için 
yeteri kadar tecrübe kazandırdılar bize. Yeniden 
kavuşmayı maalesef endişeyle bekliyoruz. 

Kavuşturmayı en iyi bilen mekân... Kimsenin 
kimseyi ‘bekleme yapma, devam et’ diye 
dürtmediği yer, istasyon. Sinirli şoförlerin, trafik 
kavgalarının olmadığı yer. Deniz kenarında olmak 
insanı nasıl medeniyete yaklaştırıyorsa raylar da 
öyle. Sakinleştiriyor insanı. 

Beklemenin keyifli olabildiği yer. ‘En ücra 
köşelere bile’ cümlesinin karşılığını verebilen demir 
ağlar… 

Düdüğünü sevdiğimin trenlerinin yeri.

Kavuşturmayı 
en iyi bilen 

mekân... Kimsenin 
kimseyi ‘bekleme 
yapma, devam et’ 
diye dürtmediği 

yer, istasyon. 

KEREM FIRTINA
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Hemingway’in Havana’sı…
Havana’nın Hemingway’i…

Adı “İstasyon” olan bir dergide 
yazıyorsanız... Yazının ucu bucağı olmaz. 
Her renk ve çeşide kalem oynatabilirsiniz. 

Sonunda da final yaparak durursunuz zaten! 
İstasyonlar da rengârenktir, bir uçtan bir uca geleni 
gideni karşılar! Binbir yürek taşır… Binbir hikâye 
barındırır...           

•••
Teşekkür ederim dostlara, İSTASYON’a 

çağırdıkları için beni. Ben de artık her sayıya, 
her yolculuğa(!) el sallayacağım. Mutfağına da 
desteğim olacak, makas değişikliği kıvamında... 
Ve “HATIRA PERONU”ndan sözüm ve satırlarımı 
da göndereceğim yolculara... Ülkemden ve dünya 
ülkelerinden gittiğim şehirleri anlatacağım her 
ay; ama sanat insanlarıyla... Sanat duraklarıyla... 
Hatırladıkça!

•••
HAVANA VE HEMINGWAY’le başlıyorum... 

İki kez gittim Küba’ya, Havana’ya.  Her gidişimde 
yollarında, mekânlarında (turistik merakımın 
yanı sıra) ağırlıkla, ülkenin yakın tarihini, Fidel’i, 
Che’yi aradım. Küba’yla özdeşleşmiş bu üç ismin 
izini sürdüm. Ama bu sayfada Hemingway’in 
Havana’sını, Havana’nın Hemingway’ini 
anlatacağım…

•••
Ernest Hemingway... 
Hayatı romanlara, romanları filme aktarılan, 

yaşamı film olan!.
20. yüzyıla bir kala doğdu, Castro’nun 

Küba’sının kuruluşundan iki yıl sonra da göçüp gitti 
bu dünyadan...

Hem Amerikalı hem Kübalı ama hep Dünyalı…
Gençliğini ve kalemini savaşın ardına sürmüş, 

ölümlerden dönmüş, uçaklardan düşmüş, 
insanlığını romanlarına, romanlarını insanlığa 
armağan etmiş bir delifişek edebiyatçı... 

Edebiyatçıların önderlerinden, çağdaş romanın 
ilk öğretmenlerinden bir kalem adamı...

Ömrünü insanlığın daha iyi bir yaşam sürmesine 
adayan ve “İnsan yok edilebilir ama yenilmez. 
Ayakta durabiliyorsa savaşabilir.” diyecek kadar 
bir umut yolcusu... Hem haberci hem romancı… 
Haberlerinde 20. yüzyıl zalimlerini kamerasıyla 
belgeleyip zorba yönetimlerin değil mazlumların 
safında kaleme sarılan, binbir gece boyunca yazdığı 
romanları hep tanıklığa dayanan bir savaş karşıtı... 

Silaha sarılanların inadına “Silahlara Veda” 
romanını yazacak kadar barışı arzulayan, insanı ve 
rengini ayıranların inadına, uçsuz bucaksız özgür 
bir dünya hayal eden “Afrika’nın Yeşil Tepeleri”ni 
arşınlayan bir gözü kara…

Yenilgiye en yakın noktada bile inanç varsa 
zaferin de mümkün olduğunu anlatan “Yaşlı 
Adam ve Deniz”i insanlığa armağan eden, 
Nobellere, ödüllere boğulan yıldız bir romancı…

Doğaya, doğanın her canlısına, aşka, sevdaya 
kelimeler bırakan bir adam...

En diri anında da en hasta zamanında da 
yazıdan kopmayan, hastalandığında dahi ayakta 
yazan, yazarken yaşayan, yaşarken yazan, 
“Yazamıyorsam yaşamanın anlamı yok!” 
diyecek kadar ölümü, intiharı seçen bir âdemoğlu...

•••
Yıllar öncenin bir sonbaharı… Havana...
Ambos Mundos Oteli’ndeyim... Şehrin en 

görünür köşesi. Kübalıların da Küba’yı keşfetmek 
isteyenlerin de uğrak noktası. Ki Hemingway’le 
ünlenen bir Küba oteli mekânı...

Lobinin duvarları, baştan başa büyük 
romancının fotoğrafları ve hakkında çıkmış 
yazılarla, izleriyle kaplı. Bir edebiyatçı için ne 
muazzam bir sonuç... 

Bir de özenle korunmuş 511 
numaralı otel odası... 
Hemingway’in Küba 
yıllarında ev sahibi 
olmadan, uzun zaman 
boyunca mekânı olan 
oda. Bu odada da 
bembeyaz sayfalar roman 
satırlarına dönüşmüş, bu 
oda da yalnızlıklarının ve 
hayallerinin tanığı olmuş. 
Ve bu odadan çokça rengini, 
karakterini anlattığı Küba insanına 
bakmış. Otelin terasından seyretmiş 
Havana’yı kuşbakışı...

Otel odasında daktilo, yazı kâğıtları 
tıpkı terk ettiği an gibi duruyor. Dünyanın pek çok 
kentinden gelen armağanlar da. Kim bilir İstanbul 
hatıraları da var içinde... 

Öyle ya… 1922 sonbaharında İstanbul Londra 
Oteli’nde genç bir savaş muhabiridir Hemingway! 
Henüz 23 yaşında... Kanada’nın önemli 
gazetelerinden Toronto Star’a haber geçiyor. Otel 
odasından Haliç’i, Boğaz’ı görüyor, izliyor. Otel 
lobisinde de cirit atan casuslarla, diplomatlarla, 
İngiliz subaylarla, Beyaz Ruslarla karşılaşıyor, 
konuşuyor sıklıkla...

Kimi zaman Büyük Londra’dan çıkıp Pera 
sokaklarına dalıyor; başıboş kediler çıkıyor 
karşısına, bir de ürkek ve telaşlı İstanbul sakinleri...

Evet, ürkek ve telaşlı… Çünkü İstanbul, işgalin 
içinde… Mustafa Kemal’in ve askerlerinin 9 
Eylül’de İzmir’e girmesiyle Yunan işgalindeki Ege 
kurtarılmış. Kısacası, 1. Dünya Savaşı’nın son 
perdesi Anadolu’da sahneleniyor. 

İşte Hemingway, böyle bir İstanbul 
manzarasıyla iç içe. Oturuyor daktilosunun başına 
ve Toronto Star’a aynen şu satırları geçiyor: 

“Sabah uyanıp da Haliç üzerine çökmüş sisten 

incecik ve tertemiz başlarını uzatan minareleri görüp 
bir Rus operasındaki aryayı hatırlatan müezzinin, 
dokunaklı sesiyle müminleri yalvarırcasına duaya 
çağırdığını duyduğunuzda Doğu’nun sihrine 
eriyorsunuz. 

(…) Bir barın kapısından sızan ışık sokağa 
düşerken, içeriden patlayan sarhoş kahkahası, 
müezzinin güzel, dokunaklı, içli çağrısına tam bir 
çelişkidir. Ve İstanbul’un kara yüzlü, çarpık, pis 
pis kokan sokaklarında sabahın ilk saatlerinde 
göreceğiniz şeyler, sihirli Doğu’nun tam anlamıyla 
gerçek yüzüdür.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla 
birlikte, Hemingway, kendi ifadesiyle “Yakın 
Doğu Sorunu”nun çözüme kavuşacağı Lozan 
Görüşmeleri'ni izleyecek, sonrasında da Paris’e 
geçecektir. Burada dönemin kültür sanat hayatının 
en güçlü isimleriyle tanışacak ve bohem bir hayatın 
orta yerine dalacaktır. Edebiyata geçişinin ilk 
adımları da burada atılacaktır. Şiirler, hikâyeler 

yazacaktır. Ve ilk kitabının adını da 3 Hikâye ve 
10 Şiir koyacaktır.

Hemingway, Paris’in tadını 
ve keyfini çıkarmış ama yine bir 
yolculuk hayaline kapılmıştır şimdi. 

Veee... Kendine, uzak hem 
de çok uzak bir Ada ülkesi 
seçer. 1930’lara yaklaşırken 
Küba’dadır. Güya birkaç 
saatliğine uğramıştır ama 
aralıklarla yıllarca kalacaktır.

Amerika’nın hemen 
dibindeki bu küçük Ada’da, 

neşenin, coşkunun, sefahatin 
binbir çeşidini görür, hatta yaşar!.. 
Yeni arkadaşlıklar edinir, gece 

hayatına dalar bol bol. İşte bu dönemde 
kalır

Havana’daki Ambos Mundos Oteli’nde...
Hemingway, bir yandan hikâyeler yazacak, bir 

yandan gezilere çıkacaktır. Ama en fazla zamanı 
denize ayıracaktır. Büyük romancının kendini en 
mutlu hissettiği yer de Pilar adını verdiği teknesi 
olacaktır. 

•••
Yıl 1936...
İspanya İç Savaşı... 
Ernest Hemingway,  Küba’da renkli ve neşeli 

gelip geçen yılların ardından, kültürüne hayran 
olduğu, halkını tanıdığı İspanya’ya gelecek ve 
dünya tarihinin gördüğü bu en kanlı iç savaşı 
yerinde izleyecektir. Sonraki yıllarda İspanya’dan 
“Çanlar Kimin İçin Çalıyor” romanı da kalacaktır 
hayata Hemingway’in kaleminden. Tabii ki filmiyle 
beraber... 

Ve 2. Dünya Savaşı’nın muhabirlerinden biridir 
yine! 

Tabii ki bütün bu acılı yıllarda zaman zaman 
Küba’ya da gelecek, hatta Küba’daki Nazi 
Sevdalıları'na karşı antifaşist örgütlenmelerde 

NEBİL ÖZGENTÜRK

Gençliğini ve 
kalemini savaşın 

ardına sürmüş, 
ölümlerden dönmüş, 
uçaklardan düşmüş, 

insanlığını romanlarına, 
romanlarını insanlığa 

armağan etmiş 
bir delifişek 
edebiyatçı...
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bulunacak, ünlü Pilar teknesini de bu 
mücadelesinde silah olarak kullanacaktır. 

•••
1950’ler... 
Hemingway de savaş yorgunudur. Ve yine 

Küba’dadır...
Hemingway’in yazı ve roman üretimindeki 

en verimli yılları başlayacaktır şimdi. Havana 
yakınlarında geniş, bahçeli bir eve yerleşir. 
“Küba’da yazmış olmaktan, yazacak olmaktan 
her zaman mutlu oldum ve şanslıyım” diyecektir. 

Kitaplarına sarılmak çok mutlu edecektir 
onu; yazıdan nefes almak istediğinde ise yine 
Havana akşamlarına dalar, tabii ki ünlü Küba 
içkisi mojitosunu yudumladığı Floridita Bar’a da. 
Sonraki yıllarda Hemingway adı, fotoğrafı, büstü 
marka haline getirilen Floridita Bar...

•••
Hemingway, yıllar içinde onlarca roman ve 

hikâye yazacaktır. Ve belki de dünyada romanları 
en çok film olmuş edebiyatçı olacaktır. Aralarında 
en ünlü, en başarılı olanı da Yaşlı Adam ve 
Deniz’dir. Yaşlı Adam ve Deniz’de karakterize 
edilen balıkçı Fuentes’le Hemingway, roman 
öncesinde de sonrasında da hep dost kalacaktır.

Romanları kadar yaşadığı aşklar ve evliliklerle de 
öne çıkan bir isimdir Hemingway… Dört kez evlenip 
çokça terk edecektir. 

•••
Ve Nobel…
Bir sabah Küba’daki evinde Nobel aldığı haberi 

gelir. Fakat ilginçtir, önceki yıllarda aldığı ve yine 
değerli sayılan Pulitzer Ödülü'nde olduğu gibi 
Nobel’i de pek önemsemez. Tabii ki mutludur 
Nobel’e değer görülmekten ama... İsveç’e ödülü 
almaya gitmeyeceğini söyler. Ama Hemingway, 
Nobel Ödülü’nü Küba halkına adayacak ve ünlü 
Nobel madalyasını da Küba’daki El Cobre isimli bir 
ibadet merkezinde saklanması için armağan olarak 
verecektir.

•••
1950’lerin sonu... Küba’da General Batista’nın 

diktatörlüğü artık can çekişmektedir. Fidel Castro, 
Che Guevara önderliğindeki devrimci güçler geniş 
kitlelerin de desteğini alarak 1959 yılının ocak 
ayında askeri yönetimi, Batista’yı devirip Küba 

Halk Cumhuriyeti’ni kurarlar. Hemingway yeni 
rejime sıcak bakar, Küba halkının yanında yer alır. 
Hatta çiçeği burnunda başkan Fidel Castro’yla 
oldukça samimi görüşmeler yapar, birlikte fotoğraf 
verir.

•••
Küba yeni hayallere yeni rejimle yol almaya 

çalışırken orta yaşı çoktan aşmış Hemingway de 
yeniden yollara vurur kendini. Önce Paris’e geçer 
eski dostlarla buluşur, ardından da Madrid’e. 
Amerika’ya Idaho’ya döner.

Psikolojik travmalar, yıpranan bir beden, 
tekleyen yürek... Ve bir sabah tıpkı babası gibi, 
gençliğinden itibaren yazdığı pek çok hikâyesindeki 
gibi intiharı seçer. 1961’in 2 Temmuz’u ajanslar, 
gazeteler Hemingway’in öldüğünü duyurur 
dünyaya. Baruta, silaha, ava, ölüme ve 
öldürülmeye aşina onlarca yıl görüp geçiren, 
Silahlara Veda’nın yazarı, kendi elleriyle hayata 
veda etmişti işte!..

•••
Hemingway’in Küba’yı ve hayatı terk etmesinin 

ardından yarım asra yakın bir zaman geçmiş. 
Ömrü roman olan adamın izleri Havana’da, Finca 
Vigia’da karşımda…

Zaten gelip geçilen tüm sokaklar, caddeler, 
meydanlar Hemingway’in izini hissettiriyor insana. 
Her köşe başında Hemingway’in fotoğrafını, adını, 
kitaplarını görebilirsiniz! Adını Küba’ya kazımış bir 
romancının taçlandırıldığı bir kentin orta yerinde 
olmak harika… 

•••
Havana’nın en merkezi yerindeki ünlü Floridita 

Bar… 
Hemingway’in yıllar, geceler boyu uğradığı 

Floridita Bar. Hemingway, 1940’lı, 50’li yıllarda 
keşfettiği bu barda kendisine ait formülü olan 
romunu söylüyor ve yıllar boyunca keyifle, 
müzikler dinleyerek yaşamını sürdürüyor.

Hemingway, Havana ve Floridita’yla o kadar 
özdeşleşmiş ki barın bir köşesi ünlü yazarın 
anısına özel bir hale getirilmiş. Yaklaşık 40 yıldır 
Hemingway’in barı olarak geçen Floridita, özel 
Küba müzikleriyle her akşam keyifli bir kalabalığa 
ev sahipliği yapıyor. Hemingway’in ölümsüz 
olduğunu vurgulayan bu mekânda ben de O’nun ve 

yazılarının anısına bir mojito kaldırıyorum.
Zaten Hemingway turizminden de söz etmek 

gerekiyor Küba’da. Küba hükümetinin de desteğiyle 
Hemingway’in mekânları bir müze titizliğiyle 
korunuyor ya da rehber kitaplara kaydoluyor. 
Küba’nın resmi turizm acenteleri, ABD ile 
yapılan yeni anlaşmaların da rüzgârıyla oldukça 
artış gösteren turist gruplarına Hemingway 
turları sunuyor. Gittiği barlara, konakladığı 
Ambos Mundos Oteli’ne, en sevdiği sokaklara, 
restoranlara... Ve tabii ki Havana’ya çok yakın 
mesafedeki Finca Vigia’ya yani Hemingway 
Evi’ne... 

Havana’dan bir saat uzaklıkta olan evin en 
önemli özelliği telif gelirleriyle alınmış olması. 
Hemingway, “Çanlar Kimin için Çalıyor” 
romanının ödül parasıyla aldığı bu evde 1950’lerde 
yaşamaya başlıyor. Ve en önemli romanlarından 
biri olan “Yaşlı Adam ve Deniz”i de burada 
kaleme alıyor. Daha çok yaşlılık günlerine 
tanıklık eden bu evde devrim zamanlarını da 
izliyor, hastalık günlerini de yaşıyor. Yıllar sonra 
Küba hükümetine bağışlanarak bir müze haline 
dönüştürülen ev, her yıl pek çok ziyaretçiyi konuk 
ediyor.

Yazarların romanlarından objeleri, kahramanları 
vardır. Hemingway’in “Çanlar Kimin İçin 
Çalıyor” romanının fonu olan çan da evin önünde! 
Hemingway’in evinde bir çan sesiyle gökyüzüne 
bakmak harika!

Bir ev ne çok şey ifade eder her bir insan için 
ve her evin bir hikâyesi vardır ya yaşanmışlıklar, 
sevinçler, acılar, tanıklıklar gibi; ki Hemingway 
için, bir yazı adamı için daha çok şey ifade eder. 
Hayallerin kurulduğu ve ilham perisinin geliverdiği 
pencereden bakılan gökyüzü... Emek verilen 
romanlar, bunalımlar... Ayrılıklar, buluşmalar, 
gözyaşları… Romanların vücuda dönüştüğü anlar... 
Avlar, avlananlar, karalanan sayfalar... Yarım 
bırakılmış hayat öyküleri... Hemingway evinden, 
İstanbul’dan getirdiğim “Yaşlı Adam ve Deniz” 
kitabının çevirisini, onca yaşanmışlığın mekânına, 

kapı ucuna bırakarak ayrılıyorum…

 “Havana’da GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN BÜSTÜ..  
HEMİNGWAY MÜZESİ’NDE ÇANLAR OKURLAR İÇİN ÇALIYOR. HA
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Kadın; cumhuriyet kadını, Kırım’dan Bursa’ya göçmüş bir ailenin 
kızı.Babası ve annesinin ilim sahibi olsun diye ‘İlmiye’ dediği, 
şapka dikerek okuttuğu küçük kızları; hayalleri boyundan büyük...

Okulundan sonraki durağı onu tam 32 yıl bağrına basıp, nemli ve karanlık 
depolarında, sessiz koridorlarında dolaştıracak olan Şark Eserleri 
Müzesi.. O da Çivi Yazılı Belgeler Arşivi’nde uzman.. Adının hakkını 
verme yolunda ‘İlmiye’..Bin yılların tortusunu saklayan bu müzede eline 
ilk tableti aldığında gözlerine inanamamıştı genç bilim insanı, binlercesi 
ise sırada, çözülmeyi bekliyordu. Sabır da ondaydı, araştırma azmi de. 
Alem buysa kraliçe o olacaktı, sonradan yeni adı oldu, çok yakıştı ona; 
‘Sümer kraliçesi’..

Adam; doğanın, ağacın,toprağın 
hakkını vermeye kendi kendine 
söz vermiş bir kahramandı. 
‘Toprak dede’...Ona Birleşmiş 
Milletler ‘orman kahramanı’ 
ödülünü vermişti zaten. Varlıklı 
bir aileden geliyordu ama 
kapitalizmin körüklediği tüketim 
ekonomisinin baş düşmanıydı. 
‘Ne zamandır alışveriş 
yapmadığımı hatırlamıyorum, 
sadece kitap alıyorum kendime.
Nedir benim ihtiyacım?Doymam, 
sağlığım,barınmam,kuşanmam. 
Herşeyim yamalı. Param var ama 
tüketmeye hakkım yok...’

‘Bir ‘ çok güçlüdür. Herşey bir ile 
başlar. Atatürk ‘bir’ kişiydi. Ben 

de yakınlarıma, ülkeme örnek olmaya çalışıyorum.’ derdi.

Muazzez ve Hayrettin.. Sıkı bir dostluktan dönüşen büyük bir aşkın koca 
gönüllü kahramanları... Topraklarla, rengarenk bin bir kokulu bitkilerle, 
her yeşilden ağaçlarla, yaşamın sırrını saklayan sümer tabletleriyle hayat 
boyu oynamayı seçen iki çocuk..

Tabii ki bir kitap fuarında tanıştılar ve Hayrettin Bey’in  vefatına kadar 
hiç ayrılmadılar. ‘Çılgın ihtiyarlar ‘dediler kendilerine, meclisin önünde 
sandalyelerini açıp vatan uğrunda şehit düşen gençlerimizi hatırlattılar, 
mitinglerde üşümemek için sıcak su torbalarını yanlarında taşıdılar. 
Birlikte çok gülüyor, kıkırdıyorlardı hep. Bir gün Hayrettin bey, birlikte 
program yapmayı teklif ettiklerinde Muazzez Hanım verimli ömrünün 
sonbaharına bile varmamıştı; henüz 90 yaşındaydı ama ‘yapamam’ 
dedi, alışık değildi kameralara..Sonunda ikna oldu; yıllarca ülkenin 
sorunlarını tartıştıkları programın adı, mizah duygularına çok uydu; 
Giderayak! Bazen espriyle kocaman taşlı bir söz yüzüğü istedi yarinden, 
hiç para harcamayan Hayrettin Bey, emekli maaşıyla ancak 2040 yılında 
ödeyebileceğini söyledi, dostlukla ve paylaşmaya geçti günleri..

Sadece birbirlerine değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma duygusuna 
ve Mustafa Kemal Atatürk’e de aşık iki insandı onlar...Başka değerlerin 
peşinde, hani bugünlerde yavaş yavaş hatırlanmaya başlayan hayatın 
iyi ve güzel yanlarına, doğaya, bilime, tüketmeye değil, üretmeye 
odaklanan..

