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FİKRET KIZILOK
Yıllar geçse de üstünden 
Bu kalp seni unutur mu?

STEFAN ZWEIG
"Bir kez kendini 

bulmuş olan kişinin 
bu yeryüzünde 

yitirecek bir şeyi 
yoktur artık. 

Ve bir kez kendi 
içindeki insanı 

anlamış olan bütün 
insanları anlar."

Şimdi her yerde ne güzeldiniz o kalmış
Yankımış denizlere öbür kadınlara
Dünyadan sizinle İstanbul olmak varmış.
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DOSTOYEVSKİ
“Şimdi ben 
neyim? Koca 
bir hiç! Yarın 
ne olabilirim? 
Dirilip yeniden 

yaşamaya 
başlayabilirim!”

ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF
Dokunma keyfine yalan dünyanın

İpini eline dolamış gider
Gözlerimin yaşı bana gizlidir
Dertliyi dertsizi sulamış gider

REŞAT NURİ 
GÜNTEKİN

Ben 
zannediyordum 

ki ömürlerimizin 
teknesini 

istediğimiz sahile 
çekmek için yalnız 
onun dümenini ele 

almak kâfidir...

SAİT FAİT ABASIYANIK
Önce kafasını gösterdi:
— Kafa dediğin eskir, ihtiyarlar, ölür 
bile insan ölmeden,
dedi.
Sonra kalbini gösterdi:
— Eskimeyen, eksilmeyen şey buradadır.

Hazan, hüzün, bereket ve hasat mevsiminde doğmuşlardı... Bereketli ömürleri oldu.  Saygıyla anıyoruz...

Dünyada bir yerdeyim ben  
Yol kenarlarındaki su 
birikintilerindeyim  

Yerim yurdum yoktur benim  
Yârim yurdum yoktur benim  
Sadece gökyüzüne göreyim

KAZIM KOYUNCU

“Domates 
güzeli dişi 

bir şarloydu, 
ben içimdeki 
kavukluyu 
yakaladım 
onunla...”

AYŞEN GRUDA

ALBERT CAMUS
"Ama biliyorsunuz, 

azizlerden çok 
yenilmişlere karşı 

bir dayanışma 
duygusu içindeyim. 

Sanırım yiğitlik 
ve azizliğe karşı 

eğilimim yok. Beni 
ilgilendiren, bir 
insan olmak."
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Orhan Veli’dir 
bu. Yaşama 
sevincinin, 

yaşama sevinci 
sözcüklerinin 
ve harflerinin 

ölümsüz 
ustası...

ATAOL BEHRAMOĞLU

Orhan Veli Kanık, Nâzım Hikmet’in özgür koşuk devrimiyle Türk 
şiirini özde ve biçimde yenilemesi sonrasında bu şiirde ikinci büyük 
yenilik hareketinin öncüsü, daha doğrusu üç öncüsünden biridir.

Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat, daha uzun yaşamlarında şiirlerini 
denebilir ki daha evrensel boyutlara taşıyabildiler.

Ömrü otuz altı yaşında talihsiz bir kazayla sona eren Orhan Veli ise 
''Garip Hareketi'' denildiğinde akla ilk gelen isim olarak kaldı. Fakat o 
bunu kanımca yaşarken de hak ediyordu.

Nedir “Garip”, neden “garip”? İlk basımı 1941’de 
yapılmış “Garip” adlı kitapta önsöz olarak yer alan 
Manifesto okunduğunda bu görülecektir.

Görülecek olan ise garip olan bir şeyin söz 
konusu olmadığıdır. 

Şiirde ağır ve klasikleşmiş mecazlara,  
standartlaşmış vezin ve uyak düzenlerine 
alışmış olan okurun garip bulacağı yalın bir 
şiirdir söz konusu olan. 