Bu koca bir aşkın kahramanlarından biri bugün yüzlü yaşlarını sürüyor, 
doğumgünü için gençler bir araya gelip onun için çalıyor. En çok sağlığa, 
iyi dostlara, çalışmaya,üretmeye ve her andan zevk alabilmeye, çiçeklere, 
ağaçlara önem veriyor..Hayrettin bey ise hep onla yaşıyor ve bize 
bıraktığı mirasla...

Bir cumhuriyet kadınının büyük aşkı
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Ankara’da okuduğum 
ilkokulun dördüncü 
sınıfındaydım. Üzerimde 

yavrukurt üniformam vardı, 
boynumda zor taşıdığım 

trampetim asılıydı. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, kızlı 
erkekli on iki çocuk, okulun arka avlusunda müzik hocasının 
yönlendirmesiyle, değneklerimizi trampetlere vurup duruyorduk. 
Bir hafta sonraki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında stadyumdaki 
tribünün önünden geçerken, kendi okulumuzun taburunda, en başta 
biz yürüyecektik.. Öylesine gururluydum ki, boynumu kesen trampet 
kayışının acısı vız geliyordu. Birden Başöğretmen’imiz bitti karşımızda. 
(Ben ilkokuldayken ilkokullar beş yıldı ve ilkokulları müdürler değil 
başöğretmenler yönetirdi; çünkü o yıllarda ilkokullar birer ticarethane 
değil, bilim yuvalarıydı. Bu nedenle şirket bilinciyle değil, eğitim 
bilinciyle başöğretmenler tarafından yönetilirlerdi.)

Başöğretmen çıkagelince müzik öğretmenimiz ''Dur'' işareti verdi; 
değneklerimiz elimizde, hevesimiz kursağımızda kaldı. Başöğretmen 
Fikriye Hanım, bize çok yakında kutlayacağımız bayramın ne anlam 
taşıdığını anlatmaya gelmiş. Okul öncesi yıllarımdan beri, annemle 
babam beni Cumhuriyet Bayramı’nda Fener Alayı'nı seyretmem için 
Meclis’in bulunduğu caddeye götürdüklerinden, 29 Ekim’in 
özel bir gün olduğunu elbette biliyor; anlatılanı dinlemek 
değil, trampetimi çalmak istediğim için kıpraşıp 
duruyordum. 

Başöğretmen, konuşmasını kesip bana baktı ve 
“Sen beni dinlemiyor musun Kulin?” diye sordu. 

“Dinliyorum da zaten biliyorum bu bayramın 
manasını” dedim. 

“Söyle bakalım bildiğini.”
“Yurdumuzdan düşmanı kovduk.”
“Düşmanı yurdumuzdan kovmamızı 30 

Ağustos Zafer Bayramı’mızda kutluyoruz” dedi. 
Başöğretmen, “Cumhuriyet Bayramı’nda ise, bir 
başka düşman olan cehaleti yenmenin ve ülke idaresini 
bir veya birkaç kişinin sultasından alıp, halkın temsil 
edildiği Meclis’e teslim etmenin yıldönümünü kutluyoruz.” Pek 
anlayamadımsa da başımı anlamışım gibi salladım.

“Kısacası Kulin, Atatürk’ün önderliğinde, biz önce düşmanla 
savaşarak bir zafer kazandık. Sonra da cehaletle savaştık. Cumhuriyet 
işte kazandığımız bu ikinci zaferinin simgesidir. Yerinde kıpırdanıp 
durma da kulağını bana ver, dinle ve öğren!” 

Fikriye Hanım’ın sesi o kadar gür, vurguları o kadar etkileyiciydi ki, 

bu ihtardan sonra, dinledim elbette. Fakat cehaletin ve Meclis’in ne 
anlama geldiğini henüz on yaşındayken tam kavrayabilmiş değildim. 
Orada herkesin ortasında bilgisizliğimi belli etmemek için sustum. 
Akşam evde babama sordum.. Cehalet, cahil olma ve cahil kalmakta 
ısrar etme haliymiş! İlahi Başöğretmen’im, öyle desene.... Cahilin ne 
olduğunu biliyordum, okuma yazması olmayan kişi demekti. 

Babam beni düzeltti. Sadece okuma yazma bilmeyen kişi demek 
değil, öğrenmemekte direnen, düşünmeye üşenen, Allah’ın her insana 
nasip ettiği aklı kullanmayıp kendini bir başkasının aklına teslim eden 
kişinin urumuymuş cehalet.

“Ama Atatürk’ün düşmanı yurdumuzdan kovması en önemli işi değil 
mi?” diye, tekrarladım klişe cümlemi. 

“Atatürk’ümüzün bize en muhteşem hediyesi Cumhuriyet’tir,” dedi 
babam, “ Cesur ve iyi yetişmiş her komutan bir savaş kazanabilir. Gel 
gör ki, savaş sonrasında geride kalan enkazdan, yüzde doksanı cahil bir 
toplumdan ve altı yüz yıllık bir din/tarım ülkesinden, on beş yıl içinde 
okur- yazar, çağdaş ve endüstrileşmeye başlamış, fabrikalar kurmuş bir 
ülke yaratmak… işte bu her babayiğidin harcı değildir. Atatürk iyi bir 
Komutandı, aynı zamanda bir dâhiydi, kızım. Ne mutlu ki o dâhi, Türk 
milletine nasip oldu.” 

“Ben onu göremedim ki?” dedim “Keşke birkaç yıl önce doğaydım.”
“Onu göremedin ama eserlerini görmektesin. Eğitimin 

ortaçağ karanlığından kurtarılıp dini, kökeni ne olursa 
olsun; kız-erkek her Türk çocuğunun ilkokuldan 

üniversite sona kadar bedelsiz çağdaş eğitime 
kavuşabilmesi, senin ve gelecek kuşakların en 
büyük şansıdır. Düşün bak, varlıklı ailelerden gelen 
çocuklar ile yoksul ailelerin çocuklarının önündeki 
eğitim imkânları tıpatıp aynı!

Senin okulunda ülkemizin en zengin adamının 
kızı, kapıcımızın oğlu ile birlikte okuyor. Bunun 

ne değerli, ne adaletli bir sistem olduğunu biraz 
daha büyüdüğünde anlayacaksın. Bu ülkede kız-

erkek ayırmaksızın, her Türk çocuğunun, eğer isterse 
cumhurbaşkanlığına kadar yolu var.” 

Ben babamla bugüne dek aklımda kalmış bu konuşmayı 
yaptığımda, yıl 1951’di. 

On yaşındaydım ve evimden okuluma giden caddede, o yıl 
aniden kız öğrencilerin sağ, erkek öğrencilerin de sol kaldırımda 
yürümeleri için okul idaresinin dayattığı kuralın nedenini hiç ama hiç 
anlayamamıştım. Meğer karşı cinsi şeytan belleyen zihniyetin bugün 
vardığı noktaya, cemiyetlerin, tarikatların egemenliğine ve ortaçağa 
dönüş sarmalına ilk adım, okullarda başlatılan kız-erkek ayrımı kuralı 

imiş! 
2020 yılının 23 Ekim’inde, Covid belası yüzünden 

Ankara’ya Anıtkabir’e gidemediğimden, ömrünün her anını 
vatanına adamış babamın İstanbul’daki mezarını ziyarete 
gideceğim. Hem Atatürk’ün o geniş vizyonuyla milletimize 
bahşettiği değerleri koruyamayarak daldığımız derin gaflet 
uykusundan geç uyanan kuşağa ait olduğum hem de bizden 
sonraki kuşaklara çocukluğumuzun, gençliğimizin Cumhuriyet 
coşkusunu iletemediğim için özür dileyeceğim. Cumhuriyet’in 
değerleri sayesinde en yüksek mevkilere ulaştıkları halde, o 
değerlere ihanet içinde olanları da Allah’a havale ediyorum. 
Onların günahını da Rabbim affetsin. 

Ve fakat mademki ay yıldızlı bayrağımız göklerimizde 
dalgalanmaya devam ediyor, Atatürk’ün kıymeti her gün 
yeniden idrak ediliyor, sevgisi ise yüreğimizde giderek büyüyor, 
Cumhuriyet Bayramı’mız hepimize kutlu olsun!

1951 yılının Cumhuriyet 
Bayramı’nı hatırlarken..

AYŞE KULİN

"Cesur 
ve iyi yetişmiş 

her komutan bir savaş 
kazanabilir. Gel gör 
ki, savaş sonrasında 

geride kalan enkazdan, 
okur- yazar, çağdaş ve 

endüstrileşmeye başlamış 
bir ülke yaratmak… işte 

bu her babayiğidin 
harcı değildir."
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Ekim ayında öyle bir değerin doğumu gerçekleşti ki; aydınlık yolda 
bilimin rehberliğinde ilerleyen çağdaş dünya insanlarının yüreğinde ve 

bilincinde her daim genç kalarak büyümeye devam ediyor.ALİ KILIÇ

Ekimde hüzün 
ve gurur

O ağaçlar ki çıplak kalan dallarına vuran ışıkla 
resmini çizer şehirlerde kaldırımlara, ormanda 
toprağa...

Sonbaharın ortalandığı ekim ayında doğa bir süreliğine canlı 
görünümüne ara verir. Üşümeye başlayan ağaçlar yaprak dökerken, 
gözlerden yaş dökülür gibi ağladıklarını düşünürsünüz. Bu ay hüzünlü 
şiirlerin, öykülerin ilham kaynağıdır. Şairler bizleri en çok ekim 
aylarında duygusal bir dünya ile sarmalamış, hüzünlendirmiştir.

Özellikle ağaçları yaşama küstüren bir dinamiğe sahip olan ekim, 
birçok isim için de son istasyon görevi üstlenmiştir.

Şiirleri, denemeleri, inceleme ve belgesel anlatılarıyla tanıdığımız 
Sennur Sezer’i; dillerde şarkı olmuş dizeleri, eleştirileri, senaryoları ve 
düşünceleriyle Cumhuriyet tarihimizin en büyük ‘aydın’ları arasında 
yerini alan ve Türk edebiyatına önemli katkıları bulunan Atillâ 
İlhan’ı; şair ve yazarlığı dışında çevirmenlik de yapan 
Cahit Sıtkı Tarancı’yı;  sadece romanlarıyla değil, 
hak arama yolunda yaptığı sendikal çalışmalarla 
da emekçi insanların ders alırcasına büyük bir 
zevkle okuduğu güçlü kalem Fakir Baykurt’u 
kaybettiğimiz ekim ayı, hüzne sarılmıştır. 

Bizler ekim ayına hüzün kapılarının açılması 
olarak bakıyoruz. Sadece kaybettiğimiz büyük 
değerleri kendi zaman dilimine sığdırdığı için değil, 
yaprakların sararması ve düşüşüdür kasvetli düş 
yolculuğunun sebebi... Sonbahar gerçekten insanın 
ruhunu yeşillendiren baharın sonu mudur? İnsan için 
ulaşması zor ve kaybettiği şeyler değerli olmuştur. Eylülde 
kaybedeceğini bilmek ve ekimde yüzleşmek baharın gidişiyle... 
Ve bu gidiş değil midir baharı bekleten? Bahara hüzün kalmaz, tüm 
hüzünler sonbahara saklanır. Ekimde düşen her yaprak nisana koşan 
çiçektir ve insan bu döngüyle sayar zamanı ve bu döngünün kıymetini 
bilenler ekime saklanan hüznü özgür bırakır. Hüzün serbest kaldığında 
dökülen yapraklar ağaçların gözyaşlarıdır ve daha sonra yeşeren dallar 
ağaçların hayata ettiği tebessümdür. 

O ağaçlar ki çıplak kalan dallarına vuran ışıkla resmini 
çizer şehirlerde kaldırımlara, ormanda toprağa...

Ustaca anlatımıyla, Anadolu’yu bir efsaneler diyarına dönüştürme 
yeteneğiyle, edebiyatı başucu yaşam şekli yapan okurların hayranlığını 
kazanan Yaşar Kemal; yazın kütüphanesinin raflarından eksilmeyecek 
eserler bırakan Oğuz Atay, Adalet Ağaoğlu, Kemalettin Tuğcu, Nilgün 
Marmara; klasik müziğin ülkemizde yer etmesinin öncüsü büyük 
müzisyen Cemal Reşit Rey; insan hakları, insan felsefesi gibi alanlarda 
çalışmalar yapan Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı akademisyen İonna 
Kuçaradi; vizöründe yaşananları asırlar sonrasına taşıyan dünyaca ünlü 

fotoğrafçı Ara Güler ve uzun ince bir yolun görmeden tanımlayabilen 
ayrılmaz yolcusu Aşık Veysel gibi değerlerimiz de dünyamıza ekim 
ayında geldiler. Her biri dallar arasından süzülen ışık gibi yaşantımızın 
aydınlanmasına büyük katkı sundular. (Hepsini saygı duyarak anarken, 
İonna Kuçaradi Hanımefendi’ye sağlıklı nice ekimler geçirmesini 
yürekten diliyorum).

Ekim ayında öyle bir değerin doğumu daha gerçekleşti ki, aydınlık 
yolda bilimin rehberliğinde ilerleyen çağdaş dünya insanlarının 
yüreğinde ve bilincinde her daim genç kalarak büyümeye devam 
ediyor. Bu değer, Kurtuluş Savaşı’mızdan sonra Anadolu’dan yayılarak 
Misak-i Milli sınırlarımızı insan yaşamına dokunan her türlü gelişim ve 
değişime ayak uyduran dünyaya açan Cumhuriyet’tir! Çocuklarımızın 
geleceğe emin adımlarla ilerlemesini sağlayan, gençlerimizin üzerinde 
yürüyecekleri çizgileri belirlemesine olanak sunan, kadınlarımızın 
yaşamın her alanında ‘Ben de varım’ demesine fırsat veren 
Cumhuriyet, ekim ayında doğmuştur. Egemenliğin kayıtsız şartsız 

ulusun elinde bulunduğu, bunu da belirli süreler için Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne yansıttığı yönetim şekli olan 

Cumhuriyet ne yazık ki son dönemlerde budanmak 
isteniyor. Nasreddin Hoca’nın bindiği dalı kestiği 

fıkrasında olduğu gibi, bulundukları yeri 
Cumhuriyet’e borçlu olanlar bu vefasızlığa devam 
ettikleri sürece sonunda hüsranla baş başa 
kalacaklardır. Çünkü Cumhuriyet, bu kişilerin 
elindeki testere dişlerine boyun eğmeyecek 
kadar sağlam temeller üzerine kurulmuştur. 
Ve Cumhuriyet, onu ilan eden Mustafa Kemal 

Atatürk’e minnet borçlu insanların savunması 
ve koruması altındadır. Yaşamları itaat etmek ve 

nefes alıp vermekle sınırlı olan bir tebaa, kendileri 
ve çocuklarının geleceği için canlarını feda etmekten 

kaçınmadan yola çıkan Atatürk ve silah arkadaşlarının yanında 
yer alarak yazılan destanın kahramanları arasına girmiştir. Bir ulus 
dışarıdan gelen düşman ve içeride işbirliği yapan hainlere karşı nasıl 
mücadele edileceğinin ilk örneğini bütün dünyaya göstermiştir. İşte 
ulusun bugünkü bireyleri o günlerin kahramanlarının fedakârlıkları 
sonunda kurulan ve kendilerine emanet edilen Cumhuriyet’in yılmaz 
savunucusu, koruyucusudur. Cumhuriyet’imizi her geçen gün daha da 
genç tutmayı görev kabul eden halkımıza sonsuz bir güven duyuyor, 
her birine şükran ve saygılarımı sunuyorum.

Evet, gelenlere sevindiğimiz, gidenlere hüzünlendiğimiz ekim ayı 
Cumhuriyet’imize daimi istasyonluk yaparak gurur duyduğumuz 
bir süreç olarak ilelebet göğsümüzü kabartmaya devam edecektir. 
Bu vesileyle, bizleri çağdaş dünya ile buluşturan Büyük Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ülkemizin bütünlüğü ve 
halkın huzuru için toprağa düşen şehitlerimizi saygı ile anıyor, onların 
emanetine sahip çıkan halkımıza şükranlarımı sunuyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun!

Çünkü 
Cumhuriyet, bu 

kişilerin elindeki 
testere dişlerine 

boyun eğmeyecek 
kadar sağlam 

temeller üzerine 
kurulmuştur. 
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Cumhuriyet uzun 
bir yolculuktur…

Mustafa Kemal 
Paşa, güzel bir 

geleceğe kalkan 
katarın makinistiydi. 

O “Geleceğin 
İstasyonu”nda şef; 

katara binen milletin 
kondüktörüydü. 

Bugün kutladığımız 
Cumhuriyet’in fikrini; 

attığı her adımda 
serpti. O fikrin tarlasını 
Direksiyon Binası’nda 

sürdü. Cumhuriyet uzun 
bir yoldu ve Direksiyon 
Binası bu yolculuğun en 
önemli istasyonu oldu. 
Direksiyon Binası’nın 

çalışma odasında yanan 
o ışık, geleceğin yüzünde 

ve gözünde parıldadı.

ULAŞ GEROĞLU

İllüstrasyon: Ekin Başak Akgül
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Günebakanlar Güneşe Döndü
Aylar önce tütün iskelesinin birkaç yüz metre 
ilerisine demir atmış vapurdan sandala binip 
karaya ayak bastı. Üstünde, cepheden cepheye 
koşturduğu, çok sevdiği, hayatını adadığı ve 
daha sonra İstanbul’a gönderdiği bir telgrafla 
Erzurum’da çıkartmak zorunda kaldığı 
üniforması vardı. “Geri dön!” emrine karşı 
çıkmıştı. İstifa etmesi yetmedi; İstanbul’dan 
Anadolu’ya gönderilen bir emirle “Görüldüğü 
yerde derdest edilsin ve katli vaciptir!” dendi. 
Memleketi saraydan idare edenlere göre; 
o “haindi” artık. Yola çıkması gerekiyordu; 
fakat yol eskisi kadar güvenli değildi. Bıçak 
sırtı ilerlemek zorundaydı. Giderek yolcu 
sayısı da artıyordu. Anadolu’dan onunla 
yola düşen delegelerle Erzurum’dan ayrıldı. 
Bazı yollar göründüğünden daha ırak gelir 
insana, yol gidildikçe menzil uzaklaşır. Onun 
yolculuğunda her dakika her saat bir ömre 
bedeldi. Anadolu kendisini buğday sarısı 
güze teslim etmek üzereyken düşüldü yola. 
Hayaller kuruldu, yol boyunca mazlumluğa 
şahit olundu. “Daha kararlı olmak gerek” 
diyordu. O bir güneş, Anadolu’nun tümü de 
günebakandı. Sivas’a çetin bir yolculuk sonrası 
ulaştı. Bir bildiriyle her vilayetten temsilciler 
çağrılmıştı. Sözüne güvenilen, sevilen, sayılan 
kişiler olmalıydı. Kendisi seçmedi; “Şu gelsin, 
bu gelsin!” demedi, delegelerin seçimini halka 
bıraktı. İstanbul için kum saatinin dar boğazı 
genişliyordu. Sivas- Ankara arasında bir ölüm 
yarışı başladı. 

Kayseri ve Mucur’da birer gün kaldı 
Heyet-i Temsiliye ile birlikte. Yedi gün 

sürdü yolculuk. Olağanüstü dönemlerden 
geçiliyordu. Şeyhülislam Mustafa Sabri, Batı 
Anadolu’da işgale karşı gelen Kuvayı Milliye 
için “Kudurmuş Haydutlar!” diye açıklama 
yapıyor; Paşa için bizzat kaleme aldığı fetvada 
“Katli vaciptir ve hatta dini vazifedir!” 
diyordu. Yedi gün süren yolculuk bu fetvada 
ağırlığı ile geçti. Menzil Ankara’ydı. Orada 
Osmanlı’nın 20. Kolordu’su bulunmaktaydı. 
Kolordu Kumandanı Ali Fuat’ın (CEBESOY) 
tutumu, Heyet-i Temsiliye’nin merak 
konusuydu. Tedirginlerdi. Paşa ise 
Erzurum’da Doğu Orduları Kumandanı 
Kazım KARABEKİR’le aynı sınavı verdi ve Ali 
Fuat’tan kuşku duymuyordu. Mustafa KEMAL, 
16.05.1919’da İstanbul’dan ayrılmadan önce 
Ali Fuat’a bir telgraf göndermişti. Telgrafta 
“Kolordunun başında bulunmalısın. Bundan 
sonra ehemmiyetli şeyler olacaktır. Kolorduna 
hâkim ol. Etrafına emniyet ver. Hele halkla 
yakın temas et” demişti. Ali Fuat, Paşa’nın 
Harp Okulu’ndan arkadaşıydı. Arkadaşını 
daha hiçbir şey başlamadan uyarmış, niyetini 
belli etmişti. 

Ali Fuat, kafileyi Ankara- Gölbaşı yakınlarında 
karşıladı. Heyet-i Temsiliye’nin soru işaretleri 
ortadan kalktı. Sonra Dikmen sırtlarına 
doğru yöneldiler. Kızılyokuş’a vardıklarında 
saat 15.10’du. Heyet-i Temsiliye ve Paşa’nın 
gözlerinin içi gülüyordu. Ankara mücadeleyi 
kabul etmişti. Kızılyokuş’tan Hacı Bayram 
Camii’ne kadar binlerce atlı ve yedi yüz 
piyadeden oluşan bir “Seymen Alayı” 
görüldü.  İstasyon Caddesi’nde öğrenciler, 
Namazgâh Tepesi’nde kasabalılar ve köylüler 
Paşa’yı bekliyordu. Paşa’nın arabası görülür 
görülmez kasaba, tarihi boyunca hiç şahit 
olmadığı bir şenlik alanına döndü. “Yaşa!!!” 
diye yankılanıyordu Ankara. Karşıladıkları, 
Çanakkale Kahramanı; karşıladıkları, esaretin 
kararttığı gökyüzünün güneşi; karşıladıkları, 
Hilafetin idama mahkûm ettiği “isyancıydı!”..

Ezanlar okundu. Hafızların sesleri dalgalandı 
kasabada. İleri gelen din âlimleri omuz 
omuza karşıladı. Öğrencilerin alkıştan avuç 
içleri kızarmış, gözlerinin içi yıldızlanmıştı. 
İlk defa bir “Kahraman” görmenin sevincini 
yaşıyorlardı ve sadece bir karşılama töreni için 
orada değillerdi. Ankara seymenleri ve halkı 
Paşa’yı “Milli Mücadele’nin Önderi” olarak 
kabul ettiklerini de göstermişlerdi. 