Yani bu kavramı, “Garip” sözünü, bir paradoks, bir 
bakıma şiir okurunda yeni şiire ilgi uyandıracak bir 
ipucu, hatta belki bir olta gibi düşünmek gerekir…

Üç şairin şiirlerinden bir seçki olan Garip’in sadece Orhan Veli imzasıyla 
yayımlanan önsözü, o sırada 25 yaşındaki bir genç şairin kaleminden çıkmış 
bu manifesto ise, bence bütün edebiyat tarihimizde şiir üzerine yazılmış 
yazıların belki en önemlisi, üzerinde en çok düşünülmeyi hak edenidir. 

Orhan Veli kısa ömrüne çok şey sığdırabildi. 20’nci yüzyıl Türk şiirinin 
Nâzım Hikmet öncesinde büyük bir kurucusu olan Yahya Kemal Beyatlı, 

her dilin “yalnız kendine mahsus, süssüz, tabii, samimi, yalın ifade 
özellikleri” olduğunu  ve şairin bunları bulup çıkarması gerektiğini yıllar 
önce söylemişti. Orhan Veli’nin başardığı tam olarak budur. O, Türkçenin 
kendine özgü, süssüz, doğal, içten, yalın anlatım özelliklerini şiir dili 
olarak yoğurabilen ender ve öncü bir şairdir. Türk şiiri üzerinde (bugün de 
sürmekte olan)büyük etkisinin sırrı buradadır. 

Her dilde yaşama sevincini dile getiren sözcükler olduğu gibi, harfler de 
olmalıdır diye düşünürüm. Orhan Veli Kanık bu sırrı çözmüş, bu gizemin 

anahtarını bulmuş şairimizdir. “Pırpırlı Şiir” eşsiz bir örneğidir 
bunun:

Uyandım baktım ki bir sabah,
Güneş vurmuş içime;

Kuşlara, yapraklara dönmüşüm,
Pır pır eder durur, bahar rüzgârında.
Kuşlara, yapraklara dönmüşüm;
Cümle âzâm isyanda;
Kuşlara, yapraklara dönmüşüm;
Kuşlara,

Yapraklara.

Önce “ş”den, güneşin “ş”sinden başlayalım… 

Ardı sıra “vurmuş”, “kuş”, “dönmüşüm” 
sözcüklerindeki “ş”ler…

Derken “pır pır”daki “r” tekrarı… “Kuşlara”, “yapraklara” tekrarlarındaki 
“r”ler… Ve “pır pır” daki “p” tekrarıyla içten içe buluşan “yapraklar”daki 
“p”ler…

Orhan Veli’dir bu. yaşama sevincinin, yaşama sevinci sözcüklerinin 
ve harflerinin ölümsüz ustası. Türkçenin gelmiş geçmiş en büyük 
ustalarından ve benim ilk ve en sevgili ustam…

ORHAN VELİ 
KANIK
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Benim öğretmenlerim

Türkçe'yi evde
 Erzurum, sokakta Rize 

ağzıyla konuşarak öğrenmiş 
olan ben, hazırlık sınıfını 

bitirdiğimiz yıl şehirde turist 
gezdirebilecek kadar İngilizce 

konuşabiliyordum. Evimizin 
bulunduğu Rize Kalesi'ni, 

fahri kültür elçisi gibi, 
onlarca turiste 

gezdirmişimdir.

İlkokul öğretmenim Sevcan Akyaşar’ı elinde 
tuttuğu kitaptan bize bir hikâye okuduğu 
günkü haliyle hatırlıyorum. Bir Laz kadınının 

bütün güzellikleri Sevcan öğretmenimizde vücut 
bulmuştu adeta; sarışın dalgalı saçlar, masmavi 
gözler ve gülümser bir çehre...

Rize Kurtuluş İlkokulu’nun Emel Sayın’ı...
Ben öğretmenimizin “zeki fakat haylaz” 

öğrencisiydim.
Bir derste “Çocuklar evinize kaç gazete giriyor?” 

diye sormasaydı, belki bayiye koşup gazete 
almayacaktım.

O andan itibaren ilkokula, koltuğumun altına 
sıkıştırdığım bir gazeteyle gittim.

Bu merakım öğretmenimizin de dikkatini 
çekmiş olmalı ki işlerinin çıktığı derslerde alt 
sınıfları bana emanet ettiği oldu.

Emanete hiç ihanet etmedim.
Beşinci sınıfı bitirirken Sevcan öğretmenimiz 

beni çağırdı.
“İsmail, çocuğum, sen Anadolu lisesinin 

sınavlarına gireceksin” dedi.
İngilizce ağırlıklı eğitim veren Anadolu liseleri, 

1980’lerde Rize’de özel okul bulunmadığı için kolej 
muamelesi görüyordu. Hazırlık sınıfı, ortaokul 
ve lise dahil yedi yıl boyunca eğitim veriliyordu. 
Sınavla öğrenci kabul edilen liseye çoğunlukla 
şehrin ileri gelen bürokratlarının, kalburüstü 
esnafın ve ÇAY-KUR’da görevli memurların parlak 
çocukları gidebiliyordu.

Anadolu lisesini, ne elektrik işçisi olan babam...
Ne ilkokul üç mezunu annem...

Ne de ben duymuştuk.
Buna rağmen sınıfta sınavı kazanan üç 

öğrenciden biri oldum.
Nihal Atsız’dan Yaşar Kemal’e
Sınava girmemi teşvik ederek hayatımı 

değiştiren öğretmenimi ardımda bırakıp Rize 
Anadolu Lisesi’ne başladım. Bizleri İngilizce 
öğretmeni Ayhan Diril karşıladı.

Bütün 1991 yılı boyunca günde altı, haftada 
28 saat boyunca İngilizce eğitimi aldık. Ayhan 
hocamız bir gün olsun oflayıp puflamadı.

Fiske vurduğunu hatırlamıyorum.
Türkçeyi evde Erzurum, sokakta Rize ağzıyla 

konuşarak öğrenmiş olan ben, hazırlık sınıfını 
bitirdiğimiz yıl şehirde turist gezdirebilecek kadar 
İngilizce konuşabiliyordum. Evimizin bulunduğu 
Rize Kalesi’ni, fahri kültür elçisi gibi, onlarca turiste 
gezdirmişimdir.

Sonraki yıl Türkçe ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dışındaki bütün dersleri İngilizce gördük. Fen Bilgisi 
öğretmenimiz Selim Avcı’nın Rize’nin ağzıyla 
karışık İngilizcesini katarsak tabii... Selim hocamın, 
gazeteci Uğur Mumcu’nun öldürülmesinin 
ertesinde gözleri dolu dolu vaziyette sınıfa girişini 
dün gibi hatırlıyorum. Dersi bırakıp cenazeye 
gitmişti.

Ne de iyi etmişti.
Almancaya olan merakımı, işçi olarak gittiği 

Almanya’da futbol oynamakla övünen Mustafa 
Aslan’a...

Türkçeye sevdamı bir İzmir beyefendisi olan 
Kürşat Keskin’e...

Yaşar Kemal’i edebiyat öğretmenim Selma 
Güven’e borçluyum.

Lisede keskin milliyetçi görüşleri olan bir 
gençtim. Nihal Atsız’ın roman kahramanları 
ve Necip Fazıl’ın şiirleri düşünce dünyamı 
oluşturuyordu.

Böyle zamanlarda okulumuza Selma Güven 
geldi.

Hiç okumadığım halde, adı komüniste 
çıktığı için ondan nefret ettiğim Yaşar Kemal’in 
romanlarını önerdi. Kütüphanesindeki İnce 
Mehmet’i, Yer Demir Gök Bakır’ı, Demirciler Çarşısı 
Cinayeti’ni ve Binboğalar Efsanesi’ni bir solukta 
okudum.

Ardından Rus klasikleri ve Dostoyevski’yi...