Yeryüzünde Görülen Yıldız
Ankara, Anadolu’nun payitahttan uzak 
birçok yeri gibi öksüz bir kasabaydı. Rüzgâr 
“Haymana Ovası”nı, başakları tarayarak 
geçerdi. Yamaçlara kurulmuş kasabaya 
vardığında evlerin kerpiç duvarlarından 
geçip sofralara misafir olurdu.  Yoksulluk 
ve yoksunluk insanların yüzüne aynı ifadeyi 
çizmişti. En büyük sevinçler bile umudun 
yetim bıraktığı anlık tebessümlerle gelip 
geçiyordu. Savaşların cephede bitmediğini 
tüm Anadolu gibi Ankara da görüyordu. 
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Ankara da Anadolu gibi hâlâ savaşıyordu. 
Cephelere koşturan erkeklerin yokluğunda 
yiğitlere hasret kalmış, doğanın nadasa bıraktığı 
tarlalar dipsiz uykuya dalmıştı. Kayıpların verdiği 
acı; hava gibi, su gibi, tadı ve kokusunu herkesin 
bildiği, öğrendiği bir gerçekti. Kimi kınalı kayıp 
yavrusunu beklerdi hâlâ sofrada tası ve bardağı 
ile, kimi gıyabında kazılan boş mezarları susuz 
bırakmazdı. Yitip giden sevdaların ardında 
bıraktığı yanakları kurumayan nice kadın, son 
mektupları ceviz oyması sandıklara kilitledi. 
Sofraya konacak aş az çok bulunur, ekilecek tarla 
zar zor sürülürdü. Ancak bir harfi tanıyacak insan 
bulmak ilim deryasına kavuşmak gibiydi. Kasaba, 
demiryolu gelinceye kadar hatırlanmamıştı. 
“Bağdat Demiryolu” için bir istasyon ve telgraf 
hattı yaptırılmış, işgalle birlikte bunlar da 
ehemmiyetini yitirmişti. İstasyon Binası; okul ve 
kışla dışında yapısal olarak kasabanın en önemli 
yeriydi. Mustafa Kemal’in gelişiyle o istasyon bir 
milletin kaderini değiştiren, bir milleti hürriyete 
yolcu eden yer olacaktı… 

Ali Fuat Paşa; Heyet-i Temsiliye ve Mustafa 
Kemal için şehrin dışında kalan “Ziraat 
Mektebi”ni hazırladı. Odalara delegelerin isimleri 
yazıldı ve ihtiyaçlarının eksiksiz görülmesi için 
hizmetliler görevlendirildi. Fakat Mustafa Kemal 
burada fazla kalmadı. Kendisine karargâh olarak 
“Ankara İstasyon Binası”nı seçti.  

“Milletin Kâbe”si dediler TBMM için. TBMM’nin 
açılma kararı “İstasyon Binası”nda alınan en 
önemli karardı. Mustafa Kemal savaş için 
yapılan tüm toplantılardan daha çok bu meclisin 
kurulma çalışmalarına heyecan duydu. Heyecanla 
kahvesini yudumladı, heyecanla kalemine sarıldı. 
Uyumuyordu. Ankara’nın hemen her yerinden 
görünen istasyon binasının üst katından, 
titreyerek yanan gaz lambasından çıkan ışık, yere 
düşmüş bir yıldız gibi izleniyordu. Etrafındaki 
kimse onun kararlarına, kararlılığına yetişemiyor; 
o herkesi sırtlanmış koşuyordu. “İstasyon Binası” 
Milli Mücadele’nin karargâhıydı ve o dönemde 
ismi “Direksiyon Binası” olarak değişti..

Hürriyet Seferi  
Yolcuları İstasyonda 
Direksiyon Binası, gün içinde sayısız yüzle 
merhabalaşıyordu. Ağırladığı herkes yolcuydu. 
Karanlıktan, mazlumluktan, esaretten aydınlık 
bir geleceğe… Mustafa Kemal, Milli Mücadele 
için TBMM’nin gücüne güveniyor; kendisi de 
TBMM’nin başkanlık görevini yürütüyordu. 
Direksiyon Binası hem çalışma odasıydı hem 
evi. Meclis ve İstasyon arasındaki yol mücadele 
azmiyle arşınlanıyordu. Mücadeleyi milletin 
azmiyle başaracaklarına inanan Mustafa 
Kemal Paşa attığı her adım için Meclis’i ikna 
etmek zorundaydı. Meclis toplantılarının 
gecesini bu yüzden ayrı bir heyecan ve özveri 
ile sabah etti. Milli mücadelenin her detayı, 
her safhası Meclis’le istişare edildi. TBMM’de 
alınan kararlardan biri de Sakarya’da düşman 
ilerleyişini durdurmak için açılan cepheye gidecek 

askerlerin harekât noktasının “Ankara İstasyonu” 
olmasıydı. Paşa gündüz Meclis’te yerini alıyor, 
akşamları “Genelkurmay”ı Direksiyon Binası’nda 
ağırlıyordu. Düşman İstihbaratının, Milli 
Mücadele’nin karargâh binasının “Direksiyon 
Binası” olduğunu öğrenmesi de gecikmedi. 

Kasabanın çehresini sarsan bir sesle sabahın 
erken saatlerinde herkes dışarı attı kendisini. 
Daha önce böyle bir sesi duymuşlukları yoktu. 
Ses gökyüzünden geliyordu. Hemen herkesin 
güneşe siper edilmiş gözleri mavilikleri 
taramaya başlamış, nihayetinde sesin kaynağı 
görülmüş, büyük bir çoğunluk şaşkınlık 
yaşamıştı. Çok az kişi ne olduğunu biliyordu. 
Çocuklar kanat çırpmadan uçan, haddinden 
fazla büyük olan kuşları! görünce heyecana 
kapılıp onları daha net görebilmek 
için yamaçlara koşturuyordu. 
Onları kasabanın diğer 
yerlisi izledi. İstasyon 
Binası’nda ise heyecan 
başka şekilde 
tezahür ediyordu. 
Askerler açık 
alanlardan tepe 
yamaçlarına 
doğru yönelmiş, 
kuşlara doğru 
tüfeklerini 
doğrultmuş 
bekliyordu. Bir 
süre sonra kuşlar 
İstasyon Binası’na 
yöneldi. Çaldığı cevizi 
kırmak için gökyüzünden 
kayalıklara atan kargalar gibi 
demirkuşlar da yere bir şeyler atıyor; düşen her 
parça büyük bir gürültüyle patlıyordu. Anlamsız 
ifadeler ve yüreklere nakışlanan korku, sevinci 
paniğe dönüştürmüştü. Ankara, ilk defa düşman 
bombardımanına şahit oluyordu. Düşman 
uçakları yedekte bekletilen sevkiyat vagonlarını 
ve Direksiyon Binası’nı hedef aldı. Direksiyon 
Binası’nın bütün camları kırıldı, vagonlar tutuştu. 
Bir gökyüzü kalmıştı korkulmayan. Artık gökyüzü 
de güvenli değildi. Ve Mustafa Kemal yıllar 
sonra gökyüzünden korkan halkına “İstikbal 
Göklerdedir!” diyecekti…

İsli Oda
Eskişehir ve Afyon Muharebeleri kaybedildi. 
TBMM’de herkes Mustafa Kemal’e “Ordunun 
başına geç!” diye haykırmaya başladı. Daha 
sonra bu mesele resmi olarak TBMM’nin 
gündemine geldi ve Mustafa Kemal’e 
“Başkomutanlık” teklif edildi. Mustafa Kemal 
bu teklifin herkes tarafından aynı amaçla 
gelmediğinin farkındaydı. Meclis’te yer alan 
İttihatçılar, Doğu Cephesi Kumandanı Kazım 
KARABEKİR’in uykularını kaçıran Enver Paşa’yı 
kurtuluşun tek çaresi olarak görüyordu. Bu 
güruh, milleti pervane gibi etrafına toplayan 
ve tek bir yumruk haline getiren Mustafa 
Kemal Paşa’yı itibarsızlaştırma gayretindeydi. 
Paşa, Başkomutan olarak savaşı kaybedecek, 

milletin ona duyduğu güven sarsılacak ve 
Enver Paşa kurtarıcı olarak geri dönecekti. 
Bu planın farkında olan Mustafa Kemal Paşa 
kendisine gelen teklifi değerlendirmek için 
Direksiyon Binası’na kapandı. Kimseye aklından 
geçeni söylemedi. Onu gönülden destekleyeler 
Direksiyon Binası’nın kapısını aşındırdı. Onlar 
da Paşa’ya “Ordunun başına geç!” diyorlardı. 
Nihayet bir teklifle TBMM’ye kararını açıkladı. 
TBMM’den uzaklaşmamak ve çalışmaları 
yakından takip etmek şartıyla Başkomutanlığı 
kabul etti. Ordu için olağanüstü kararlar 
alınmalıydı ve bu kararlar hızlı uygulanmalıydı.. 
Başkomutanlık Kanunu’nun süresini de yine 
kendi belirledi: Üç ay… Bu kanun Büyük 
Taarruza kadar birkaç kez uzatılacak, kendisine 
verilen yetkilerle ordu taarruza hazırladıktan 

sonra Mustafa Kemal Paşa’nın önergesi 
ile Başkomutanlık Kanunu’nun 

kendisine verdiği bütün yetkiler 
Meclis’e iade edilecekti… 

Paşa, Meclis’le birlikte 
ordunun da tüm 
sorumluluğunu üzerine 
aldı. Zamanın önüne 
geçmek gerekiyordu. 
Çalışma saatleri 
uzadı. Yerdeki yıldız 

artık şafak vakti de 
sönmez oldu. Kahve 

kokusuna sarılıp sigara 
dumanıyla puslandı 

çalışma odası. Bu dönemde 
Paşa çok yorgun düştü ve 

sağlık sorunları başladı. Bir sabah 
kalktığı saatten daha geçe kaldı. Onun 

dinlenmesi için Direksiyon Binası’nda sükûneti 
sağlayan fakat saat ilerledikçe de şüphesi artan 
yaveri dayanamayıp nihayetinde kapıyı çaldı. 
Paşa’dan ses gelmedi. Yaveri panikledi. Paşa’ya 
karşı bir suikast hep gündemdeydi. Kapıyı kırıp 
odaya girdi. Paşa’nın isler içinde yattığını gördü. 
Çalışırken uyuyakalmış ve gaz lambası gece 
boyu yanarak odayı islemişti. Hemen doktoru 
çağrıldı. Mustafa Kemal Paşa zehirlenmişti. 
O günden sonra Paşa’nın daha rahat bir yere 
taşınması gündeme geldi fakat Mustafa Kemal 
Paşa istemedi. Hemen İstanbul’a haber edildi 
ve Paşa’nın ihtiyaçları için Fikriye Hanım 
Ankara’ya getirtildi. Fikriye Hanım’ın Ankara’ya 
gelişiyle Direksiyon Binası yeniden dekore 
edildi. Ev haline getirildi. Üst katı yatak odaları 
ve çalışma odası oldu. Alt katı ise “Karargâh” 
olarak kullanılmaya devam etti. Fikriye 
Hanım’ın gelişiyle Direksiyon Binası’nda yapılan 
yemekler de kahvenin tadı da değişti. Mustafa 
Kemal hemen her gün silah arkadaşlarıyla 
toplanıp fikir alışverişi yapardı. Bu toplantılara 
keyifli sohbetler, lezzetli sofralar ve Fikriye 
Hanım’ın ud ve piyano dinletileri de eklenmişti.

Cumhuriyet İstasyonu: 
Direksiyon Binası

Ordusuyla arasında sadece çalışma odasının 

“Bağdat Demiryolu” 
için bir istasyon ve 

telgraf hattı yaptırılmış, 
işgalle birlikte bunlar da 
ehemmiyetini yitirmişti. 
İstasyon Binası; okul ve 

kışla dışında yapısal olarak 
kasabanın en önemli yeriydi. 
Mustafa Kemal’in gelişiyle o 
istasyon bir milletin kaderini 

değiştiren, bir milleti 
hürriyete yolcu eden yer 

olacaktı… 
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camı vardı. Sık sık ayağa kalkıp askerini izliyor, onları 
yakından takip ediyordu. Direksiyon Binası’nın 
yanındaki düzlük arazi ise kurtuluşa giden trenin 
bekleme salonuydu. Bazen bir sonraki katarın gelişi 
uzun saatler sürüyordu. Paşa’nın hiç sönmeyen ışığı 
ise bu bekleyişlerde dikkatten kaçmadı. Kasabalının 
ve askerlerin arasında, Kemal Paşa’nın uykusunun hiç 
gelmediği, karnının hiç acıkmadığı söylentileri yayıldı. 
Hatta bu söylentiler çeşitli doğaüstü hurafeleri 
de beraberinde getirdi. Askerlerin kendi arasında 
konuştukları komutanların kulağına çalındıkça 
komutanlar Kemal Paşa’ya yer yer bahsetti. Mustafa 
Kemal Paşa, hakkında çıkan hurafeleri işittikçe 
yüzünde buruk bir tebessüm görülüyordu. 

Askerler cepheye gitti. Sakarya’da iki kez düşman 
ilerleyişini durdurdular. Fakat takviye alan düşman 
tekrar taarruz etti. Eskişehir ve Afyon Savaşı 
kaybedildi. Düşman cephesini Ankara’ya çevirdi. 
Top sesleri Polatlı’dan duyulur oldu. Meclis’in en 
ateşli tartışmaları ise o günlerde cereyan etti. 
Meclis’i Kayseri’ye taşımak isteyenler ve milletin 
azmini kırmak istemediği için düşmanı Ankara’da 
beklemeyi savunanlar arasında sözlü çarpışmalar 
kasabalının kulağına kadar gelmişti. Kasabalı, 
Ankara’dan ayrılmak için hazırlıklara başladı. Diğer 
yandan Eskişehir, Uşak ve Afyon’dan yola düşen 
binlerce kişi Ankara’ya akın ediyordu. Yaveri, Mustafa 
Kemal Paşa’ya işte o günlerde günlük bir program 
getirmişti. Programda bir iptal söz konusuydu. 
Yaver, Paşa’nın programından “Maarif Kongresi”ni 
çıkarmıştı. Mustafa Kemal şiddetle karşı çıkıp 
kongrenin planlandığı saatte ve günde yapılacağını 
bildirdi. “Maarif Kongresi” onun savaşının en önemli 
cephesiydi. O içini burkan tebessümler bu cepheyi 
ısrarla açmak istemesinin sebebiydi...

Mustafa Kemal Paşa, güzel bir geleceğe kalkan 
katarın makinistiydi. O “Geleceğin İstasyonu”nda 
şef; katara binen milletin kondüktörüydü. Bugün 
kutladığımız Cumhuriyet’in fikrini; attığı her adımda 
serpti. O fikrin tarlasını Direksiyon Binası’nda sürdü. 
Cumhuriyet uzun bir yoldu ve Direksiyon Binası bu 
yolculuğun en önemli istasyonu oldu. Direksiyon 
Binası’nın çalışma odasında yanan o ışık, geleceğin 
yüzünde ve gözünde parıldadı.

Mustafa Kemal, 
Direksiyon 
binasından 
çıkarken.

Mustafa Kemal 
ve İsmet İnönü 
Direksiyon 
binasında.

Direksiyon binasında 
Fikriye hanım, Bekir 

Çavuş'un yaptığı yorgunluk 
kahvesini alırken..

Milli Mücadele 
zamanı 
Direksiyon 
Binası.
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YILDIZ 
MORAN 

Türkiye’nin 
akademik 
eğitimli ilk 
profesyonel 

kadın 
fotoğraf 
sanatçısı

REMZİYE 
HİSAR 

Türkiye’nin 
ilk kadın 
kimyageri

SELMA 
RIZA

 İlk Türk 
kadın 

gazeteci

İlk kadın 
mimarlar 

Leman Cevat 
Tomsu 

ve 
Münevver 

Belen

EMEL ÖGET 
GAZİMİHAL  
Türkiye’nin 

ilk kadın 
spikeri

CAHİDE 
SONKU
İlk kadın 
yönetmen

DİLHAN 
ERYURT 
NASA’da 
çalışan

 ilk Türk 
kadın

SÜREYYA 
AĞAOĞLU

İlk kadın 
avukat

TÜRKAN 
AKYOL 
İlk kadın 

bakan

SEHER 
AYTAÇ 

İlk kadın 
makinist

Atatürk’e 
öğretmen 
olma sözü 

veren ilk kadın 
öğretmen 
REFET 
ANGIN

FERDANE 
BOZDOĞAN 

ERBERK 
İlk kadın  
diş hekimi

AFİFE 
JALE 

İlk kadın 
tiyatro 

oyuncusu

SAFİYE 
ALİ 

İlk Türk 
kadın 

doktor ve tıp 
eğitimi veren 

ilk Türk 
kadın

Prof. Ayşe 
Safvet  

Rıza Alpar 
İlk kadın 

rektör

MÜFİDE 
İLHAN 
İlk kadın 
belediye 
başkanı
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Cumhuriyet...Cumhuriyet...
İLBER ORTAYLI

Kelime Arapça gibi görünür ki bu tanım dilbilgisi 
itibariyle doğrudur ama Türkçede icat edilen bir 
kavram (neologos) ve kelime olduğunu belirtmek 

gerekir. Cumhurun Arapçada, “la gente”, “die Leute”, 
“people” gibi bir anlamı vardır. Onun “cumhuriyet” olarak 
kullanımı Osmanlıya aittir.

Res publica Venedik Cumhuriyeti için “Venedik 
Cumhuru”, Polonya Cumhuriyeti için de “Lehistan 
Cumhuru” denirdi. Cumhur kelimesinin bir rejim, bir 
sınıflama olarak icadı Türklerindir. 19. asır boyunca iktisat, 
tefrik-i kuvva, Cevdet Paşa’nın “crise financiére” için 
kullandığı “buhran-ı malî” gibisinden onlarca değil, yüzlerce 
kelimeyi Osmanlı siyasi düşüncesi yarattı. Bu lügatin 
ekserisini Araplar ve İranlılar da benimsediler.

Bunca yıllık cumhuriyet hayatı aslında bir toplumun 
değişmesinin ve o değişmeyi kendisinin yaratabilmesinin ve o 
bilince ulaşabilmesinin çok canlı bir tarihî örneğidir.

Türkiye çok değişti ve değişecek. Bu değişim mümkün 
mertebe az kavgalı, az kanlı olarak yapıldı. Bir kabullenme 
söz konusudur. Bunları yaparken teorik bir kuvvet belki 
göze çarpmıyor, lâkin gayet gerçekçi pratik ve pragmatik bir 
kabullenme vardır. Çünkü bu toplum hayatını sürdürmek 
istiyor. İdame-i hayat dediğimiz şey çok değişik bir 
coğrafyanın ortasında oluyor.

Türklüğü tayin eden de budur. 12. asırdan beri yabancı bir 
çevrenin ortasındayız. Yaşamak için teorik değil, pratik bir 
akla ve gerçekçi olmaya muhtacız.

Neden Cumhuriyet?
Uzun yıllar hanedan reisi ve en kıdemli şehzade 

olan Osman Ertuğrul Efendi cumhuriyete taraftardı ve 
cumhuriyeti kabul ediyordu. “Bu olay bizim aile için iyi 
olmadı ama memleket için iyi oldu” demişti.

29 Ekim 1923 günü akşamı 31 pare top atışı yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanın Mustafa 

Kemal Paşa olduğu bütün memlekete ilan edildi.
Hanedan içinde Türkiye Cumhuriyeti ya da Atatürk 

aleyhine açıkça demeç veren ve yazan yoktur. Mesela şimdi 
rahmete yürüdüğü için, maalesef tevsik etmek durumunda 
değilim (ama şahitlerim var, tek ben dinlemedim), 
Neslişah Sultan, Atatürk için bütün cemaatin önünde 
de değil ama daha samimi bir grupta “Bir, mürteciliğe 
karşıydı; iki, vatanı kurtardı; üç, onun aleyhinde konuşmak 
bize yakışmaz” demişti. Son olarak Murat Bardakçı bir 
makalesinde, Kâni Karaca ve Neslişah Sultan arasında 
böyle bir diyalog geçtiğini zikrediyor.

Bu mürtecilik ve vatanı kurtarma keyfiyeti hanedan 
azasının hepsinin söylediği ve üzerinde durduğu temel 

hattır. Bu manada Türkiye’nin cumhuriyete geçişi çok daha 
mutedildir. Burada öyle Bourbon’lar veya Robespierre’in terör 
hükûmetini aramamak gerekir, bunlar özenti yorum olur.

Cumhuriyet rejimi devam edecek ama nasıl bir 
cumhuriyet diye endişe edilebilir. Cumhuriyetten başka bir 
rejim dünyada söz konusu değildir. Ama birbirinden çok 
farklı nitelikte ve cumhuriyet kelimesinin anlamından çok 
uzakta farklı tarz-ı idarelerin ortaya koyulduğu da gerçek. 
Nedir?

Halk yönetimidir. Halk yönetiminin nasıl bir etik 
ve hukuki temele veya uygulamaya dayandığı Roma 
Cumhuriyeti’nden beri kesin tarife kavuşturulamamıştır. 
İçinde çok çeşidi varyantlar ve sapmalar vardır. 
Mükemmele yakın örnekler dışında hakikaten monarşileri 
aratacak uygulamalar da vardır.

Ancak özellikle Mustafa Kemal Bey için Türkiye, 
Cumhuriyet olacaktı. Onlar Fransız ekolünün tesirindeydiler. 
Fransız tipi bir popülizm, bir sosyalizm ve bir merkezî 
devletçilik anlayışı vardı. Bunlar kayıtlarda da vardır. Elbette 
çok fazla öne çıkmamıştır ama bunlar kafanın ardında 
vardır ve ben eminim ki Atatürk monarşinin yürümeyeceğini 
anlamış ve görmüştür.

Biz cumhuriyetçiyiz, hatta bizzat hanedanın kendileri de 
cumhuriyetle barışıktır. Bugün Osmanlı hanedanında, aile 
fertlerinin monarşist eğilimleri yoktur. Açıkça böyle bir şey 
söz konusu olamaz. Yanılarak böyle bir eğilimi olanı öbür 
üyeler derhal takbih ederler, bir yerde cezalandırılır. Üstelik 
biliyoruz ki son iki kıdemli üye, yani merhum Osman Ertuğrul 
Efendi ve yakın zamanda vefat eden Neslişah Sultan, “Artık 
hanedan bitti, biz bir aileyiz, bunu bilin” dediler.

Aile hukuk ve biçimini kabul etmek, eşitlikçi toplum 
felsefe ve sosyal örgütlenmesine intibak edildiğinin 
göstergesidir.

Birinci Dünya Savaşı’ndaki mağlubiyetten sonra 
Cumhuriyeti kuran hareket bir direniş gösterdi ve 
konumunu hak etti. Oysa mağlub olan devletlerden hiçbiri 
böyle bir direniş gösterememişti. O ülkeler galiplerin 
dayattığı antlaşmaları kabul ettiler ama Türkiye direndi. 
Bu memleket kendi isteklerinde diretti ve o direnişi 
örgütleyip kumandayı elinde tutanlar Cumhuriyet rejimine 
geçti. Cumhuriyet bugün oturmuş bir rejimdir ama bugün 
itibariyle onun mahiyetine karşı olanlar var. Üstelik 
içeride birtakım gruplar ve dışarıda da herkes Türkiye’nin 
dostu değildir ve Türkiye’nin huzurunu bozmaktadırlar. 
Türkiye bunun üstesinden gelecektir. Bununla beraber, 
muhafazakâr, ilerici yahut ikisinin arasında gidip gelen gibi 
her türlü cumhuriyet fikri var olabilir.

Rejim, ideoloji demek değildir. Asıl mesele ideolojidir. 
İdeoloji de sekülarizm, hukuk ve Batı’dır.

Cumhuriyet devamlılıktır. 
Osmanlı, Türklerin 
imparatorluğuydu, bu da 
Türklerin cumhuriyetidir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
hiçbir yerde örneği yoktur. 
Mazhar Müfid (Kansu) 
“Gazi, bana daha 1919 
yazında Cumhuriyet 
fikrini söylemişti” diyor 
ki mutlaka doğrudur. Ne 
Mazhar Müfid ne de efkârını 
(fikirlerini) gizlemediği 
yakın dostları Gazi’nin 
anlattığı birçok gerçek 
düşünceleri kaydetmiştir. 
Lâkin bu kaydedilen 
düşüncelerin Mazhar 
Müfid tarafından o devrin 
insanlarına bir kısmının 
sözlü olarak anlatıldığı 
ve yazıya geçirilmediği 
anlaşılıyor. Birkaç kişiden 
bu anlatılanlarla ilgili 
aynı şeyler duyuluyor, 
ama bunlar kayıtlarda yer 
almıyor. Bunların yanında 
1918 sonunda ve 1919 
sonunda başka bir çözüm de 
düşünülemezdi.

CUMHURİYET, 
1919’DA 

ATATÜRK’ÜN 
AKLINDAYDI

Birinci Dünya Savaşı’ndaki 
mağlubiyetten sonra Cumhuriyeti 
kuran hareket bir direniş gösterdi  

ve konumunu hak etti



Anadolu’nun  
Jan Dark’ı

Milli Mücadele yıllarıydı, ülkenin zor 
ve sıkıntılı zamanları... İstanbul’dan 
Ankara’ya giden kara trende iki 

gazeteci dostun sohbetiyle ilk adım atılıyor, bir 
haber ajansı kuruluyordu; Türkiye’nin ilk haber 
ajansı.

Kurtuluş Savaşı’nın efsane Edip Onbaşısı Halide 
Hanım ve Kuvâ-yi Milliyeci yazar Yunus Nadi’ydi 
yolcular. Yakında hayalleri gerçekleşecekti. 
Kuruluşu, kurtuluşu, devrimleri, değişimi 
ülkeye ve dünyaya duyuran bir ajans... 
Düşünmesi bile heyecan vericiydi. İsmini Halide 
Onbaşı önermişti; Anadolu! Çok geçmeden 
kuruldu Anadolu Ajansı; Türkiye’de basın 
yayının ana damarlarından birini oluşturacaktı, 
oluşturdu da.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim naçiz 
vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, ama 
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” 
demeci Anadolu Ajansı’nın mikrofonundan 
dünyaya yayılacaktı.

Halide Onbaşı… Bir savaş kahramanı. Aslında 
içinde kitaplar, romanlar, hocalık, dernekçilik, 
yardımseverlik, düşünürlük, sürgünlük olan 
renkli, zor ve mücadeleci bir hayatın da 
karizmatik kahramanı.

Babası bir erkek çocuğu olacağını hayal 
ediyordu, adını düşünmüştü bile; Halit!

Ama bebek erkek değil de kız olunca çözüm 
bulundu, adı Halide oldu. Akıllı, zeki, meraklı 
bir çocuktu Halide. Yaşını büyüterek girdiği 
Üsküdar Amerikan Kız Koleji’ni başarıyla bitirdi.

Hayatının çeşitli dönemlerinde yaşayacağı 
zorluklar kapısını çalmaya başlamıştı. Annesini, 
o günlerin yaygın ve çaresiz hastalığı veremden 
kaybetti. Onun yasını tuttuğu günlerde 
babası yeni bir evlilik yaptı. Daha kolejde 
okurken yazmaya gönül vermişti, dönemin 
pek çok gazete ve dergisinde yazıları, çevirileri 
yayımlanmaya başlamıştı genç kızın. İngilizceyi 
ve Arapçayı aynı anda öğreniyor, geleceğini 
oluşturacak Doğu ve Batı harmanı böylece 
şekilleniyordu. Jacob Abbott’un Ana adlı eserini 
Türkçeye çevirdiğinde henüz 13 yaşındaydı 
Halide. Dönemin padişahı Sultan 2. Abdülhamit 

Halide Onbaşı… Bir savaş kahramanı. Aslında içinde kitaplar, romanlar, 
hocalık, dernekçilik, yardımseverlik, düşünürlük, sürgünlük olan renkli, zor 

ve mücadeleci bir hayatın da karizmatik kahramanı.
MELDA DAVRAN
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tarafından Şefkat Nişanı’yla ödüllendirilmişti. 
Bir yandan da kolejden lisans derecesi alan ilk 
Müslüman kadın oldu. Kolej yıllarında başladığı 
ve çok severek yaptığı çevirmenliği hayat boyu 
sürdürecekti Halide.

Kolejden öğretmeni Salih Zeki Bey’le evlenecek, 
ama müstakbel eşine bir senet imzalatacaktı. 
Bu senede göre eğer damat birden çok kadınla 
evlenmeye kalkarsa esas evli olduğu kadın 
tarafından boşanabilecekti. Halide geleceği 
görmüştü sanki. Bir süre sonra kocası ikinci 
eş almak isteyince ondan hemen boşandı. 
Bu olay onu derinden etkilemişti; kocasını 
terk edip sevdiği erkekle yaşamaya başlayan 
bir kadını anlattığı romanı Seviyye Talip’i 
yayımladı. Romanı ilgi gördü, ardından pek çok 
roman geldi. Feminist yazar olarak tanınmaya 
başlamıştı Halide Edip Adıvar…

Yazar, toplumsal ve siyasal konulara duyarlı, 
hitabet sanatı gelişmiş bir konuşma ustasıydı da.

Kız Mektepleri Müfettişliği yapacak, okullar 
açacak, gönüllü çalışmak için gittiği Lübnan’da 
Türk, Arap ve Ermeni çocuklarını barındırıp 
yetiştiren bir yetimhaneyi kendi imkânlarıyla 
açacaktı.

1910’lu yıllarda Balkan Savaşları sırasında 
hiç tereddütsüz cepheye koşacak, gönüllü 
hastabakıcılık yapacaktı. Milli Mücadele 
döneminde İstanbul halkını ülkenin işgaline 
karşı harekete geçirmek için düzenlenen ünlü 
Sultanahmet Mitingleri’nde binlerce kişiye 
konuşacaktı.

Kurtuluş Savaşı başladığında cephede Mustafa 
Kemal’in yanı başında görev yapacak, onbaşı ve 
başçavuş rütbelerini alacak ve savaş kahramanı 

ilan edilecekti.

Gözler üzerindeydi, pek çok düşmanlığı üzerine 
çekmeye başlamıştı. Çok geçmeden Amerikan 
Mandası’nı savunmakla suçlanacaktı. Çok partili 
rejime inanıyordu, ülkede tek parti dönemi 
başlayınca eşiyle birlikte ülkeden ayrılmak 
zorunda kaldı. İngiltere’de, Paris’te, Londra’da 
14 yıl boyunca bir yandan yokluk ve sıkıntılarla 
dolu sürgün hayatı yaşayacak, bir yandan da 
yazmaya, üretmeye devam edecek, edebiyatla 
bağlarını hiç koparmayacaktı.

Ünlü eseri Türkün Ateşle İmtihanı’nı İngilizce 
yayımladığında yıl 1928’di. Aynı yıl Amerika’ya 
konferans için davet edilen ilk Türk kadın yazar 
olmuştu. Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Âkile 
Hanım Sokağı gibi ünlü eserlerini kaleme aldı.

1940 yılı geldiğinde ülkesine döndü yazar. 
Edebiyat Fakültesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı 
bölümünün kurucusu oldu.

1950’lerde, sansür kurulu Metin Erksan’ın 
yöneteceği bir Halide Edip hikâyesine, Yol 
Palas Cinayeti’ne izin vermeyince, başsavcının 
telefonunu çevirip hesap sormaktan 
çekinmeyecekti elbette: “Hicabi, bu bana, Yol 
Palas’a yapılır mı?”

80 yaşına geldiğinde başarı ve başarısızlıklarla, 
sıkıntı ve acıyla, savaşla, cepheyle, sürgünde 
zaferle, ödülle dolu dolu yaşadığı hayatının 
sonuna gelmişti Halide. Doğduğu İstanbul’da 
hayatını kaybetti, takvimler 1964 yılını 
gösteriyordu…

Türk kadınlarının eşitlik ve özgürlük yolunda 
aldıkları yolun ta en başında rüzgâra karşı duran 
ilk kadınlardandı o… 

Avrupa devletlerinin 
istila siyaseti hıyanetle 
ve haksız olarak 
Türkiye’ye çevrilmiştir. 
Eğer ay ve yıldızlarda 
da Türk ve Müslüman 
bulunduğunu 
söyleseler oraya da 
ordu gönderirler. Bir 
gün gelecektir ki daha 
büyük bir mahkeme, 
milletleri tabii 
haklarından mahrum 
edecektir.

Hükümetler 
düşmanımız, 
milletler dostumuz 
ve kalbimizdeki haklı 
isyan kuvvetimizdir. 
Şimdi yemin edin 

ve benimle beraber 
tekrarlayın…

Mustafa Kemal Paşa’ya 
doğru kalbimde 
mutlak bir hürmetle 
gittim. O mütevazı 
odada, bütün gençliğin 
bir millet yaşasın 
diye ölmeyi göze 
alan kararını temsil 
ediyordu. Ne saray, ne 
şöhret, ne herhangi 
bir kudret onun o 
odadaki büyüklüğüne 
yaklaşamaz.

İnsanı yaşatacak olan 
ne tıp ne de makinedir 
yavrum, doyurulmuş 
duygularımızdır.

SULTANAHMET MİTİNGİ’NDEKİ 
KONUŞMASINDAN-1918

geldin mi şehrimize buğday benizli sonbahar 
gökyüzü yine bulutlar bağlamış 
deniz ürperiyor içini çektikçe rüzgâr 
tarz-ı nevin yola çıkmış beşiktaş iskelesinden 
akıntı ters geliyor 
mavi sisler içerisinde üsküdar 
istanbul yakasında minareler kalem gibi yükseliyor

ikimiz denize karşı yan yana oturmuşuz 
ve plakta eski bir meyhane şarkısı 
hıçkırıklı bir ses şikâyetçi sevgilisinden 
garson değiştir şunu kardeşim yok mu bir başkası

biz ümitle dolu bir şarkı istiyoruz 
aldı bizi götürdü sonbahar havası 
gözlerin senin bademsi gözlerin 
gökte beyaz zambak gibi martılar 
ve deniz boylu boyunca mavi 
görebildiğin kadar

biz insanız insanlara saadet lazım 
ve bir eylül akşamı 
yıldızların zenginliği titretirken insanı 
yaseminler gibi açılması hayatımızın 
ve bir yürek dünya örsünde dövülmüş 
ve bir dünya ışıklar içinde 
çoluk çocuk sokaklara dökülmüş

işte ninni gibi bir yağmur çiseliyor 
istanbul şehri minareler bulutlar içinde 
neden böyle mahzun kızkulesi 
tarz-ı nevin yolda akıntı ters geliyor 
nasıl da kaybolmuşuz sonbahar içinde 
cehennem olup gitsin o bîvefa sevgilisi 
garson değiştir şunu kardeşim 
allah aşkına yeter

yağmurla birlikte yağdı saadet için ölenler 
fırtına gözleriyle bulut bulut indiler 
göğüsleri kalbur gibi delik deşik 
delirmiş delirecekti kalbimiz 
canımıza yetmişti beklemek 
onlar konuştu biz dinledik 
– saadet var olmanın büyük sebebi 
saadet asırlarca bitmeyen hasretimiz 
o size gelmezse siz ona gideceksiniz 
mademki bir eylül akşamı yaseminler gibi 
ve mademki tek dünya 
tek yürek

Attilâ İlhan
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Mamak’ın kenar mahallesiydi. Zamanın 
rengi burada buğday sarısıydı ve çok 
çocuk vardı bu mahallede.

Çocuklar içinse zaman, oyun ve sonrasıydı...

Tüm mahalle ve daha da öteleri, kocaman bir 
oyun parkıydı. Yine de sığamazlardı, o kadar 
çoktular. Bir yanda havası indirilmiş plastik topla 
maç yapanlar, beri yanda domlik oynayanlar, ip 
atlayanlar...

Üst baş terlemekten defalarca sırılsıklam 
olurdu. Pazardan pazara zorla yıkanırlardı zaten. 
Kir pas içindeki penyeleri, yamalı pantolonları ve 
topukları yırtılmış çoraplarıyla geç vakitte eve 
dönerlerdi. Çoğu kara lastikliydi. Esemsport’u 
olan zengin çocuğu sayılırdı.

Oyunla doyardı karınları. Zamansız ve sahipsiz 
yılkı atları gibi özgürdüler… Ne çağıran bir anne 
baba ne de ezan sesi vardı. Kendi saatlerine 
ayarlıydılar. Oyundan bitap düşme saatine...

Her gün, kireçle ve devasa bir yazıyla üzerinde 
‘Kurtuluş’ yazan duvarın önünde toplaşırlardı. 
Erkekler 5’te 5 şut çekme yarışında topu ‘t’ye 
vurdurmaya uğraşırdı. 12 Eylül’ün halen taze 
izlerinin üzerinde oynuyorlardı. Şuursuzluğun 
özgürlüğü... Yoksa niye kovboyculukta 
Apaçilerin derisini yüzen kovboylar olmak 
istesinlerdi? Değil mi ki mahallenin abileri 
Kızılderilileri tuttuğu için hapislere atılmıştı...

Bu mahallede misket pahalıydı. Harçlıksız cepler 
gazoz kapağı doluydu. Bu kapaklara ‘ilik’ derlerdi 
aslında. Bir mahallenin, bir de tren istasyonunun 
oradaki kahvehanenin çöplüğünden 
toplarlardı... Gazoz kapakları oyunu şöyle 
oynanırdı: Herkes kendi cebinden belirlenen 
sayıda kapağı yere dizerdi. Sonra uzaktan 
ellerindeki taşlarla kapakları vurup kazanmaya 
çalışırlardı. En baş taraftan vuran daha çok 
kazanırdı. Toprak zeminde yağ gibi kayan düz bir 
taşa sahip olmak mühimdi. Mermer taşı olana 
ne mutluydu...

Çocukların babaları, abileri ekmeklerini 
hamallıktan kazanıyordu. Kâh gümrükte eşya 
taşıyor kâh halde meyve sebze kâh kömür 
taşıyorlardı.

Hamallık yapmayan da vardı. Mesela belediyede 
çöpçü olan Şah İsmail amca vardı. Forsu 
validen yüksekti. Öyle ya, maaşlı ve sigortalı 
bir işti onunkisi. Bir de Kız Olgunlaşma 
Enstitüsü’nde hademe olan İlyas Amca... Ama 
o izin günlerinde inşaatta da çalışırdı. Babalar 
ve abiler, akşam güneşi batarken peşi sıra işten 
dönerdi. Trenden indikten sonra, 20 dakika 
kadar da yokuşlu yolu yürüyüp ulaşırlardı 
mahalleye. Elinde karpuz olanın çocuğu ne 
sevinirdi…

Çocuklar çoktu...  

Mahalleyi bir onların sesi şenlendirirdi, bir de 
Sultanların teybinden yükselen Selahattin Alpay 
türkülerine, yan mahalleden karışan Neşet 
havaları...

Onlar ‘Kalecik’liydi.

İki mahalle arasında görünmez bir Berlin 
duvarı vardı. Ama çocuklara duvarlar yoktu, 
tüm kapılar kilitsizdi. Rasgele girdikleri komşu 
avlulardaki çeşmelerden kana kana ‘terkos’ 
suyunu içer, kafalarını da bir güzel 
ıslatırlardı. Acıktığını hatırlayan da 
olurdu. En çok da Kel Hasan. 
Bi’ koşu eve gidip domates 
çalardı. Mutfaktan 
gizlice aldığı domatesi, 
eşofmanın içinden 
bacak bileğine atardı. 
Çorabına sigaralarını 
koyan mahallenin 
abileri gibi. Domates 
kıymetliydi.

Gölgesiz, güneşin hep 
saat 12’de vurduğu buğday 
sarısı mahalle… Çocuklar ne ara 
okula gidiyordu, ne ara karne alıyordu, 
bilinmezdi sanki. Yoksulluklarının da farkında 
değillerdi. Yolları topraktı, kanalizasyonları 
yoktu, tuvaletleri bahçedeydi. Ayda bir 
kanalizasyon arabası gelirdi işte... Kimisi de 
foseptiği bol yağmurlu bir günde sokağa salardı.

Evlerde telefon da yoktu. Ne bir manav ne bir 
mağaza… Hepi topu iki bakkal; Hakkı Bakkal ile 
Mustafa Bakkal.

Ölçekli kolonya galonları, bisküvi kutuları ve 
leblebi kavanozlarıyla Hakkı Bakkal daha güzeldi 
ama çoğunluk Mustafa Bakkal’a yazdırıyordu. 
Herhalde veresiye sabrı daha fazlaydı.

Yine de küçük kırmızı veresiye defterinde 
yazılacak yaprak kalmadığında,  ekmek peynir 
almaya giden çocuğa gözdağı verirdi:

-Hüsniye Ablaya söyle yarın veresiye yok.

-Söylerim Mustafa Amca.

Umarsızca bir cevaptı bu.  

Mahalle trafiksiz de sayılırdı. Fırıncının 
kamyoneti altı gün, balıkçı ve zerzevatçıysa 
haftada bir kez çıkardı mahalleye. Ve bir de 
on güne bir gazoz arabası, iki tarafı demir 
kafesli.  Çocuklar, görür görmez koşup arkasına 
takılırlardı, yüz metre seyahat etmek için.

Ha, bir de cumaları dolaşan yazlık sinemanın 
hoparlörlü arabası vardı. Mahallenin alt 
tarafından geçen tek asfaltlı yolda turlayarak 
insanları filmlere çağırırdı: “Bu akşam 
sinemamızda... Cüneyt Arkın... Ferdi Tayfur…”

Evlerin büfelerinde, çocukların akraba sandıkları 
çerçeveletilmiş Yılmaz Güney fotoğrafları, 

sinemadaysa Ferdi Tayfur falan... 
Çocuklar, aileden giden yoksa 

tanımadıkları başka kadınların 
eteklerine yapışarak 
loş kapıdan dalarlardı 

sinemaya.

O turkuaz tahta 
sandalyelerden yer 

kapmaktansa soluğu 
büfenin önünde alırlardı. 
Gazoz içmek için değil, 

gazoz kapağı toplamak için. 
En çok da 10 dakika arada 

işleri bereketli olurdu.

O sinema akşamlarının birinde de 
Bülent, ceplerini gazoz kapağıyla doldurmuştu. 
Ertesi gün tez elden yere sermişti bile kapakları. 
Hüseyin, Haydar ve Orhan ile birlikte ilik 
oynuyordu.  

Öğlene doğruydu.

“Gazoz arabasııııı” diye bağırdı Ali.

İliğin acelesi yoktu. Hepsi koşup gazoz 
arabasının arkasına takıldı.

Araba 20-30 metre gitmişti ki, birisi arabadan 
düştü.

KENAN BAŞARAN

 Oyunla doyardı 
karınları. Zamansız ve 

sahipsiz yılkı atları gibi 
özgürdüler… Ne çağıran 

bir anne baba ne de 
ezan sesi vardı. Kendi 
saatlerine ayarlıydılar. 
Oyundan bitap düşme 

saatine...
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Bülent’ti...

Bağırdıysa da çocukların kahkaha seslerinden 
duyulmadı Bülent’in sesi. 

Kimse ona aldırmamıştı.

Kıpırtısız yerde yatıyordu.

Bir tek duvarın üstünde oturan Aysel fark etti 
başından akan kanı.

Sonra herkes.

Düşerken yol kenarındaki kale taşına vurmuştu 
başını

Futbol maçında kullandıkları kale taşına...

Haber verilmişti. Annesi Miskinaz teyze ile ablası 
Hatice geldi, feryat figan.

Gazoz arabası Bülent’in ambulansı oldu.

Çocuklar,  şoför mahalline bindirilen Bülent’e 
gıptayla bakıyordu. İlk değildi ki bu. Bülent’in 
babası Arabistan’da çalışıyordu. Mahalleye ilk 
renkli televizyonu o getirmişti. Herkes mavi denizi 
ilk Bülentlerde görmüştü. Alice Harikalar Diyarı 
neydi ki?..

Ve şimdi Bülent, Ankara’ya gidiyordu. 
Apartmanları görecekti, simit yiyecekti... Trafik 
lambaları ve sarı sarı ışıltılı kuyumcu dükkânlarının 
önünden de geçerdi. Gençlik Parkı’na da giderlerdi. 
Çay bahçesindeki videoda Türk filmi izlerdi.

“Keşke ben düşseydim...”

Her bir çocuğun iç sesi, buydu. Ah olsa ya, bir 
‘hokus pokus’!

Bülent’in yerde kalan gazoz kapaklarını Haydar 
topladı.

Çocuklar, ertesi sabah sessiz bir mahalleye 
uyandı. Sultanların evinden Selahattin Alpay’ın 
sesi gelmiyordu. Yan mahalleden Neşet havası da 
esmiyordu.

Bülent ölmüştü.

Beyin kanamasından...

Cenazesi akşamüstü mahalleye getirildi.

Bülent ile birlikte çocuklar da susmuştu. Mahalleyi 
kadın ağıtları kaplamıştı.

Bülent’in annesi, taş gibi sıktığı avucunu açtı:

-Bak Haydar, bak! Bunlar Bülent’in Haydar, 
Bülent’in…

Bir avuç gazoz kapağı; Bülent’in cebinden çıkan 
tüm hazinesi...