Ve Nâzım Hikmet’in şiirlerini okudum.
Parmaklarımın ucunda başka bir dünyanın 

kapısını araladı, bütün bu kitaplar.
Nişantaşı Kampüsü
O tarihte Nişantaşı’nda olan Marmara 

Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin apartmandan 
bozma binasında, amfiye benzetilmeye çalışılmış 
bir derslikte, haber yazımı eğitimi veren Radikal 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Erdal Güven’i 
“Cezaevlerindeki devlet şiddetini destekleyen 
kartel medyasının sözcüsü” diye eleştirme 
cesaretini, okuduğum bu kitaplarda bulmuştum.

Erdal Güven, protestomu saygılı şekilde dinleyip 
bir müddet sustuktan sonra...

Gayet kibar bir şekilde “Haklısın” dedi.
“Ben de senin gibi düşünüyorum” diye ekledi.
Efsane iletişimbilimci Ünsal Oskay’ın dekan 

olduğu...
Nişantaşı Kampüsü’nün Göztepe’ye 

taşınmaması ve arazisine “plaza” yapılmaması için, 
aralarında benim de olduğum öğrencilerin eylemini 
akademisyenlerin desteklediği yıllar...

Eski Türkiye’nin son yılıydı.
Evet, 2002 yılı...
Birkaç ay sonra ders çıkışında Erdal hocamdan 

Radikal gazetesinde staj yapmak istediğimi 
söyledim.

Onlardan para istemiyordum.
Yeter ki fırsat verilsindi.
Erdal hocamın yardımcı olması sayesinde Mayıs 

2002’de, şimdi Demirören Medya Center olan 
plazaya adımımı attım. Bu binada ilkin Radikal’de...

Radikal kapatılınca Hürriyet gazetesinde 
çalıştım.

Mart 2020’de ayrıldım.
Onlar sınıftaymış gibi...
Yakın zamana kadar ben de çeşitli üniversiteler, 

akademiler ve kurs programlarında dersler verdim, 
haber yazımını ve gazetecilik tekniklerini anlattım.

Sanki karşımdaki sıralarda, bugünlerimi borçlu 
olduğum Sevcan öğretmenim...

Ayhan, Selim, Kürşat, Selma ve Erdal hocalarım 
varmış da...

Sınıfa seyre gelmişler gibi heyecan duyuyorum.
Bir öğrenci “Hocam!” diye seslenince...
İçimdeki “zeki fakat haylaz” çocuk el kaldırıp 

bütün öğretmenlerine teşekkür ediyor.

İSMAİL SAYMAZ
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MELDA DAVRAN

Erkek, şairdi. “Benim hayatım roman değildir, 
baştan başa şiirdir benim hayatım, şiir 
ve aşktır, bu köhne dünyayı 1926 yılında 

şereflendirdim, daha doğrusu çilem 1926’da 
Tarsus’ta başladı” diyen acının, aşkın, dramların, 
kör kuyuların ve melankolinin şairi Ümit Yaşar 
Oğuzcan...

Kadın, İzmir’in köklü ailelerinden birinin kızı, 
İzmir Kız Lisesi’nde okuduğu yıllardan beri şiir 
yazan, “Bana sevmeyi Ümit öğretti” diyen  ‘Saklı 
Mektuplar’ ve ‘Beta Nova’ kitaplarının yazarı 
Ulufer Oğuzcan. Onları şiir bir araya getirmişti. 
Ulufer Hanım, bir gün bir dostunun tavsiyesiyle 
şiirlerini Ümit Yaşar’a götürdü ve tanıştılar. 
O gün, usta şair öyle eleştirmişti ki şiirlerini, 
alı al moru mor çıkmıştı odadan. Ama iki şair 
arasında aşk, başlamıştı çoktan... 6,5 yıl süren 
bir aşkın kahramanları oldular, ta ki Ümit Yaşar 
Oğuzcan’ın ani bir kalp kriziyle eşinin kollarında 
ölene kadar...