Ben babamın yuvarladığı çığın altında kaldım

Bu çığ ağırlığındaki dizelerin sahibi Nilgün Marmara, loş, tuhaf bir ekim günü kendini 
beşinci kattaki evinin penceresinden attığında 29 yaşındaydı. O ev ki, dönemin pek çok 
tanınmış yazar ve şairinin Kadıköy yakasındaki durağıydı. Oldukça az eşyalı, melankolik 
bir evdi burası;  şairin de mühendis eşiyle paylaştığı, ölümünden sonra basılacak olan 
şiirlerini notlar halinde kenarına, köşesine sakladığı  son sığınağı…

İki adımlık yerküre, senin bütün arka bahçelerini gördüm ben

Ayak uydurmayan, nedamet getirmeyen, kuşun kanatlarını izlemeyi bildik şeylere tercih 
eden bir bakışın edebiyattaki yansımasıydı; ince yüzlü, gölgeli yeşil gözlü, Ece Ayhan’ın 
dediği gibi ''Yüzünde ışıklar yanıp sönen bu ağır yaralı kadın…'' Göçmen bir ailenin kendine 
laf ettirmeyen kızıydı; Kadıköy Maarif Koleji’nden sonra okuduğu Boğaziçi Üniversitesi 
İngiliz Dili’ni bitirirken bir tez hazırladı.Tezinin konusunun gölgesi, kısa kestiği hayat 
öyküsüne uzun bir ekim gölgesi gibi çoktan düşmüştü bile; ''Sylvia Plath’ın Şairliğinin 
İntiharı Bağlamında Analizi!'' Okul yılları biteli çok olmadan ona da manik-depresif teşhisi 
konmuştu. Doktorlar okumayı, yazmayı ve fazla düşünmeyi yasaklamış, ilaçlarını düzenli 
almasını tavsiye etmişlerdi. Hiçbirini yapmadı. Yazdıkça yazdı.

Niye izin vermiyorsun yoluna kuş konmasına 
Niye izin vermiyorum yoluma kuş konmasına 
Niye kimseler izin vermez yollarına kuş konmasına? 
“Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna” bir çocuk demiş.

Hastalığı ilerledi. ‘Tomorrow will be Another day’ diye bir şiir yazmıştı ama “Bu hayatın 
neresinden dönülürse kardır” diyerek hayatını sonlandırdı. 
İntihar mektubunda yazdığı, iğne inceliğindeki sözleri ondan son kalanlar oldu...

“Bu durumdan kimse kimseyi ya da kendini sorumlu, suçlu saymasın, çünkü suç yok, 
yalnızca ırmağın akışına bir müdahale söz konusu. Her anın niye’sini sorgulayan bir varlığın 
saygısızlığını yok etmek için kararlaştırılmış bir eylem bu…” 
Ve ekledi: “Kuşlar ölünceye kadar iyi bakınız 
onlara…” 
Yoluna kuş konmasına izin vermeyen bütün 
güzel ruhlar dizelerini okuyor şimdi...

'ÖLÜNCEYE KADAR 
İYİ BAKINIZ KUŞLARA'

“Bir yaz gecesi dinginliğini özlüyorum, 
bana hiçbir gıcığı olmayacak bir yaz 
gecesini... Ve her gün ‘gitmek mi zor 
kalmak mı zor’ teranesini yinelemek 

tüm tinsel ve maddi dengemi bozuyor. 
Midelerim, gözlerim, başlarım, 

yüreklerim ağrıyor…”
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Direnen şiir

Yazar sözlükleri Sennur SEZER’in 
ilk şiirinin 1958’de “Sanat Dünyası“ 
dergisinde yayımlandığını yazar. 

Sennur SEZER’in şiir takviminde 2 Temmuz 
1963’te “Sosyal Adalet“ dergisinde yayımlanan 
Soyut başlıklı şiiri önemli bir yer tutar. Bu 
şiir, dönemin iki ünlü eleştirmeni Hüseyin 
CANTÜRK ile Asım BEZİRCİ arasında bir 
tartışma yaratır.

“Soyut“ şiiri şöyledir:

Bir kadının mavide salınır ayakları 
ve çocuğumuzu doyurmaz oluverir ağlamak

Açlık en bayat ekmek 
Sofralarımızdan ırak

Tarlalar başak başak borçlara sararır 
uzar büyük şehirler fabrikalar kurtulmak

Fildişi kuleleriniz sarsılmadı mı 
bu ne denli uyumak.

Hüseyin CÖNTÜRK, “Dost“ dergisinin Ekim 1963 
tarihli sayısında yazdığı yazıda bu şiir için özetle 
şunu der: “Şiirden çok enikonu bir makale. Borçlu 
çiftçilerden, açlıktan söz açmayıp da maviden, 
kadın ayaklarından söz açanlar hoşlanıyor.”

Hüseyin CÖNTÜRK’ün eleştirisinin karşılığını 
“Dönem“ dergisinin Aralık 1963 tarihli sayısında 
Asım BEZİRCİ, Okudukça yazısıyla verecektir:

“CÖNTÜRK; Soyut’ta ‘borçlu çiftçilerden, açlıktan 
söz açmayıp da maviden, kadın ayaklarından 
söz açanların hoşlandığını’ öne sürüyor ki, bu 
da doğru değil. Nitekim burada ‘maviden, kadın 
bacaklarından söz açanlar’ hoşlanmıyor, tersine 
şairin kendisi onlardan söz açıyor:

Bir kadının mavide salınır ayakları 
ve çocuğumuzu doyurmaz oluverir ağlamak

Bu mısralar, yoksul bir ananın tatlı düşleriyle acı 
gerçek arasındaki çelişik yaşantısını belirtiyor.”

İşte bu tartışma Sennur SEZER’in şiire bakışının 
gerçekliğini ortaya koymuştur. Böylece ilk kitabı 
“Gecekondu“nun yazar arkadaşlarınca imece 
yoluyla 1964’te basımını sağlayacaktır. Kitabın 
kapağını dönemin usta grafikerlerinden Sait 

MADEN 
çizmiştir. Sennur, kitabının son okumasını, 1960 
yılında açık sözlü bir kız olarak tanıdığım, yakın 
arkadaşı olan benimle dönemin genç eleştirmeni 
arkadaşımız Konur ERTOP’a yaptırmıştı. 

Burada bir parantez açmalıyım. 1960 yazında 
ilk kitabım “Panayır“ yeni çıkmıştı. Sennur’u 
öykülerimin hayranı olarak birlikte çalıştığımız 
“Cumhuriyet“ gazetesine tanıştırmaya getiren 
Doğan HIZLAN’dı. Sennur, o sırada henüz 17 
yaşında esmer güzeli bir genç kızdı. Bense 25 
yaşlarında uçarı bir delikanlıydım. Sennur’la sıkı 
arkadaş olduk. Benim için öyleydi. Sennur’sa 
sanırım daha tanıştığımız o ilk günden 1966’da 
sevgili 1967’de eş olarak benimle yan yana 
gelmeyi aklına koymuştu. İyi de oldu. Yaşamı da 
sanatı da birlikte üreterek 49 yıl yan yana kaldık.

Sennur SEZER, “Gecekondu” kitabıyla şiire 
damgasını vurmuştur. Savaş sonrası açlığın, 
yoksulluğun sonu gecekondu yaşamıdır. 
“Gecekondu” şiiriyse burada yaşayanların 
yazgılarına değinir. Sevişmelerin acele olduğu 
bu tek odalarda çocukların da tez büyüdüğünü 
söyler. “Sızı sızı/Kirası ya borcu dört duvarın” 
olan gecekondu olgusu edebiyatımıza onun bu 
kitabıyla girmiş, ilk kez şiirimize yansımıştır. 

Şair on beşine vardı mı bir genç kızdır. Çalışkan 
bir genç kız: “Sevmesi sevilmesi/Güneş gibi 
aydınlık”tır. Sennur SEZER, 15-16 yaşlarının, 
Taşkızak Tersanesi’nde işe başlayışının tarihini, 
“Kimlik Kartı” şiirinde: “Ben dedim mi/On 

beşinde bir kız düşünün hemen” diye düşürür. 
Bu kız hem kendisidir hem de Cibali’de tütünde 
çalışan yaşıtlarından, çoğunluktan bir kızdır. 
Savaş sonrası yıllarından kalan hastalığı ise 
sürmektedir: “İnceden boyu posu/Hafiften 
öksürüğü/Komşulardan gizlenen”

Sennur SEZER’in şiiri direnen bir şiirdir. 
Yaşadıklarımıza, bize yaşatılanlara karşı 
ayakta durabilmenin şiiridir. 1966’da 
yayımlanan ikinci kitabı Yasak’taki ilk şiir 
Ezgin Destan’da çalışanların korkularına tarih 
düşürür: “Kaparlarsa bu kapıları, fabrikaları / 
Ellerinizi ceplerinize sokun derlerse” yaşanan 
bu grevlerin, lokavtların sonucunda en azla 
yetinmek zorunda kalınır: “Sevmekti bir sıcak 
oda bulduk mu / Ve doyduk mu gülmekti 
mutluluk adına.” Bu çaresizliğin sonucu 
ezilmektir: “Biz korkularımızı büyüttük 
sabahlara / Ezildik” Korkutulsa da ezilse de 
işçinin biricik silahı direnmek olmalıdır. Kara 
Türkü şiirinde, ölüm pahasına Zonguldak ve 
yöresindeki kömür ocaklarında yaşanan bir 
direnişin tarihini verir. Burda ya da Angola’da 
adlı şiir, Türkiye’yle dünyadaki bütün direnişlerin 
tarihini kapsar. Direnişlerin nedeni hep aynıdır 
çünkü: “Burda ya da Angola’da / insan insanca 
yaşamak ister sözün kısası…”

“Önce küser mavisiz ve ekmeksiz / Sonra kızar, 
işsizliğe ve ölülere.” Şiir şu dizelerle biter: “İnsan 
düşünmeye başlar bayım / İnsan konuşmaya 
başlar / Ve alışır direnmeye”

Şair on beşine 
vardı mı bir 
genç kızdır. 
Çalışkanbir 

genç kız: 
“Sevmesi 

sevilmesi/Güneş 
gibiaydınlık”tır.

ADNAN ÖZYALÇINER
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Bu direnme 1977’de yayımlanan Direnç kitabıyla 
pekişecektir. Doğuran Bir Kadına Direnç şiiri, 
işkenceler dahil bir direnme gücünü tarihler: 
“Unutacaksın başın nerde, nerde ayakların / Bin 
kollu bir boşluk beyninde”, “Kim duyar sesini 
haykırsan / Gücünü tüketme / Dayan, bir sınav 
bu / Gülümse.”

Aynı kitapta Sennur SEZER’in anneliğinin tarihi yer 
alır. Bu tarih, çocuklarını, kendini anlattığı Akşam 
Türküsü ve 23 Nisan 1972 adlı şiirlerle başlar. Bozuk 
düzeni, baskıları, siyasal ortamı anlattığı Babaları 
141, 142’den Yargılanan Çocuklara ve İnsanlar 
Öldürülürken adlı şiirlerle sürer. Bir Annenin 
Notları’ndaysa haksızlıkların, yoksulluğun, 
ölümlerin, yasakların yaşandığı bir dünyanın 
çocuklara anlatılamamasının sıkıntısı duyulur. 

Bu karabasandan kurtuluşun tek yolu Zeytin 
Türküsü’nde dendiği gibi “Ölümsüzdür” 
diye nitelenen ve er geç hakkını alacak olan 
“İşçimizdir” ona olan güvençtir. 

Sevdadır Sennur’un şiiri, ne varsa sevdayla 
vardır: “Elinizi toprağa dayayın / duyun tohumun 
çıtırtısını / Kekik koklayın / Toprağın sevgisiyle 
bakın / güneşe ve yağmura / Bir bebek kıpırdasın 
kanınızda / Sevdalanın.” 

Bilgedir onun sevdası: “Biz sevdayı madenlerden 
tanırız / sevdayla dağları delen de bizden / 
Paslanmaz bir yürekle sev de / demir bir yüzük 
ver sevdiğine istersen.” 

Direnme gücü veren sevdadır çünkü. Bir Sevgi 
Şiiri’nde bu güvençle umudu, kadının eşine 
duyduğu, duyacağı sevgide, “Silah Arkadaşım 
benim” dediği birliktelikte bulur: “Yakanda bir 
çiçek gibi kendimi / Seni sırtımı dayadığım bir 
ağaç diye alan.” 

Bu Resimde Kimler Var kitabında; bitmeyen 
ölümler, öldürümler karşısında baskıcı dikta 
düzenin vurup öldürdüğü, ölümlerine neden 
olduğu arkadaşları ile dostlarının, pazaryerinde 
babası yerine öldürülen bir çocuğun ölümlerini 
tarihleyecektir. 

Kadın, kadınlık, kadınlar Sennur SEZER şiirinin 
odağında yer alır. Kadının toplum içindeki 
durumu, siyasal ve yaşamsal açıdan irdelenir. 
Düşlerle yaşam iç içe yer alırken araya kaygılar 
girer. Hiçbir şey havada ya da boşlukta kalmaz. 
Yaşadıklarımız güncel ve tarihsel bağlamında 
yerine oturur. Bu tutum, Sennur SEZER şiirinin 
bütününü kapsar. 

Sesini arayan bir şairdir Sennur SEZER. Hep 
arayan, araştıran bir şair olarak karşımıza çıkar. 
Sesimi Arıyorum şiirinde şöyle seslenecektir: 
“Bir ses arıyorum / yeni bir şiire başlamak için 
/ Gece karardıkça yaklaşır güneş / Kar buğdayı 
besler / Buz göllerde balıkları korur / Ve buzda 
ölmez kardelenler.”

Bu şiir: “Bir kocayemiş gibi / Diken ucunda gezen 

gün / Güneşi bekliyorum / Şiiri bitirmek için.” 
diye biter. 

O, sesini aramaktan çok derinleştirmek için 
yapar bunu. Arayışı bundandır. Bu yüzden Dilsiz 
Dengbej’de halk kültürüne yönelen, söylencelere 
dayanan bir söylem geliştirir. Kitap, baskı 
altındaki kadının, özellikle susturulmuş Anadolu 
halk kadınının, Kürt kadınının çığlığıdır. Sennur 
SEZER’in öteki kitaplarında olduğu gibi kadının 
sesi egemendir Dilsiz Dengbej’de. Daha da 
baskındır. Bu konuda şu açıklamayı yapar 
Sennur SEZER: “…kimi kadın ozanların, bu 
arada ‘benim erkek sesiyle’ yazdığım sık sık gelir 
gündeme. Dilsiz Dengbej’in durumu anlattığı 
öykülerin, söylediği şiirlerin bir aktarıcısı 
olması, bu suçlamaya bir yanıt gibi göründü 
bana. Ağzı töreyle, gelenekle (belki de 
geleneksizlikle) bağlanan kadın, konuşmaya 
başladığında kendi sesini kullansa bile, o ses 
başkasının sesi gibi görünecektir kuşkusuz.” 
Dilsiz Dengbej, Anadolu kadınının ezilmişliğinin 
tarihsel yazgısını ortaya çıkararak dünü bugüne; 
bugünü de geleceğe bağlar. 

Sennur SEZER şiirinin tamamlayıcı bir yanı vardır. 
Divan şiiri geleneğinden halk şiiri geleneğine 
uzanan yolda çağdaş şiirimizle bütünleşir. 

Söylenmemiş sözlerin şairi değildir o; 
söylenmemesi gereken sözlerin şairidir. 
Onun için şiirin inceliğine ters düşecek de 
olsa yalın bir söyleyişi tercih eder. Ama 
sözcüklere tarihsel anlamlarını da yükleyerek 
söyleyişinde, yalınlığına rağmen, bir derinlik 
sağlamıştır. Boş verdiği sanılan şairin 
inceliğini de burada yakalamasını bilir. 

Sennur SEZER, ilk şiirinden son şiirine 
kadar yaşananların, yaşadıklarımızın, bize 
yaşatılanların şiirini yazmıştır. Onun için 
bütün yazdıklarının hesabını İfademdir 
şiiriyle verir. Bu hesap, Aydınlar Dilekçesi 
kovuşturması sırasındaki sorguda 25 Mayıs 
1984’te savcıya verdiği ifadeye dayanır: “İnsanın 
insandan korkmasına karşıyım / İşte bunun 
içindir / Bütün yazıp / Altına imza attıklarım.” 

Sennur Sezer’in şiiri; toplumu, insanı, yaşamı 
sorgulayan bir şiir olarak yaşadığımız günlerin, 
çağının sorumluluğunu duyar/duyurur. Yaşamın 
güzellikleriyle mutluluğunun elde edileceği 
günlerin umudunu elden bırakmadan insan 
sevgisine, dayanışmasına olan inancıyla yapar 
bunu. Bütün acılara, zulümlere, baskılara, 
ezilmişliklere, sevgiyle, umutla karşı çıkıp 
direnerek… Sabah Türküsü’nde dediği gibi:

Hehey de hey! 
Bir sabahın üç kapısı var göğe 
Biri korku 
Çal yere.

Emek senin, umut senin 
Korku ne? 
Yeter ki ellerin ellere kavuşsun.

Bir 
Sevgi 
Şiiri

- Adnan’a -

Bir sevgi şiirine başlamalıyım
Eskittiğimiz günler için
Yorgun akşamlarında
Verdiğim güven, yarım ekmeği
Umudu işçinin

Eve dönememenden korkmak
Uyanamamaktan daha doğal
Daha sık hastalanmaktan
Tutuklanmak güdüsü
Güzel günlere inanmak suçuna uğramak

Bir sevgi şiirine başlamalıyım
Seni yalnızca bir erkek
Beni yalnızca bir kadın diye anlatan
Çocuklarımın babası
Evimin güvenci diye
Yakanda bir çiçek gibi kendimi
Seni sırtımı dayadığım bir ağaç diye alan

Bir sevgi şiirine başlamalıyım
Silah arkadaşım benim
Silahı halka güvenmek
Silahı yaşamak olan

   Türkiye Yazıları 
   Kasım 1978
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“O kıvrılan iki balıktan siyah olan 
bendim belki de. Şanssızlığım 
doğuştan mıydı, bilmiyorum.

Ama tam bir Polyanna olan ben, hayatım 
boyunca başıma gelen her şeyi kocaman 
gülümsemelerle karşılayıp hep ‘ne kadar şanslı’ 
olduğumu düşündüm durdum. Tanrı’yla aramda 
ipler ne zaman koptu bilmiyorum. Şimdi bunu 
bulamayacak kadar şuurum yitik, yorgunum.

Her şey öyle ağır, öyle zor, öyle çileli oluyor 
ki bazen; şaşkınlıkla bakıyor, zorunlu olmadıkça 
bedenimi kıpırdatmamayı tercih ediyorum. 
Anlıyorsun değil mi?”

Tüm bunları sadece camdan geçtikleri dağlara 
kilitlediği gözlerine eşlik eden bir tınıyla söyleyen 
Esra, sustu. Şule’nin trenin camına yansıyan şaşkın 
bakışlarına aldırmadan gülümsedi. Ama şimdi 
başka bir ışık huzmesi girdi karanlığa. Hem, ‘Gel 
aynı kompartımanda gidelim’ diyen sen değil 
miydin? Şimdi niye bu şaşkınlık? İki dairenin 
kesişen bölgesi gibi düşün sen geçen zamanı. 
Yolculuk bitince daireler de ayrılır. Kesişen bölgeye 
boş küme deriz ya da sıfır. 

Yok.
Boşluk.
Şule gülümsedi. “Çatlak!” diyerek güldü Esra’ya.
“Çatladığım doğru beklemekten, ama nihayet 

işte, fena mı? Ben diyeyim üç vakte kadar sen de 
üç gün içinde arayacağım seni. Bugünkü elektrik 
tellerindeki falınız bu Şule Hanım’cığım.

Ben üçüncü istasyonda iniyorum, sen son 
istasyon Karaağaç’a, seni bekleyen güzel 
anneciğinin kollarına.”

“Kadriye teyzemi çok çok öp, aha şurasından” 
diyerek boynunu gösterdi.

“Yok yahu, ben de ineceğim seninle. Yarın 
giderim eve. Bırakmam. Kimle karşılaşacağın belli 
mi?”

“Yoo bu benim yolculuğum, anlaşmıştık. 
Madem çıktım yola, bir gideyim bakayım. Ararım 
zaten.”

“Ne inatsın Esra!”
“Sevdiklerime be. Yoksa bu halde mi olurdum? 

Şule be, boşver beni, şu sonbaharın güzelliğine 
baksana sen.”

Fırfırlı eteğini döndürdükçe o, üzerimize düşen 
gri, sarı kahverengiler, serin ağaçlar… İçimizi bayan 
yazın o pis, yapış yapış parlak sarısı da yok. Gök 
dediğin bulutlarla kaplı olur hem. Baktıkça sen tıpır 
tıpır bir yağmur yağsın dursun.

“Bak görüyor musun, içimizden geçenlerle 
yapabildiklerimiz ne farklı. Şimdi, yürüyüşlere 
çıkmak isteyen bir ben var benden içeri, bir de 
amaan boş ver diyen gerçek bir ben var benden 
dışarı. Mesela lisede ben bayağı iyi oryantal 
yaptığımı sanıp gözlerimi süze süze gerdan 
kırardım biliyor musun? Sonra büyüyünce fark 
ettim ki sadece gerdan kırıyorum, gerisi fasulye.”

“Neydi o şarkı? Hah Deli Kızın Türküsü” diyerek 
kahkaha attı Şule, Yitirmeli ne varsa, başlamalı 
yeniden/ Bu anlamsııız bu yağmuur, işleemeez 
karaannnlıkktaaa... 

“Hanımlar, biraz sessiz yalnız, rica ederim yani” 
diye sırıtan kompartıman memuru aynı ivedilikle 
kapıyı kapatıp yok oldu.

Şule ile Esra kendini Sezen sanan ergenler 
gibi tüm soluklarıyla bağırmasalardı, bu uyarıyı 
almayacaklardı belli ki. –lıııktaaa, derken ki şekliyle 
dudakları kalakalmış, memur gidince kahkahayı 
basmışlardı.

Biraz olsun eğlenmişlerdi, kime ne zarardı 
zaten? Trenden mi atacaklardı?

Şule, Esra için endişeleniyordu aslında. 
Onu tek göndermek istemiyordu 
ama nasıl yapacaktı? İnecekti 
son dakika onu da bilmiyordu.

Su içen Esra ile tren 
camında kesişti bakışları 
yine.

Esra; “Yok güzelim, 
yeminle tatlı yemedim 
bak. Uyuyorum yaa listeye. 
Sen kendine bak, o hınzır 
bakışlarınla öyle...”