Ulufer Oğuzcan, bugün 86 yaşında, 
unutamadığı anıları ise daha dün gibi 
hafızasında; tüm zerafeti ve sabrıyla sorularımızı 
yanıtladı.
n Ulufer Hanım, nasıl tanışmıştınız Ümit 

Yaşar’la? 
40’lı yaşlarımdaydım. Teşvikiye’de Türk 
Amerikan Derneği’nin toplantıları olurdu, 
söyleşiye gelmişti, orada tanıştık. Bir dostum 
şiirlerimi ona gösterebileceğimi söyleyince 
randevu alıp gittim. “Hanımefendi gerçekten 
yeteneğiniz var” dedi ama bir dolu tenkit yaptı, 
alı al moru mor çıktım odadan, “Bir daha da 
gelmem” dedim.
n Sonra peki? 

Kalabalık bir grupla, eşlerimizle birlikte bir 
oyuna gitmiştik, Harbiye Açık Hava’ya. Henüz 
sırama oturmuştum ki, biri şiddetle ayağıma 
çarptı, ‘kim bu münasebetsiz’ diye kafama 
kaldırdım ki o. Çocukluktan kalma kekemeliği 
vardı, heyecanlanınca çıkardı. Kekeleyerek 
“Neden gelmediniz, yarın gelin de görelim 
yaptıklarınızı” dedi. “Koskoca şair beni 
unutmamış” diyerek heyecanlandım ben de.
n Gittiniz. 

Gittim, yeni şiirlerimi gösterdim, olması gereken 
tenkitler bile yok, gayet kibar. Avrupa seyahatine 
çıkacaktım, tırnak makası ve pipo tütünü rica 
etti, dönüşte ise arkadaşlığımız başlamıştı. 
Karizmatik bir adam, güzel bir aşk vaat ediyordu. 
Bir gün çıkageldi, ‘artık bir tek sen varsın’ diyerek 
ona yazılmış bütün mektupları yakıverdi, halbuki 
gerek yoktu, ben hiç kıskanç değilimdir.

n Siz onda ne bulmuştunuz? O sizde ne 
bulmuştu? 
Onun bende ne bulduğunu bilemem ama ben 
onun muazzam zekâsından çok etkilenmiştim. 
25 yıllık evliydim onu tanıdığımda ama 
mutsuzdum. Aşk ve mutluluk diliyordum 
dualarımda. İki çocuğumu büyütmüştüm, 
üniversitedeydiler. O çok zekiydi, öngörüldüydü, 
hiç gidip görmediği yerleri yazacak kadar, hatta 
ne kadar yaşayacağını bilecek kadar; “9 yıl daha 
yaşayacağım” demişti bana, 8 yıl sonra öldü!
n Güzelliğiniz yüzünden aileniz İstanbul’a 

okumaya gitmenizi bile engellemiş. 
Kıskanır mıydı sizi? 
Çok. Hatta ‘seni kıskanmazsam 
ben ölürüm’ gibi bir mısrası 
da vardır. Bir seyahatteyiz 
mesela, kemancı gelir 
yanıma keman çalar, 
‘Canım, ben sıkıştım’ 
der, eli kalbine gider, 
‘kalksak mı’ der, 
kalkarız. Hiç yüzüne 
vurmadım ama, bana 
yakışmazdı.
n Vefatından sonra 

galeriyi siz devraldınız değil 
mi ?

Evet. 25 yıl boyunca çalıştım, onu 
yaşatmak gibi düşündüm bu işi, sergiler açtım, 
eserler alıp sattım, mesleğim oldu. Ümit Yaşar 
Galerisi yaşamış oldu yıllarca.
n Size yazdığı şiirler, notlar çok herhalde 

değil mi? 
Evet, her yerde, her yere yazardı, bazen de 
espriyle.  “Seni seviyorum, kendini yorma, çayı 
yeni demledim, ısıtma, bir şeye üzülme, tatlı 
yanaklarından buseder, seni Allah’a ısmarlarım” 
gibi notlar, hepsini saklıyorum tabii. Bakın 
mesela bu, kulübe briç oynamaya gitmişim, o da 
restoranda beni bekliyor, yazmış hemen: 
Buçuk dedin geçti ama 
Beni fazla oyalama 
Neredeyse soğuyacak yaptırdığım buğulama 
Sonra, ‘Bir gece ansızın gelebilirim, bu 
kadar yürekten çağırma beni’ var, şarkı oldu 
biliyorsunuz. ‘Ben bir Eylül sen Haziran’ var..
n Okumak ister misiniz? 