Yanıt vermedi Şule. Geçtikleri 
köyleri seyrederken Esra; “Zaman 
geçiyor, ben sadece çiğniyorum. Dilimin üzerinde 
kalan o şekerli tat, hayatımın kendi bedenimde 
bıraktığı en zevkli haz. Herkes alkol alır ya hani 
ya da başka şeyler, ben yiyorum. Hiç üşenmeden 
kalkıp çikolatalı kek yapıp sonra da şerefinize hıck! 
diyerek yiyorum. Tatlıları tercih ediyorum tabii 
ki. Zaten ekşi ve acı yeterince varsa hayatımızda 
demek. O yüzden çanak çömlek patlayana kadar 
bu ‘ben’le devam diyordum. Olgun, kadim, her şeyi 
yalayıp yutmuş, yazan çizen, okuyan, konuşan, 
anlayan ben! Ah o kader denen denyo ise Dr. Şule 
Hanım’cım, tam da burada devreye giriyor hep. 
Bana doğru gelmekte olan güzellikleri, bir atmaca 
gibi görüp uçarak alıp götürüyor. Ben de üçüncü 
kişiye dönüp gülümseyerek; ‘Anlıyorum ben hayatı, 
üzülmüyorum zaten de. Olmaması daha iyi oldu. 
Bakar mısın hem nasıl yapacaktım ki?’ diyerek 
en bildiğim maskemle eve yürümeye devam 
ediyorum. Yanlış mıyım Dr. Hanım?”

Buruk gülümsedi Şule.
“Bir türlü zamanında orada olmayı 

başaramayan yolcular gibiyim. Tam geliyorum, 
tren bir dakika önce kalkmış oluyor.

Bazen böyle olur işte, bilirsin. Boğazından 
bıçaklanmışlık hissi, nefes alamama hali ya 
da kalbin su dolu bir kabın içinde de sen nefes 
almaya çalıştıkça, havalanıp sonra suyu sıçratarak 
düşmesi.

Acıyor.
Bu acı; öyle derinin kesilmesi ya da birini 

yitirdiğindeki acı gibi değil. İnsan kendini kaybeder 
mi? İşte kaybedip de arayıp bulamamak gibi. 
Öyle minik, minicik bir toz haline dönüşme hali. 
Kalbindeki dağların yıkılıvermesi, viran!..  

Anlıyorsun değil mi?
Var olma savaşı.
Ama sanırım şimdi bizim atmacayı atlattım. 

Terso yaptım benim kadere.
Bu defa ben güzelliğe doğru yola çıktım. Hodri 

meydan!
Hiç bana olmayacak şeyler oluyor; atanma 

kararımın gelmesi gibi. Yani bu sene de gelmez ve 
ben şöyle derdim: Aman Şule boş ver kız, ne güzel 
İstanbul’un tadını çıkarayım diye bana plan yapıyor 
hayat!

Ama şimdi nihayet bir iş güç. Belki bir 
yeni sevgili... Neden olmasın? Al sana 

motivasyon.”
Esra’nın sözlerinin bitmesini 

bekler gibi makinist düdüğünü 
çaldı. Yeni bir istasyona 
daha varmışlardı. E üçüncü 
istasyondu işte!

Şule elinde çantalarla;
“Her şey güzel tamam da 

burada birlikte iniyoruz. Ha-yır! 
İtiraz etme. Şu senin yeni görev 

yerini bulup duruma bir bakıyoruz. 
Yarın Kadriye teyzenlere gidip Edirne 

Karaağaç’tan Söğütlük’e varıp çay içiyoruz. İtiraz 
istemiyoruuuum!”

Tren büyük bir gürültüyle durdu.
Kesif bir kömür kokusu heyecanla inen Esra’nın 

yüzüne vurdu. Aman ne gam!
Umutla çantasındaki adresi bulmaya çalışırken, 

az önce kompartımana gelip uyaran memur tüm 
gücüyle sırıtarak düdüğünü üfledi. Tren yavaşça 
hareket etmeye başladı.

Tam o sırada yaşlı bir teyze camdan sarkmış 
kollarıyla kalanları ayırt etmeden el sallarken 
Esra ile göz göze geldiler. Bir an’dı. Birkaç saniye 
içinde gülümseyerek ona doğru bir şey fırlattı. 
Esra afallamış bir halde çantasına düşene bakmış, 
şaşkınlıkla elindeki kırmızı narla sağ ol demek 
için başını kaldırmış, ama ne treni ne de teyzeyi 
görebilmişti. An geçmişti.

Şule’ye dönüp “Kim bilir” dedi. “O kıvrılan iki 
balıktan kırmızı olan bendim belki de. Şansım 
doğuştan mıydı? Bilmiyorum valla!”

Gülüşme sesleri sonbaharda pek alışık 
olunmayan seslerdi. Az sonra Tren Garı'ndaki sarı 
ışıklar eski sessizliğine dönmüştü bile.

E S R A

Bu acı; 
öyle derinin kesilmesi ya 

da birini yitirdiğindeki acı 
gibi değil. İnsan kendini 

kaybeder mi? İşte kaybedip 
de arayıp bulamamak 

gibi. Öyle minik, minicik 
bir toz haline dönüşme 

hali. Kalbindeki dağların 
yıkılıvermesi, 

viran!..

DENİZ ÖZEN
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 Seni korumak için
Seni hiçbir dünya telaşına değişmedim ben. Evlerin ve kalabalığın 

ağırlığını sana üstün tutmadım. Yoksulluğun acısından hafif 
bilmedim acını. Yenilen herkesin boğuntusuydu kaybolduğum 

uzaklık, yüzün her bulutlandığında. Nereye gidersem gideyim seni 
yürüdüm hep. Sevincini bir barış, bir bayram sabahı gibi taşıdım 
içimde. Sesine güvendim, gözlerine en çok yakışan o 
sürekli yaz ikindisine. Gökkuşağının altından geçen 
çocukların şımarıklığıydı, kâküllerini her araladığımda 
gövdemdeki ürperti. Ağzımdaki meneviş sendin 
insanlara şiirler okurken. Bütün öksüzlerin kederiyle 
baktım yüzüne, ne zaman geleceği düşündüysem. 
Bir haksızlığı haykıran herkese senin soluğunu 
verdim. Bütün hapislerin penceresi yaptım seni. 
Sonra tuttum kenar mahallelerin yalnızlığını 
gösterdim, bir özür, bir bağışlanma umuduyla. 
Kirpiklerinin ömrüme açtığı yolda yaptım bütün 
kavgalarımı. Söze inandım, gövdene ondan çok. Dönüp 
dönüp sana geldikçe anladım özgürlüğün aşk olduğunu. 
Alışkanlıklara yenilmedim ben, seni bir alışkanlığa dönüştürmek 
istemedim yalnızca.

Çocuklar dünya karşısında yenik büyüyordu. Babalarından başka doğru 
bilmeden yaşlanıyordu erkekler. Çarşılar evleri çoktan teslim almıştı. 
Kızlar şarkısını kimseye söyleyemiyordu. Sokaklardan esen güneş değil, 
geri çekilme duygusuydu. Annelerin sütünde ışık yoktu. Kaba adamların 
kalın sesi örtmüştü ülkeyi. Güzellik, insanların gelecek düşlerinden çoktan 

çıkmıştı. Kimsenin ortak türküsü yoktu ve kimse türküsünü bir başına 
söyleyemiyordu. Bir yere gitmeden, gelecek birisini bekliyordu herkes. 
Koro halinde susuluyordu ve yalnızca yüksek sesle konuşanlara inanır 
olmuştu insanlar. İncelik yalnızlığa dönüşe dönüşe bitmişti. Şiddetin 

coğrafyasında elbette gökyüzü bir lükstü ve ancak yağmur yağınca 
anımsanıyordu. Gittiği en büyük uzaklık evinden işi olanlara, 

ne aşk, ne özgürlük, ne barış anlatılabilirdi. Seni korumak 
için karşı durdum tüm bunlara. Dünyayı senden geçirerek 

sevdim. Geri çekilmem yakışmazdı seni sevmeme.

Günlerdir yoksun. Öfkeni bile özledim. Nasıl bir 
uzaklıktan geleceksin bilemiyorum. Ayrılıktan medet 
umar oldum. Kaşlarının işaret ettiği yerde duracağım. 
Kararan gümüşler gibi duracağım. Bir ülkenin acılarına 

tutunarak özür dileyeceğim. Işıklı bir korunak arayacağım 
sesinin kıvrımlarında. ‘Gelmen iyiliktir’ diyeceğim. 

Yüreğimden başka yanıtım olmayacak. Bir sorudan bir soruya 
vuracağım seni yine. Dünyanın bütün yağmurları yağacak iki 

söz arasında. Ellerimi geçmişe mi geleceğe mi koyacağımı şaşıracağım. 
Küller altındaki köz için bir yudum soluk isteyeceğim. ‘Aşk iki kişiliktir’ 
sözünü düşüneceğim uzun uzun. Kalkıp pencereden hayata bakacağım. 
Alnından öptüğüm yerde ülkemsin, ağzından öptüğüm yerde kadınım, 
diyeceğim. Bir gülüşünle çıkıp caddeleri dolduracağım.

Ömrümden öteye taşıdığım çocuk... Ya sen bu ülkede doğmasaydın, ya 
ben aşkı herkes gibi bilseydim.

Güzellik, 
insanların gelecek 

düşlerinden çoktan 
çıkmıştı. Kimsenin 

ortak türküsü yoktu 
ve kimse türküsünü 

bir başına 
söyleyemiyordu.

ŞÜKRÜ ERBAŞ
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Çok tembel var ama 
Oblomov bir tane

 Bir eserin “değerliliğini” belirleyen, onun 
yaratılmış olmasının insan(lık) için, dünyamız için 

anlamının ne olduğu, dünyamıza neyi/neleri kattığı; 
etik değerler bakımından özelliğinin ne olduğudur, 

bu bakımlardan görmemizi sağlayabildikleridir.ZEYNEP İSPİR

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi: “Benim görebildiğim kadarıyla: bir eserin 
“değerliliğini” belirleyen, onun yaratılmış olmasının insan(lık) için, 
dünyamız için anlamının ne olduğu, dünyamıza neyi/neleri kattığı; 

etik değerler bakımından özelliğinin ne olduğudur, bu bakımlardan 
görmemizi sağlayabildikleridir.”

n Hocam, yeni yaşınız kutlu olsun. Doğum gününüz vesilesiyle 
biraraya gelmişken, çok çeşitli sebeplerle hep rehberliğine 
başvurduğumuz felsefenin sanatla ilişkisini değerlendirmemize 
yardımcı olacak bu kısa söyleşiyi de yapmaya vakit ayırdığınız için 
teşekkür ederim. 

Çalışmalarınızın büyük bölümünde –kimi zaman bir kavramı 
açıklarken, kimi zaman yaygın akıl yürütme biçimlerinin 
aralarındaki farkları ve bunların sonuçlarını ortaya koyarken– 
edebiyat eserlerine göndermelerde bulunuyorsunuz. Öncelikle 
kendi çalışmalarınızdan yola çıkarak edebiyat ve felsefe arasında 
ilişkiye dair neler söylemek istersiniz?

Edebiyat eserleri, akla gelen-gelmeyen binbir çeşit yaşantı ve eylem 
olanağını bize doğrudan doğruya gösteriyor –hem de yaşamda 
karşılaşsak da çoğumuzun göremediği, farkına bile varmadığı yaşantı 
ve eylem olanaklarını. Böylece, insan denen bu varlığı tanımamıza 
yardımcı oluyorlar. Bundan dolayı edebiyat eserleri –onların sağladığı 
bilgi– en başta etik için, sonra da insan felsefesi, değer felsefesi için 
örneklerin devşirilebileceği bitmez tükenmez bir kaynaktır. 

Ben yalnızca Sanat Felsefesi derslerinde değil, Etik ve Değer Felsefesi 
derslerinde de bu alanların sorunlarını ele alırken hep edebiyat 

eserlerinden örnekler kullanıyorum. Orada anlatılan yaşantılar ve 
eylemler aracılığıyla aynı zamanda etik değerleri de erdemleri ve 
tutkuları da somutlaşmış şekilde görmek mümkün. Hele oyunlar, 
öyküler, romanlar ve bunların başarılı bir biçimde filmleştirilmişleri, 
felsefenin sözünü ettiğim alanlarının sorunlarını “herkes”in 
görebileceği şekilde anlatmanın paha biçilmez bir yoludur. 

Felsefenin yalnızca bu alanları için değil, başka alanları için de örneğin 
Bilgi Felsefesi için bazı eserler çok elverişli örnekler sağlıyor. Son 
onyıllarda gitgide artan ve yapılan “modüler eğitim”lerle pekişen 
bağlantı kuramama ve mevcut bağlantıları görememe sıkıntısını 
yaşadığımız bir zamanda, “Komiser Kolombo” dizisinin bazı 
bölümlerinden öğrenilecek şeyler vardır. Heykeller de resimler de bazı 
olanakları göstermek için kullanılabilir, ama bunların sağladığı görme 
imkânları daha sınırlıdır. 

Bu söylediklerim, edebiyat eserlerinin felsefeye 
sağlayabildiklerindendir. Konuya, felsefenin edebiyata neler 
sağlayabildiği sorusu açısından bakarsak, şunu söylerim: Aynı 
konularla ilgili felsefî bilgi oyun, öykü, roman yazarlarına insanlararası 
ilişkiler ve kişinin kendisiyle ilişkisi gibi konularda daha zengin görme 
imkânları açıyor ve yazarların ona göre kahramanlar ve karakterler 
yaratmalarına yardımcı oluyor. 

n Sanatın yarattığı düşünme alanını, değerlere ilişkin 
hesaplaşmalarımız üzerindeki etkilerini ve kavramları 
anlamamıza ilişkin sunduğu imgesel imkânlara vurgunuzu 
kimi zaman bir romanla, kimi zaman bir heykelle ilişkisinde, 
çalışmalarınızda görmek mümkün. Bu bakımdan sanata belirli bir 
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 Günlük yaşamda 
kişilerin yaşadıklarını 

ve yaşantılarını da 
göstermek önemlidir, 

çünkü onlar da var, onlar 
da yaşamın içinde. Ama 
onların nasıl anlatıldığı 

önemli. Hayatta çok 
tembel insan var, ama 

bir de Oblomov’u 
düşünün!

amaç mı yüklüyorsunuz? 

Böyle konuları düşünürken, ‘sanat’ın değil, tek tek sanat alanlarının 
açtığı imkânları gözönüne almak uygun olur. Çünkü ‘sanat’tan 
söz ederken, insan türünün bir “başarısına” –bilim, felsefe gibi bir 
başarısına– bakıyoruz; insanın ana etkinlik alanlarından biri olarak 
–böyle bir perspektiften– sanatı gözönüne almış oluyoruz. ‘Sanat’tan 
söz ederken bilme konusu yaptığımız ile, bir sanattan –resimden, 
heykelden– söz ederken bilme konusu yaptıklarımız (objemiz) 
farklıdır. Edebiyattan, resimden, heykelden söz ederken, bu alanların 
birbirinden çok farklı olan eserlerine bakıyoruz.

Bu aynı ayrım, felsefede bilme nesnesi yapılabilecek herşey için söz 
konusudur. Örneğin ‘insan’dan söz ederken insan denen varlığı insan 
olmayan varlıklardan ayırdediyoruz, ‘bir insan’dan söz ederken ise 
Mehmet’i, Fatma’yı gözönünde bulunduruyoruz. Bu, Platon’un, 26 
yüzyıl önce bize öğrettiği bir şeydir –öğrenen varsa, tabiî. Çünkü 
felsefe tarihine, filozofların yazdıklarına baktığımız zaman, bu farkın 
farkında olan filozofların pek fazla olmadığını görüyoruz. 

Sizin bana sorduğunuz soruda ‘sanat’, bilim, felsefe gibi insan 
türünün farklı bilgisel etkinlik alanlarından biri olan ‘sanat’tır. 
Bu anlamda, yapılan bir şey olarak ‘sanat’ın da, bütün insansal 
etkinlikler gibi, bir iç amacı var. Ona ben yüklemiyorum bu amacı. 
Benim yaptığım, bu amacın yalnızca açığa çıkmasını sağlamaktır. 
Bunu da eserleri yüzyılları aşan yaratıcıların eserlerine bakarak 
yapmaya çalışıyorum. İşte böyle bir amaç kastediyorsanız, evet, 
sanatın –benim ona atfetmediğim, bir insansal etkinlik olarak onda 
bulunan– bir amacı var. Bunları düşündüğümüzde, bugün moda olan, 
bir eser yapıp onu bir süre sergiledikten sonra yok etmek, acaba ne 
anlama geliyor?

n Sanatsal bir ürün olarak nitelemek bakımından, 
felsefesiz bir edebiyat mümkün mü? Örneğin 
sıradan insanların gündelik yaşam hikâyelerinin 
yazara has bir edebi biçemle kaleme alındığı 
eserler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Günlük yaşamda kişilerin yaşadıklarını ve 
yaşantılarını da göstermek önemlidir, çünkü 
onlar da var, onlar da yaşamın içinde. Ama 
onların nasıl anlatıldığı önemli. Hayatta 
çok tembel insan var, ama bir de Oblomov’u 
düşünün! Sorunuzla ilgili olarak hem sıradan 
insanları hem de kahramanları anlatan, “büyük” 
dediğimiz yazarlara bakın. Günlük yaşamda 
“yakaladıkları”, başkalarının dikkatini çekmeyen 
noktalardır. Biçem/üslup taklit edilebilir –bunun 
tipik örneklerini sürrealizmde görüyoruz. Ama bu sözünü ettiğim 
“noktaları”, belirli bir değer duyarlılığıyla insanlara bakan bir göz 
yakalayabilir.

n Başarılı bir yapıtı değerli bir yapıttan nasıl ayırabiliriz? 

Başarılı (sayılan) bir eserin değerli bir eserden farkını görebilmek, 
bir eserin nasıl doğru değerlendirilebileceğini bilmeyi gerektiriyor. 
“Başarılı” bir eser, yaratıcısının onunla ulaşmak istediği amaca 
ulaştıran eserdir. Bu amaçların da çok farklı olduğunu hepimiz 
biliyoruz: kimi yazar ünlenmek ister, kimisi ideolojik bir etkide 
bulunmak ister, kimisi ise yüzyıllara dayanıklı bir eser yaratmak ister. 

Benim görebildiğim kadarıyla: bir eserin “değerliliğini” belirleyen, 
onun yaratılmış olmasının insan(lık) için, dünyamız için 
anlamının ne olduğu, dünyamıza neyi/neleri kattığı; etik değerler 
bakımından özelliğinin ne olduğudur, bu bakımlardan görmemizi 
sağlayabildikleridir.

n Sizinle yapılan röportajlarda, yaptığınız derslerde, kendi 
eğitiminizden de örnek vererek ilköğretim ve lise düzeyinde 
alınan eğitimin niteliğine değiniyorsunuz. Eğitimcinin rolünün 
ağırlıklı olarak vurgulandığı bu değinilerinizde dikkati çeken bir 
diğer şey, şu an aynı eğitim düzeyindeki öğrencilerin kendileriyle 
çok daha geç karşılaştıkları felsefe metinlerini ve sanat eserlerini 
ilköğretim-lise döneminde okumuş, görmüş, değerlendirmiş 
olmanız. Bugün neden bunu başaramıyoruz? Örneğin önceden 
“ağır” bulunmadığı sizin tecrübenizden anlaşılan bazı metinler 
bugünlerde neden lisans eğitimi düzeyinde dahi “ağır” 
bulunuyor?

Benim ilkokul ve liseyi okuduğum zamandan bugüne eğitimin 
düzeyi çok düşmüştür. Gitgide düşüyor, bu da üniversite eğitimine 
de yansıyor. Bu düşüş, yalnızca bizde değil, başka ülkelerdeki 
arkadaşlarımın anlattıklarına bakılırsa, başka birçok ülkede de öyle. 
Ancak çok az sayıda okullar ve üniversiteler bu düzeyi bir yere kadar 
koruyabiliyor. 

Bu düzeyin düşmesinin önemli bir nedeni, düşünce dünyasındaki 
genel düşüş, başka bir nedeni de “ne olsa olur” anlayışının 
yaygınlaşmasından da payını alan öğretmen eğitimidir. Başka 
bazı nedenler de sayılabilir. Öğretmen eğitimindeki bu düzey 
düşüşünün zincirleme sonuçlarından biri de eğitim programlarının 
durumudur. Program hazırlamak –biçimi– öğretilebilir. Ama 
özellikle bazı alanlarda, o biçimsel çerçevenin içine nelerin seçip 
konabileceğini belirleyebilmek için, bunu yapanın yalnızca Eğitim 
Bilimleri eğitimi görmüş olması yetmez. Epey yıl önce, TÜBİTAK’ın 
Sosyal Bilimler Komisyonu üyeliğim sırasında, komisyona gelen 
projelerde gördüklerim, benim için –Eğitim Bilimlerinin durumunu 
görmek bakımından– öğretici olmuştu. Şimdi de, şirketler tarafından 
hazırlatılan “modüller”den ve syllabus’lardaki bazı sorulanlardan 

öğrendiğim gibi. 

Reklamlarda “büyümüş de küçülmüş” çocukları 
oynatacağımıza, çocuklarımıza ilk ve ortaöğretim 

sırasında dünya klasiklerini okuyup anlamalarına 
yardımcı olursak, böyle bir şey, düzey düşüklüğüne 
karşı mücadelenin ilk adımı olabilir. Öğretmenlerle 
yaptığımız bazı hizmetiçi eğitimlerde, bazı 
öğretmenlerin bunu yapmaya ne kadar açık 
olduğunu ve yapmak istediğini görüyorum. 
Öğretmenlik kutsal bir iştir. Bunun için öğretmen 

eğitiminin bu “kutsallığa” uygun yapılması 
gerektiğini düşünüyorum. “Ağır” dediğiniz eserleri 

“açmak” – öğrencilere özetlerini okutmak değil, o 
eserleri doğru anlamalarına yardımcı olmak– öğretmene 

düşüyor. Ve unutmamak gerekir: bazı insansal yetenekler 
kullanılmayınca atrofiye uğrar. 

n Sanat eserleriyle eğitim sürecinin erken döneminde 
tanışmış olmanızın mesleki çalışmalarınıza katkısı nedir? 
Kendi tecrübenizden de hareket ederseniz, tüm disiplinler için 
geçerli olacak biçimde yüksek öğrenimin veya mesleki eğitimin 
öncesinde bu eğitimin hazırlığı olabilecek,  etkileyecek bir eğitim 
altyapısı içinde sanat ve edebiyat eğitiminin yeri nedir?  

Kişilerin insanlaşmasına yardımcı olan eğitim, aslında ilk ve orta 
öğretimde yapılırsa, etkisi daha çok olur. Ama üniversitede de 
yapılırsa, pek geç sayılmaz. Önemli olan, bir kamburumuz oluşmadan 
–yapmamamız gereken ama yaptığımız şeyler birikmeden– bu 
eğitimi görmektir. Ama kişiler, biraz meslek tecrübesi kazanınca, 
onların mesleklerini yaparken karşılaştıkları etik sorunlar üzerinde 
düşündürülmesi için edebiyat eserlerinin sağlıklı bir besin sağladığını 
düşünüyorum. Bu konuda sözü, mesleklerinde karşılaştıkları etik 
sorunlar üzerinde düşünenlere bırakmak daha uygun olur.
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Yol, kendine bir yer bulamamış
kişinin özlemidir.
Kendi yerini yerleşiklikte
bulamayan kişi,
onu yolculukta arar.
Nasıl, bir yer, bir yolun başı ya da sonu;
bir yol da bir yerden önceki ya da sonraki
bir durumsa — kişinin durumu da
hep, öyle, ya da böyledir…
Yerini yitiren kişi,
yola çıkmak zorundadır…

Yeni bir mecraya, yeni bir maceraya 
başlarken yazının izinden giderek 
yine, büyük ozanları referans 

alıyorum kendime bilhassa, özellikle…
Çünkü olur da yanılırsam onlar beni 

uyarırlar…
Çünkü olur da yanlış yerlere saparsam, onlar 

beni kurtarırlar…
Bu yılın 31 Mayıs’ında kaybettik girişteki 

dizelerini okuduğunuz düşünce tarihimizin ve 
yazın dilimizin büyük ustası Oruç Aruoba’yı…

Beni tepeden tırnağa sarsan 
kalemlerden biridir…

Ait olmak üzerine, varlığı 
anlamlandırmak niyetiyle, 
hayata bir açıklama 
yapmak gayretiyle 
giriştiğim bütün uzun 
okumaların ve anlamaya 
çalışmaların köşe taşıdır…

Deyim yerindeyse 
ki yerindedir bana göre, 
mimarıdır…

‘Yerini yitiren kişi’ vurgusuyla 
-elbette her okuyana öyle gelmiştir 
ya- sanki adeta beni anlatmıştır…

Niyeyse hayatımın her döneminde 

bir bulunduğum yere ait olamama duygusu, 
her nerede isem bir başka yerde daha mutlu 
olacakmışım hissi hiç rahat bırakmadı beni…

Peşimi bırakmadı…
Oysa köksüz biri değilim…
Kocaman ve birkaç kuşaktır da birbirleriyle 

yakın yaşayan bir acayip geniş ailenin ferdiyim…
Sonra, yıllar geçtikçe anladım ki köksüzlük 

duygusu, insanın içinde bulunduğu koşullarla 
alakalı değil…

O aileden azade öksüzlük ve yetimlik, kişinin 
içinde…

Sonra başladım bu derin ve aslına bakarsanız 
yaşayanı açısından hazin yalnızlığa bir çare 
aramaya…

Şehirlerden şehirlere, ülkelerden ülkelere, 
insanlardan insanlara ve elbette aşklardan 
aşklara uzun, upuzun yolculuklar yaptım…

Mesela Sartre; ki yazının başlığı da onun 
Bulantı’sından ödünçtür, tüm külliyatını 
mütemmim cüz yaptım…

Varoluşunu anlamlandırmaya çalışan birinin 
yolu nasıl olur da ‘varoluşçuluk’tan geçmez 
değil mi?

Geçti…
Batı’nın, Doğu’nun bütün büyük düşünce 

mimarlarını dolaştım…
İsim isim saymaktan, olur da birilerini 

unutup haksızlık ederim onlara diye, imtina 
ediyorum…

Bir ilkokul öğrencisi, öğretmeninin ismini 
unutursa nasıl utanır, işte ben de müsaadenizle 
o utanca düşmemeyi seçiyorum bu yazıda 
eserlerinden istifade ettiğim birkaç istisna 
haricinde…

Velhasıl klasiklerden bizimkilere, 
öykülerden denemelere ve bolca 

da her dilde şiirle haşır neşir 
oldum…

Sonra bir gün Nâzım’ın 
Hapiste Yatacak Olana 
Bazı Öğütler adlı 
muazzam şiirindeki 
dizelerde buldum 
aradığım cevabı…

Dünyadan, 
memleketinden, insandan

umudum kesik değil diye
ipe çekilmeyip de

atılırsan içeriye,
yatarsan on yıl, on beş yıl

daha da yatacağından başka,
sallansaydım ipin ucunda

bir bayrak gibi keşke’
demeyeceksin,

yaşamakta ayak direyeceksin…
...Yani içerde on yıl, on beş yıl,

daha da fazla hatta
geçirilmez değil,

geçirilir,
kararmasın yeter ki
sol memenin altındaki cevahir!

Bir cevahir vardı ve anlamıştım onun yeri 
kalbimin yanındaydı ve fakat kalbimden de 
öteydi, başkaydı…

Demek ki onu karartmamaktı aslında 
hayatın sırrı ve her daim coşku dolu yaşamanın, 
hevesini korumanın anahtarı da işte tam 
buradaydı…

Başladım gönül üzerine okumaya bu defa…
Önce Doğu’nun Limanları’nı dolaştım Amin 

Maalouf’un izinde…
Semerkant’la büyülendim, Durrell’in 

İskenderiye Dörtlüsü ile 
efsunlu şehirlere ve aşklara 
seyahat ettim…

Tıpkı Coelho’nun 
Simyacı’sındaki Santiago 
gibi aradığım cevabın aslında 
yola çıktığım yerde, her şeyin 
başladığı yerde, kendimde 
olduğunu öğrendim…

Sanki tümü Nâzım’ın 
bahsettiği o ‘sol 
memenin altındaki 
cevahiri’ anlatıyordu 
kendi dillerinde, kendi 
meşreplerinde…

İnsanı ayakta tutan, 
kişiyi mutlu kılan bir yere / 
bir şeye / bir hale vurgu 
yapıyorlardı…

Mevlana’dan 
Arabi’ye, Niyazi 
Mısri’den Bedreddin’e 
mutasavvıfların 
rehberliğinde iyice 
yaklaştım aradığım o 
mistik yere…

Yaşama sevincinin hiç 
bitmediği, olan her 
şeyin mutluluk 

‘İki kent arasındayım. 
Biri bilmiyor beni,  

öteki tanımıyor. Ait olamamak da 
tam olarak burada başlıyor…’

Sonra, yıllar 
geçtikçe anladım 

ki köksüzlük 
duygusu, insanın 
içinde bulunduğu 
koşullarla alakalı 

değil…

İZZET ÇAPA
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verdiği, bir bardak su içerken bile sevinilen, 
maddeden uzaklaşıp mana iklimine geçilen o 
tılsımlı kapıya yaklaştım…

Aslına bakarsanız yıllardır o yaklaştığım 
aynı yerde, öğrendiklerimin Nâzım Usta’nın 
bahsettiği ‘sol memenin altındaki cevahire’ 
inmesini bekliyorum hâlâ…

Çünkü biliyorum ki, bilmekle mümkün değil 
o hale bürünmek...

Bilmek, o hale dönüşmeye giden yolun ta 
kendisi, tamam da…

Peki ya öyle olabilmek…
İşte bakın o sadece bilmekle değil, bilginin 

ötesine geçip bildiğinle yaşayabilmekle oluyor…
Fikrinizi hayata dönüştürmekle, inandığınız 

gibi yaşamayı öğrendiğinizde mümkün hale 
geliyor…

Anladım ki insanlık tarihinin bütün büyük 
ozanları aslında bize aynı şeyi tavsiye ediyor…

İyiliğe inan ve iyiliği çoğaltmak için yaşa…
Ömrünü asla sadece kendi mutluluğuna 

adama…
Çünkü tek kişilik bir mutluluk mümkün 

değildir…
İnsan, o ‘sol memenin altındaki muazzam 

cevahirle’ birlikte, kendisi dışındaki insanlar için 
de mücadele etmeli, başkalarının mutlu olması 
için de emek vermeyi öğrenmelidir…

Nâzım’ın ‘cevahir’iyle çıktık yola, o halde 
yine başka bir düşün mimarıyla, ‘öteki 
mahalleden’ bir ozanla, Necip Fazıl’la noktayı 
koyalım bu yazıya…

‘Eğer tadını bilirseniz, ekmeği paylaşmak, 
ekmekten daha lezzetlidir…’

Hoş bulduk… 

İstanbul, çalınmış hayallerin şehri... 

Talan edilen anıların başkenti...

Yağmalanmış mutlulukların payitahtı...

Kırılmış umutların kalesi...

Kederlerin kraliçesi...

Zorbalığın ele geçirdiği güzellik...

Sinsiliğin bayrak diktiği zarafet...

Aç gözlülüğün işgal ettiği bereket...

Sokağımız, bahçemiz, evimiz, mezarımız... 

Bizim İstanbulumuz.

AHMET ÜMİT
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İlk uzun tren yolculuğumu dedemle yaptım. Gaziantep Fevzi 
Paşa İstasyonu’ndan Haydarpaşa’ya… 50 saat sürdü. Yıl 1988 idi, 
13 yaşındaydım. 13.00’teki tren için sabah 09.00’da istasyonda 

dikilmiştik. “Dede çok erken gelmedik mi?” deyince dedem yüzüme 
bile bakmadan ellerini belinde birleştirip “Evlat tren bizi beklemez biz 
treni bekleyeceğiz” demişti. 

Sizi bambaşka duygular yumağına savurur uzun tren yolculukları. Her 
istasyonun başka bir hüznü, başka bir kederi, şenliği vardır. Ulukışla’ya 
gece vardığınızda istasyonu davul zurna sesleri arasında süslenmiş bir 
halde görebilirsiniz. Lojmandaki memurlardan biri oğlunu evlendiriyor 
olabilir... Bir sonraki Karalar istasyonuna vardığınızda bu sefer bir 
cenazeye tanık olabilirsiniz. Evinde istasyon şefi kocası için ağıtlar 
yakan kadını trenin penceresinden seçmeniz zor olmaz. Düğünle 
cenaze arasındaki mesafe sadece 20 km. Her durakta başka bir öykü 
biner trene. Doktorların artık umudu kestiği kanserli oğlunu evine 
götüren babayla da yolculuk edersiniz, ekmek parası için yepyeni 
hayallerle, elinde tek bir bavulla büyük şehre giden gençle de… 

“Saygılar sunuyoruum”, “Elini yakmazsa para yok”, “Sağlıklı kapalı 
suuu” diye boğazını yırtan seyyar satıcılarla dost olursunuz.

Meraklı amcalar... Kazanlarını açıp size de sarmasından ikram 
edenler… Konuşmadığı anlarda horlayanlar… Trene binmeden hatta 
daha evden çıkmadan kocasına söylenmeye başlayan kadına tek 
bir cevap vermeyen adam… Çakmağınızı ödünç verdiğiniz için yan 
kompartımandaki doğum günü partisine davet edilmenin verdiği 

hazla keyiflenirsiniz. Bir şarkıdır uzun tren yolculuğu, hayallerinizle 
oynaşırsınız. 

TÜRKÜLER YAKILIR, ŞİİRLER YAZILIR  
TRENE; KARA SESLİ

“Kara tren gecikir belki hiç gelmez/ Dağlarda salınır da derdimi 
bilmez.” Kar ve tren… Sadece çocukluğumun değil, hâlâ vazgeçilmez 
ikilim. Nâzım Hikmet der ki, “Kar yağıyor ve ben hatırlıyorum.” Karla 
daima çocuksu bir neşe ve tekinsiz bir yenilenmeye savrulurum. 
Aklıma neler gelmiyor ki; Orhan Pamuk’un Kar’ı, Thomas Mann’ın 
Büyülü Dağ’ı, Paul Auster’ın Kış Kitabı… Kar belleğimde kimi zaman 
istasyonda Anna Karenina’yı yasak aşkı Kont Vronsky’le buluşturmak 
için çırpınan bir aşk perisi oluyor. Bazen de bir dramın habercisi. Kar ve 
tren bana en çok da Sabahattin Ali’nin Ayran öyküsünü anımsatıyor. 
Sebebi çocukken her sömestr olduğunda karda kışta trenle ziyaretine 
gittiğim dedemin Sinop Cezaevi’nde Sabahattin Ali ile koğuş arkadaşı 
olması olabilir. Sabahattin Ali Ayran öyküsünde, küçük Hasan’ın karda 
istasyona gelip güğümündeki ayranı satma çabasını ve sonrasında gece 
korku dolu 2 saatlik yoldan eve dönüşünü anlatır. Hasan soğuktan 
donmak üzeredir, sadece iki bardak satabildiği ayranı da sırtındaki 
güğümde donmuştur. Çiledir, acıdır, fukaralıktır, dizini kırıp rahatça 
bir çocuk hayaliyle savrulamamaktır Hasan’ın alın yazısı. Hasan evine 
ekmek götürebilmenin yüküyle çocukluğunda ‘merhabalaştı’.

Bizler trende dağları aşarken trenin gür sesinde karın sessizliğiyle 
konuşuruz. Nice Hasan’ları göremeden... Kara tren gecikir…

Yükü cefadır 
kara trenin…

SERHAN ASKER

HATIRA PERONU
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Büyük Friedrich (ll. Friedrich- Filozof Kral), Postdam 
ormanlarında gezerken saray yaptırmak için bir yer beğenir. 
Beğendiği yerde bir yel değirmeni vardır ve adamlarını 

değirmenciyle konuşup yerin alınması için gönderir. Kralın adamları 
değirmenciye ne söyleseler değirmenci değirmenini satmak istemez. ll. 
Friedrich duruma sinirlenir ve değirmencinin huzuruna getirtilmesini 
emreder. Değirmenci kralın karşında da tavrını değiştirmez. 

Friedrich’in sinirleri iyiden iyiye yıpranır ve en sonunda, 
“Sen benim Prusya Kralı Büyük Friedrich olduğumun 
farkında mısın be adam, sen kimsin?” diye kükrer.

Değirmenci istifini bozmadan, “Ben de yel 
değirmeni olan Sans- Souci’yim” der. 

Friedrich, “Değirmenci! Ben bir kralım. Zorla da 
olsa o yeri senden alırım. Sen kime güveniyorsun?” 
diye sorar. 

Değirmenci, “Ben de Berlin’de hâkimler var onlara 
güveniyorum” der. 

Kral duraksar, şaşırır ve gururlanır. Tahta çıktığından 
beri ıslah etmek için çabaladığı mahkemelere halkının 
güvendiğini anlar. Ve “Hiçbir güç, hiçbir iktidar, kral dahi olsa 
hiç kimse adaletten üstün değildir” der. 

Friedrich o sarayı yaptırdı, değirmenciye komşu oldu. Ve bugün 
ayakta duran iki nesne adaletin simgesi oldu.

Alman Kralı ll. Wilhelm 1889, 1898 ve 1917 yıllarında Osmanlı 
Padişahı’nı ziyarete geldi. Son ziyareti Birinci Dünya Savaşı tüm 
şiddetiyle devam ederken gerçekleşti. Artık iade-i ziyaretin şart olması 
sebebiyle Almanya’ya bir Osmanlı heyeti gönderilmesi kararlaştırıldı. 
Ancak Osmanlı Padişahı Sultan Reşat’ın sağlığının seyahate elverişli 
olmaması sebebiyle padişahı temsilen veliaht Vahdettin’in gönderilmesi 
uygun görüldü. Vahdettin’e eşlik edecekler arasına Mustafa Kemal 
Paşa ve Harp Okulu’ndan hocası olan Naci Paşa seçildi. Heyet hem 
iade-i ziyaret gerçekleştirecek hem de devam eden savaşla ilgili Alman 
Kralı ile bir araya gelecekti. Osmanlı Heyeti, Berlin’de Adlon Otel’de 
konaklamayı uygun gördü. 25 Aralık 1917’den 4 Ocak 1918’e kadar bu 
otelde konakladılar, görüşmeleri sürdürdüler. 

31 Aralık 1917 tarihinde Mustafa Kemal Paşa heyetten kısa bir 
süre ayrılarak Postdam’da yer alan Sanssouci Sarayı’nı ziyarete gitti. 
Adaletin nasıl göründüğünü merak etmişti…

Feyzullah Efendi’nin Sultanla ‘Emek’ Sınavı
Sanssouci Sarayı 1747 yılında inşa edildi. İstanbul Maltepe İskele 

Meydanı’nda yer alan Beşçeşmeler’den (Feyzullah Efendi Çeşmesi) tam 
19 yıl sonra. 

Feyzullah Efendi o yıllarda köy olan Maltepe’ye bir çeşme yaptırmak 
istedi. Gücü elverdiğince çeşmenin yapımına başladı. Kendisi de 
çeşmenin yapımda çalışıyordu. Feyzullah Efendi neyi var neyi yok 
bu çeşmenin yapımına harcasa da çeşmeyi tamamlayamadı. Tek 

başına çalışarak da olacak iş, tamama erecek bir uğraş değildi. Suyu 
Kayışdağı’ndan getirecekti. Çaresiz kaldı, Sultan lll. Ahmet’in 

Anadolu’ya gönderdiği bir torba altından posta arabasının 
yolunu keserek ihtiyacı olan kadarını aldı. Ve çeşmenin 

yapımı için işçi tutarak inşaata devam etmeye başladı. 
Posta arabasının soyulduğunu fakat altının 

hepsinin alınmadığını öğrenen Sultan lll. Ahmet 
kızsa da Feyzullah Efendi kimdir, nasıl bir adamdır, 
diye merak etmişti. Tebdil-i kıyafetle Maltepe 
köyüne gitmeye karar verdi. lll. Ahmet, güneş henüz 

öğle vaktini göstermeden çeşmenin yapıldığı alana 
geldi. Kollarını sıvamış, üstü başı toprak içinde ve 

alnından dökülen terle kazdığı toprağı ıslatan Feyzullah 
Efendi’nin yanına vararak ondan çeşme inşaatında çalışmak 

için izin istedi. Feyzullah Efendi, “Tamam, olur. Öğle vaktinden sonra 
gel” dedi. Sultan hemen işe başlamak için ısrar edince Feyzullah 
Efendi, “Bak Efendi, sen şimdi başlasan yarım günlük yevmiyeni nasıl 
hesaplarız? Şimdi başlasan senin bana hakkın geçer, tam gün yevmiye 
alsan benim sana hakkım geçer. Sen belli yorgunsun. Dinlen biraz 
öğleden sonra başla” der. Sultan lll. Ahmet, altınlarının gerçekten 
hayır için kullanıldığını anlar ve Feyzullah Efendi’ye kendisini tanıtarak 
çeşmenin yapımını bitirmesi için gerekli altını tamamlar. Feyzullah 
Efendi, Kayışdağı suyunu toprak künkler döşeyerek çeşmeye ulaştırır.

Ben bu hikâyeyi ilk duyduğumda gözümün önünde Sultan lll. 
Ahmet’in kollarını sıvadıktan sonra kazılan su oluğuna atlayıp kazma 
vurduğunu hayal ettim. Sonra kendisini tanıttığını ve Feyzullah 
Efendi’ye “Altınımı çaldın. Korkmuyor musun be adam?” diye 
sorduğunu ve Feyzullah Efendi’nin de “Neden korkayım, senin Maltepe 
köyünde de halkın var” dediğini düşledim.

İnsanların kim olduklarını; yaptıkları ve yapmak istedikleri için 
nelere göğüs gerdiklerinden anlarız. Değirmenci Sans- Souci ve 
Feyzullah Efendi kellelerinin gidebileceğini göze alarak biri krala 
adalete güvenilmesi, diğeri de halka hizmet karşısında şapka 
çıkartılması gereğini öğretmiştir.

Uğraşlarında haklı olan insanlar, korkularını yenmiş kişilerdir.

Adalete güvenen korkuyu unutur!

BIZIM PERON
ULAS GEROGLU

Uğraşlarında 
haklı olan 
insanlar, 

korkularını 
yenmiş 

kişilerdir.

BEŞÇEŞMELER
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Sene 1996 idi. Öğrencilik günlerimin son 
demlerindeydim. Her şeyi bildiğimizi 
sandığımız, tek başına dünyayı değiştirecek 

gücü içimizde taşıdığımıza inandığımız zamanlardı. 
Nadiren zaruri ihtiyaçlar dışında harcayacak 
paramız olur, olduğunda da soluğu Beyoğlu’nda 
bir mekânda alırdık. İşte yine öyle bir günde, 
hiç tanımadığım biri beni müşkül bir durumdan 
kurtarmıştı. Adı Ilgın Su idi o kişinin ve kulağımızda 
sesini duymanın ruhumuzu titrettiği Ruhi Su’nun 
oğlu olduğunu duyduğumda heyecanlanmıştım. 
Ruhi Su deyince gözümün önünden imgeler 
geçerdi; sıra dağlar, başı göğe eren bin yıllık ağaçlar, 
gür bir çağlayan, ancak ufukta son bulan birdeniz… 

O akşamı ve o yardımı hiç unutmadım ve yıllar 
sonra doğan kızıma Ilgın Su adını verdim. İtiraf 
edeyim isim de pek hoşuma gitmişti. 

Ilgın Su ile bir daha yolumuz hiç kesişmedi. Ta ki 
geçen güne kadar… Yüz yüze gelmek için aradan 
yirmi yıl geçmesi, bir derginin bizi bir araya 
getirmesi gerekiyormuş meğer. Adına söyleşi dedik 
ama daha ziyade samimi bir sohbetti yaptığımız. 
Aramızdan ayrılışının üzerinden otuz beş yıl geçen 
büyük kaybımız Ruhi Su’yu oğlu Ilgın Su, İstasyon’a 
anlattı konuştuk. 

Ruhi Su olmadan geçen 35 yıl

Özellikle şunu dile getirmek isterim ki öncelikle 
insanların şu otuz beş yıl içeresinde neleri 
kaybettiğimizi sorması lazım. Kaybedilen sadece 
Ruhi Su değildi, birçok insan kaybedildi. Aynı 
zamanda birçok düşünce de kaybedildi, yok oldu. 
Üniversitelerden öğretim üyeleri atıldı,  kürsüler 
kaldırıldı, yok sayıldı. Otuz beş yıl içerisinde sadece 
benim babam değildi kaybettiğimiz. Babam zaten 
yaşı gereği artık bu dünyadan gidecekti ve gitti. 
Ama Türkiye 35 sene boyunca ne kazandı, ne 
kaybetti, neler gitti? İnsanların bunları çok ciddi 
olarak sorgulaması gerek. 