Tabii, zevkle..
Bir eylüldü başlayan içimde 

Ağaçlar dökmüştü yapraklarını 
Çimenler sararmıştı 
Rengi solmuştu tüm çiçeklerin 

Gökyüzünü kara bulutlar sarmıştı 
Katar katar gidiyordu kuşlar uzaklara 
Deli deli esiyordu rüzgar 
Dağılmıştı yazdan kalan ne varsa 
Yaşanmamış bir mevsim gibiydi bahar 
Neydi o bir zamanlar 
Sevmişliğim, sevilmişliğim 
O heybetler, o delişmenlikler neydi 
Neydi bu kadere boyun eğmişliğim 
Ne bu acıdan korlaşan yürek 
Ne bu kurumuş nehir; gözyaşım 
Önümdeki diz boyu karanlıklar da ne 

Ne bu ardımdaki kül yığını, 50 yaşım 
Beni kötü yakaladın haziran 

Gamlı, yıkık eylül sonuma 
Bir ilkyaz tazeliği getirdin 

Masmavi göğünle 
Cana can katan güneşinle 
Pırıl pırıl engin  denizinle 
girdin içime 
Çiçekler açtı 
dokunduğun 
Çimler büyüdü 
yürüdüğün 

Ve güller katmer katmer 
oldu güldüğün yerde 

Başımda senin kuşların kanat 
çırpıyor şimdi 

Oldurduğun yemişlerin ağırlığından 
Dallarım yere değiyor 
Güneşi batmadan saçlarının 
Bir dolunay doğuyor bakışlarından 
Gün boyu senden bir meltem esiyor yanan 
alnıma 
Uykusuz gecelerim seninle apaydınlık 
Başım dönüyor, off başım dönüyor yaşamaktan 
Ölebilirim artık 
Ölme diyorsan; gitme kal öyleyse 
Sarıl sımsıkı, tenim ol, beni bırakma 
Baksana; parmak uçlarım ateş 
Lavlar fışkırıyor gözbebeklerimden 
Hadi gel, tut ellerimi, benimle yan 
Benimle meydan oku her çaresizliğe 
Benimle uyu, benimle uyan 
Birlikte varalım onüçüncü aylara 
Ben bir eylül, sen haziran..
n Aşkınızın özeti gibi değil mi bu şiir? 

Evet.
n Çok teşekkür ederiz, eğer sizin için 

uygunsa sesli dergimizde yer vermek isteriz  bu 
şiire sizin sesinizden. 
Tabii, çok güzel olur, ben teşekkür ederim, bana 
onu tekrar anma fırsatı verdiğiniz için...

Tatlı yanaklarından buseder, 
seni Allah’a ısmarlarım

Çocukluktan 
kalma kekemeliği 

vardı, heyecanlanınca 
çıkardı. Kekeleyerek 
“Neden gelmediniz, 

yarın gelin de görelim 
yaptıklarınızı” 

dedi.

6



Dışarısı soğuktu. İşten çıktı ve boynunu eğerek kaldırımın yola 
en uzak yerinde yürümeye başladı. On beş yıl öyle yürümüştü 
o kaldırımda. Kış kulaklarına değmesin diye parkasının 