Müziğe tutkun dev bir yürek

Babamın müzik tutkusu çok eskilere, Adana 
günlerine dayanıyor. Babam öksüz bir çocuk ve 
orada bir ailenin yanına veriliyor, onların yanında 
büyüyor. O tarihte Adana’da yazlık bir sinema 
varmış. Tabii sessiz filmlerin oynatıldığı bir devirden 
bahsediyoruz. O devirde film gösterilirken mutlaka 
perdenin altında bir kişi canlı olarak piyanoyla 
görüntülere eşlik edermiş. Babam da Adana’daki 
o yazlık sinemada filmlere eşlik etmek için piyano 
çalan insanın yanında bir şekilde yarenlik ediyor. 
Çıraklık ediyor da diyebiliriz. Çok anlattığı bir konu 
da değildi bu babamın. Bir de Adana öksüzler 
yurdu meselesi var. Eski adı Dar’ü Eytam’dır. 
Babam, Adana öksüzler yurduna verildiği zaman 
sürekli türkü söylediği, sesi de çok güzel olduğu için 
tabura seçiliyor. O zamanlar tabur denirmiş. Özel 
günlerde askerler Adana sokaklarında yürürken 
marşlar söylenir, arkadan gelen öğrenciler onlara 
eşlik edermiş. Babam sesiyle hep önde olurmuş 
tabii. Babamın sesi o kadar güzel, o kadar güçlü 
ki defalarca ezan da okuturuyorlar. Babam ezan 
okumayı makamlarıyla gayet iyi bilirdi. 

Türkülerin halkın sesini duyurduğunu söylerdi 
Ruhi Su. Adeta türkü olmuş, Anadolu’nun 
üzerine ezgi ezgi yağmıştı

Herkesin türküleri sevdiği, dinlediği, türkülerle 
ilişkide olduğu bir dönemdi. Babamın da daha 
önce de söylediğim gibi çok eskiye dayanan bir 
tutkusu var türkülerle ilgili.  Türkü söylemek sadece 
mırıldanmak ya da mırıldanan müziği dinlemek 
değildir. İnsanlar dertlerini türkülerle anlatır. 
Türkülerin en büyük özelliği budur… İnsanlar ne 
yaşar, ne hissederse onu türkülerle anlatır. Anadolu 
hayatı göçle geçmiştir. Sürgünle geçmiştir. Bunları 
görürsünüz türkülerde. Anadolu’da yaşayan 
halklar dertlerini türkülerle anlatırlar. Bunun 
örneği çoktur. Babam müzik öğretmen okuluna 
gidinceye kadar upuzun bir macerası vardır ve 
bu macerada türküler hep vardır. Bu durum 
müzik öğretmen okulunda da devam eder, müzik 
öğretmeni olduğu zaman da. Türkülere değer 
vermesi, türküler üzerinde çalışması doğaldır bir 

bakıma. Cumhuriyet’in yeni kurulduğu dönemlerde 
henüz türkülerle ilgili çok ciddi çalışmalar yoktur. 
Kâğıt üstünde bazı çalışmalar vardır, ama gidilen 
yerin halkıyla iletişim kurabilecek, bu işleri 
yürütebilecek insan neredeyse yoktur. Zaman 
zaman bazı çalışmalar yapılır. Büyük okullarda 
konservatuvarlar kurulmaya karar verilmesi bu 
dönemine rastlıyor. Babam Anadolu’yu tanıyan, 
bilen biri olduğundan farklı bir yeri var. Mesela 
Kayseri’ye, Sivas’a, Adana’ya derleme için biri 
gideceği zaman kiminle nasıl ilişki kurulacak biliyor. 
Babam adeta bir kılavuz gibi oralarda… Babam 
Anadolu insanının dilinden anladığı, onlarla oturup 
kalmasını, iletişim kurmasını bildiği için Ahmet 
Adnan Saygun’un asistanı oluyor ya da Ulvi Cemal 
Erkin de ondan yardım istiyor. Bir köye gittiğinde 
her zaman türkü dinlemek ister, kendini araştırma 
yaparken bulur o devirlerde. Türküleri derlemek, 
türküleri anlamak için o insanlarla ilişki kurabilmek 
o gün de çok önemliydi, bugün de öyle.

Dönemin halk müziği ustalarıyla bir araya gelir, 
sabaha kadar çalıp söylerlerdi

O dönem halk müziğiyle uğraşan insanlar birlikte 
çok zaman geçirirlerdi. Bazen babam onlara 
giderdi, bazen onlar bizim eve gelirlerdi. Tabii 
babam 1912, ben 1959 doğumluyum. Benim 
doğumumdan öncesi de var ama ben ancak 
şahit olduklarımı anlatabilirim. Çok insan gelirdi 
evimize. Âşık Veysel, Ali İzzet Özkan, Âşık 
Mahsuni ve o dönem çalışmalar yapan daha birçok 
isim bizim evde gecelerdi. Bir araya geldiler mi 
kalırlardı tabii olarak. O zamanlar Nişantaşı’nın 
arka mahallelerinden birinde, bir çatı katında 
otururduk. Benim büyüdüğüm evdir orası. O 
toplanmalarda yataklar yanlamasına serilirdi. 
Ben ve misafirlerimizin çocukları öyle uyurduk. 
Çocukluk arkadaşımdır onlar benim, birlikte 
büyüdük. Eğer başka bir evde toplanılacaksa 
babam bazen beni de götürürdü. Yılın iki, üç ayını 
da Anadolu’da geçirirdi. O zamanlarda türkü 
derlerdi. O günler böyle yaşandı. 

Baba Ruhi Su, anne Sıdıka Su… Başka türlü bir 
çocukluk

 Müziğe 
tutkun 
ezgili 

bir yürek
“Bir yerde türküler ne kadar gelişmişse, anlatım gücü ne kadar artmışsa, oradaki 

koşullar o oranda ağır demektir. Türkülerden korkulması boşuna değildir.” 

RUHİ SU

DİLEK NEŞE AÇIKER
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Ne olur 
Buralarda sevdalansam birine 
Yeşil bakışları olsa 
Yeşil yeşil özlesem

Şiirler okusam 
Sevdiğimin elleri güvercin teleği 
Isınırım, dokununca sımsıcak

Ona derim ki 
Seni alır memlekete giderim 
Yaşarız çocukluğumu yeniden

Nehirden kum çeker arabacılar 
Atı düşenlere yardım ederiz

Bahçelere girer erik çalarız 
Bekçiler kovalar bizi 
Kovalasın kaçarız 
Ama kuşlara taş atmak yok

Üç adımda mahalleye ineriz 
Komşular çepeçevre sarar dört bir yanını

Bir bakarsın ayağında şalvar 
Her yanında kuş resmi var

Anam çok sever seni 
Babam hiç belli etmez

Eskiden olsa seni ata bindirirdim 
Babamın derdi ondan 
Şimdi atımız yok.

Babam da annem de hayatları boyunca bilfiil bir 
mücadelenin içindeydi. Tabii o dönem sadece ben 
değil, bizim gibi benzer hayatlar yaşayan başka 
ailelerin çocukları da aynı çocukluğu yaşadı. 
Onlar da aile dostlarımızdı, yakın görüşürdük 
genelde ve çocukları da benim arkadaşımdı. 
Nâzım Hikmet’in oğlu, Aziz Nesin’in çocukları 
falan hep çocukluk arkadaşıyız. Nasıl bir çocukluk 
oldu derseniz, her türlü güçlükle karşılaşılan bir 
çocukluktu. Doğal olarak ben de payımı aldım bu 
günlerden.

Anılar kitaplaşıyor

Babam ve annemle olan anılarımdan oluşan 
bir kitap yazıyorum. Kitap artık ortalarına geldi 
diyebilirim. Daha önce yazılanlardan ya da 
sorduğunuz soruların cevabından biraz da olsa 
farklı boyutta bir şeyler okuyacaksınız tabii ki. 
Sonuçta benim yazdığım bir anı kitabı olacak. 
Bilimsel olan taraflar için başka arkadaşlar başka 
şekilde çalışmalar yapıyor. 

Ruhi Su’nun müzik tutkusuyla yoğrulmuş bir 
müzik eğitiminin olduğu bir ülke hayal etsek

1930’lardan itibaren, daha konservatuvarlar 
kurulmadan, hatta babam daha öğrenciyken, 
asistanken farklı bir müzik eğitimi hayali 
vardı. Çok sesli müziği önemserdi. 
Türkülerle çok sesli müziği bir 
araya getirmeyi önemserdi. O 
zaman yaşamış kompozitörler 
buna eğilseydi, o dönemden 
itibaren babamın hayal ettiği 
gibi bir eğitim başlasaydı 
bugün durum çok farklı 
olurdu. Etnomüzikoloji bölümü 
kurulmasını çok istiyordu. 
Buna çok önem veriyordu. 1940’lı 
yıllardan bahsediyorum. Babam 
daha o zamanlarda bunu hayal ediyordu. 
Çok sonrasından bu bölümler kuruldu ve bugün 
artık müzikoloji enstitüsü var ama hâlâ yolun 
başındayız desek yeri. Babam gerçekten çok sesli 
müziğin ülkemizde gelişimine çok önem verirdi ve 
hayali o zaman gerçekleşse katkısı büyük olurdu.

Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği

Ben derneğin kurucularından biriyim ve 
başkanıyım. Daha önce on altı sene boyunca 
çalışmalarımızı vakıf olarak sürdürdük. Vakıf çatısı 
altında bir konservatuvar kurma girişimimiz oldu, 
ancak maddi gücümüz yetmeyince bu iş girişim 
ortada kaldı. Sonra da vakfı gerek bürokratik 
sorunlar gerekse maddi sorunlar yüzünden 
kapadık ve dernek olarak faaliyetimize devam 
ettik. 2012 yılında 100. yıla istinaden sevgili Kemal 
Gökhan Gürses’in girişimiyle Ruhi Su 100 diye 
bir kampanyaya başladık. Bu proje kapsamında 
sergiler açtık, Ruhi Su Dostlar Korosu olarak 
konserler verdik. Bu konserlerin bazısı yurtdışında; 
Viyana, Avustralya gibi ülkelerde gerçekleşti. 
Çalışmalarımızı aralıksız devam ettirdik. 
Şimdi ise pandemi dönemi içerisinde yapmak 
isteğimiz sempozyum vardı, ancak önümüzdeki 
seneye erteledik. Bu sempozyum için müzik 
bilimiyle ilgili insanlarla akademik çalışmalar 
gerçekleştireceğiz. İnsanların araştırmalarıyla 
tebliğ biçiminde katılım sağlamasını amaçlıyoruz.  
Pandemi koşullarında da olsak durmuyoruz ve 
sempozyum dışında koro şefimizin girişimleriyle 
koral müziği daha geliştirecek bir yapılanmaya 
gidiyoruz.  Bir de daha öncesinde, daha vakıf bile 
ortada yokken babamın evlerde kaydedilmiş 

türkülerinin hepsini CD serisi haline getirmiştik. 
Sonunda eldeki kayıtlar bitti tabii. Fakat bunun 
dışında yapılmış uzunçalarlar var ve bunları tekrar 
ortaya çıkararak bir bibliyotek haline getirme 
projemiz var. 

Ruhi Su’nun hayali türkülerle ilgili çok boyutlu 
çalışmalar yapmaktı

Babamın hayatta yapmak istediği en büyük 
şeylerden bir tanesi halk müziğinin tüm 
boyutlarıyla incelenmesi ve bu konuda çalışmalar 
yapılmasıydı. Babam ilk defa 1937’de Almanya’ya 
gittiği zaman orada gördüğü bir kitap var. O 
zamandan ta altmış, belki de yüz sene önce 
birileri Anadolu’ya gelmiş, Anadolu halklarının 
müziğini araştırıp bu konuda kitaplar yazmış. 
Senelerce üzerinde çalışılmış bir projeden, 
bilimsel bir çalışmadan bahsediyorum. Birileri 
yapmış bunu ama özü bize ait. Ama neden bunu 
yapan biz değildik sorusu hep vardı babamın 
aklında. Babamın en çok yaptığı şey sorgulamaktı. 
Hayatı boyunca sorguladı ve bunları sorgulayarak 
öldü aslında. Bu konuda yapabilecek çok 
kapsamlı bilimsel çalışmaları dernek olarak belki 
biz yapamayız, ama yapacak olanlara ön ayak 
olabiliriz, destek olabiliriz.

Sabahattin Ali hem hocası hem 
arkadaşıydı

Sabahattin Ali babamın hocası, 
aynı zamanda arkadaşıydı. 
Babam ve annem her zaman 
edebiyatla iç içeydiler. 
Annemi ayrı tutmak 

istemiyorum. Zaten o kuşağın 
hepsi öyleydi. Bizim kuşağa 

benzemez o kuşak. Hiçbir 
kuşağa benzemez. Sayısız şiiri 

ezbere bilirlerdi. Babamın sevdiği 
pek çok yazar vardı. Bana da öneriler 

yapardı.

Aile

Annemle babamın geleneksel bir yaşamı 
vardı. Babamın çalışma biçimi de öyleydi. 
Konservatuvarda aldığı Alman eğitiminin 
getirdiği alışkanlıkla yaşamının her alanında 
saatlere bağlıydı. Bazen aramızda fikir çatışması 
olurdu. Çatıştığımızda gerçekten çatışıyorduk. 
Anlaşamadığımız çok konu vardı. Çok 
geçinemediğimizi söyleyebilirim. 

Yasaklı bir sanatçı ve yarım kalanlar

Babamın yapmak istediği, tamamlamak 
istediği Mevlana ve Dadaloğlu çalışmaları vardı. 
Diğerlerini tamamladı fakat araya pek çok olay 
girdi ve bazıları yarım kaldı. Sıkıntılı günlerdi, 
babam politik bir insan, yargılanan, yasaklı bir 
insandı. İstediği gibi bir kürsüsü de ekibi 
de olmadı hiç ve ihtiyacı olan çalışma 
ortamına hayatı boyunca kavuşamadı. 
Mevlana ve Dadaloğlu’nu bu sebeplerden 
tamamlayamadı. Annem ve ben derlediği 
türküler üzerine bazı çalışmalar yaptık. 
Mesela Dadaloğlu ve Çevresi diye bir 
albüm yaptık ama o kadar.  Bu çalışmanın 
tamamlandığı anlamına gelmiyor. Biz 
sadece derlediği türküleri kendi sesinden 
yayınlamış olduk. Mevlana bitmedi, onun 
üstüne çalışamadı. İçinde çok ciddi bir 
ukde olarak kalan çalışmalar Şah Hatayi 
ve Dadaloğlu’dur.

Babam politik bir 
insan, yargılanan, 
yasaklı bir insandı. 

İstediği gibi bir kürsüsü 
de ekibi de olmadı hiç 

ve ihtiyacı olan çalışma 
ortamına hayatı 

boyunca kavuşamadı.

MENDERES SAMANCILAR

Sevdalansam
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1966 yılıydı. Henüz 40’ına bile varmamış yazar, eşi Mercedes’le 
birlikte yeni romanının özgün el yazmalarını Buenos Aires’e 
göndermek için Meksiko City’deki San Angel postanesine gitmişti. 

Elindeki  ‘ağır’ paketi tartılmak üzere uzattı görevliye, vedalaşma anıydı, 
kolay değildi...

Postane görevlisi haftanın sonuna varmıştı sonunda, yorgundu; her 
zamanki alışkan ve sıradan hareketleriyle paketi tarttı ve hesaplamayı da 
kafasından yapıverdi: ‘82 peso tuttu!..’ 

Birbirlerine baktılar, eşi cüzdandaki bozuklukları da çıkardı, saydı 
ve yazara dönüp biraz çaresiz, biraz kabullenmiş ’53 pesomuz var’ 
dedi. Bir an suskunluk..Bir süredir sıkıntı çekiyorlardı, çabuk çözüm 
üretmeye alışmışlardı çoktandır..Romanın yarısını göndermeye karar 
verdiler hemen oracıkta, postane görevlisini  kendi maddi sorunlarıyla 
sıkmadan, oyalamadan..Cuma akşamıydı, saat altıydı, hafta sonu oturup 
düşünmek için vakitleri olacaktı nasılsa...Yerleşmiş bir ‘rehinecilik’ 
kavramı vardı ülkelerinde ve tabii kendi kişisel geleneklerinde!..

Eşyalarının çoğu rehinecideydi zaten, e bir iki dost da vardı, yardım 
edecek.. Aç kalacakları için , daktiloyu verecek halleri de yoktu;  
bir ısıtıcı, evlilik hediyesi bir mikser ve  eğer bir rehineciye verilirse 
uğursuzluk getireceğine inanılan yüzüklerin  ‘ne olur, ne olmaz’ amacıyla 
rehineciye bırakılmasına karar verildi ve romanın ikinci yarısı da hafta 
başında ve —sonunda —böylece postalanabildi...Ama olabilecek en 
yanlış şekilde, yani romanın ikinci bölümünün son sayfaları ilk sayfaların 
önüne gelmiş olarak!..

Mercedes, her zamanki ince epritüelliğiyle fısıldadı: ‘Şimdi ihtiyacımız 
olan tek şey, romanın da kötü olması!...’

Roman kötü değildi, çok iyiydi. Dünyanın ve insanlığın özeti gibi olan 
bir klasikti; Yüzyıllık Yalnızlık! Yazarının ‘Ne kadar zamanda yazdınız’ 
sorusuna ‘Tüm yaşamım boyunca’ cevabının öznesi... Yazar da dünya 
çapında bir ‘insan’dı; Gabriel Garcia Marquez!..

1927 yılında Kuzey Kolombiya’da doğmuştu. Babası bitkilerin peşinde 
bir eczacı olduğu için sık seyahat ediyordu. Çok az görebildiği annesi 
de telgrafçı..Komutan dedesi ve masalcı ninesi çekirdek ailesi olacaktı, 
büyükannesinin fantastik hikaye ve masalları onu büyük bir yazar 
olmaya götüren yolda, sönüp de, yarı yolda bırakmayacak el feneri..
Solculuğa eğilimini de dedesine borçluydu. Zorla gönderildiği Hukuk 
Fakültesi’ni bıraktı, gazeteci ve yazar olmak istiyordu, sinemaya da 
meraklıydı, sinema eleştirmenliği yaptı, senaryolar yazdı. Babaanneden 
sonra el fenerinin pilini koyup onu aydınlatanlar, Kafka, Hemingway, 
Joyce, Woolf ve onun için özel bir yere sahip Faulkner olacaktı. Siyaset de 
onu epey meşgul etti, kafa yordu. Latin Amerika’nın kanayan yarasının 

kendi kendine kanamadığını; özellikle kanatıldığını her fırsatta dile 
getirdi.  Öğrenciliğinde başladığı gazeteciliği ‘bilerek ve isteyerek’ yıllarca 
sürdürdü. ‘Köpek gibi acı çeksen de en iyi meslek gazeteciliktir’ diyecekti 
yıllar sonra. Küba devriminden sonra New York’a uzandı yolu, Prensa 
Latina  adlı Küba- Havana merkezli Latin Amerika’dan haberler sunan 
haber ajansının New York ofisinde çalışmaya başladı.Devrim yanlısı 
olanların ve olmayanların keskin bir biçimde saflara ayrıldığı dönemdi, 
hava ağırlaşmıştı, eşi Mercedes’le yeniden yollara düşmeye karar 
verdiğinde tünelin ucunda Meksika gözüküyordu.

Yaprak Fırtınası, Yüzyıllık Yalnızlık, Kırmızı Pazartesi, Kolera 
Günlerinde Aşk, Albaya Mektup Yok, Şer Saati, Aşk ve Öbür Cinler, 
Bir Kayıp Denizci, Bir Kaçırılma Öyküsü, Benim Hüzünlü Orospularım, 
Anlatmak İçin Yaşamak...

Kadını, erkeği, çocuğu,ihtiyarı, hayatın ve insanın iç dünyasının en 
karmakarışık, en tarifi imkansız hallerini, kendine özgü yalınlığıyla, 
karmaşadan uzak, süssüz ama muhteşem cümleleriyle anlattığı kitaplar 
yazdı, ‘Latin Amerika’nın insani sesi’ dediler ona.. Gerçekle düş, dün ile 
şimdi hayaller ve gerçekler birbirine karışıyor, cama eli değen aşık bir 
erkek camın rengini değiştirebiliyordu... ‘Neden yazıyorsunuz’ diyen 
meraklı bir soruya, esmer, küçük, tatlı suratlı, Latin erkek çocuğunun 
cevabını veriyordu, kocaman bir adam olduğunda da: ‘Arkadaşlarım beni 
daha çok sevsin’ diye!... Ağacı yonttuğu gibi yonttu o da cümlelerini, 
oynayıp sadeleştirdi, azalttı iyice, hafifletti, ok gibi gidip menzili bulsun 
diye!. O cümleler herkese ulaşsın  istedi, yarası acıyan, ya da kanaması 
durdurulamayan insan oğluna, insan kızına, her ülkeden aşığa...Ama 
kendine heykeltraş değil de,marangoz demeyi tercih etti. ‘Yüzyıllık 
Yalnızlık’ta  uykusuzluk belasını bir edebi muziplik olarak kullandım, 
çünkü bu uyku belasının tersidir’. Zaten edebiyat marangozluktan 
başka nedir ki?..diyecekti. Nobel  Ödülü aldığında yıl 1982’ydi. Ardından 
üç ülke Kolombiya, Meksika ve Küba kendi yazarları olduğunu söyledi 
onun; çok da haksız sayılmazlardı. İsveç’te politikacılarla birlikte Nobel’i 
kutladığında  bir rivayete göre büyük masada Bülent Ecevit de vardı..

Bitmesini istemediğimiz kitapların yazarıydı o, ‘son’ yazan sayfaya 
gelince üzüldüğümüz.. 

Anlatmak için yaşadığı ömrünün sonuna geldiğinde yıl 2014’dü, o da 
pek çok anısını çoktan unutmuştu; 87 yaşındaydı. Şimdi küllerinin bir 
kısmı Karayipler’de, bir kısmı Meksika’da. Büyülü cümleleri de insanlığa 
ait hafızanın her bir köşe bucağında.. 

Tıpkı  az gördüğü bitkici, eczacı babası gibi bir şifacı o...
Kalp şifacısı...Kalplere minicik sarı çiçekleri yağmur gibi indiren; 

Yüzyıllık Yalnızlık’ta anlattığı gibi...

GABRIEL GARCIA MARqUEZ
ANLATMAK İÇİN YAŞADI: 
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"Geldin mi şehrimize yine buğday benizli 
sonbahar/Gökyüzü yine bulutlar bağlamış.."

Attilâ İlhan
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