yakasına gömüyordu boynunu. Ama bugün başka, bugün 
karışık Ümit. Hem bir isyanla gelen rahatlık var hem 
yaptığına duyduğu pişmanlık. “Acaba abarttım mı” 
diye sordu kendisine. Sonra “Yok ya iyi yaptım” 
diyerek teselli etti yine kendisini. İş yerinde 
yaşadığı bir sorunu gurur meselesi yapmış ve 
istifa etmişti. Eve geldiğinde eşine anlattı. Üç 
çocuğuna hiç belli etmedi. Morali bozuktu, 
işini ve iş yerini seviyordu. Ama çocuklar 
bir problem olduğunu anlamadı. Ümit’in 
morali hep bozuk, canı hep sıkkındı. Ruhu 
bir yerlerde güneşten esirgenmiş hücre 
hapsindeydi epeydir. Aşkın imkânsızı, 
hayatın acımasızlığı, yaşamın anlamsızlığıydı 
kalemini yoran. Nasıl böyle hissetmesin ki... 3 
yaşında ayağını kırdı, 4 yaşında keyifli bir akşam 
yemeği için yakılmış mangala oturdu. 5 yaşında 
20 basamaklı taş merdivenden yuvarlandı, acılı bir 
tedavi süreci geçirdi. 7 yaşında başına dolap kapağı 
düştü. Daha koşup tekrar oynamaya başlayamadan çok 
ateşli geçen kızamık yüzünden kekeme oldu. Talihsizdi. Ailesi 
hep göz önünde tutmak istemişti. “Başına yine bir şeyler gelecek bu 
sefer kaybedeceğiz” korkusuyla gözler hep üstündeydi. Ama Ümit 
hep çıktı dışarı. Hayat inatçısıydı, melankolikti ve sevgi doluydu. 
Sonra erken yaşta evlendi. Erken yaşta baba oldu. Eğitimi bitti ve 
monoton bir işe girdi. Bu sefer de iyileşmeyen bir geçim derdi başladı. 
Varlıklı bir ailesi yoktu, kıt kanaat yaşamayı biliyordu ve çalışmak 
onun değişmeyen gerçekliğiydi.

İşten ayrıldıktan sonra hemen iş bulamadı. Elinde birkaç gün 
yetecek temiz kıyafet koyduğu küçük bir çanta ile geldi Ankara 
İstasyonu’na. İstanbul’a gidip bir işe yerleşecek, düzen kurup ailesini 
de yanına alacaktı. Veda vaktiydi. Bu vedanın menzili umuttu. 
Umutla bindi trene. Ümit özgüveni yüksek kendisinden emin biriydi. 
Başaracağından bir an bile şüphe duymadı. 

İstanbul’a geldiğinde ilk olarak küçük, eski bir eve yerleşti. Bir ayağı 
diğerinden kısa masası, sağa sola döndükçe uykudan kaldıran yatağı, 
gıcırdayan dolabı… İyi kötü bir düzen kurmaya çalıştı. Ailesi ondan 
gelecek güzel haberleri bekliyordu ve hemen iş aramaya başladı. 
Beklediği gibi olmadı. İş bulamadan eve her döndüğünde parasıyla 
birlikte tükeniyordu umudu. Günler geçtikçe hayatı bir çile olarak 
görmeye başladı. Bitmesi, son bulması gereken bir çile. Özlem, 
hiçbir şey yolunda gitmediğinde taşıyamayacağımız bir yük haline 
gelir. Ümit için de öyle oldu. Dışarda hayat kavgası, eve geldiğinde 
hasretlik duygusu.. Sıkışmıştı ve ölüm ilk defa ona yakın bir dost gibi 
göründü. Onu çağırıyordu dostu ve o da bu çağrıya cevap vermek 
istedi. Hayatına kastetti.

Başaramadı. Beceremedi ölmeyi. Yıllar sonra “Gayretkeş bekçi” 
diyeceği mahalle bekçisi, onu hastaneye yetiştirmek için kendini 
paraladı. İlk yardım hastanesine geldiklerinde hastane de yer 
olmadığı için kabul edilmedi. Bekçi sırtında Ümit’le gerisin 
geri dönerken aklına yakınlarda yer alan Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi geldi. “Bir de orayı denemeli” diyerek Ümit’i 
hastaneye yetiştirdi.

Ümit kendine geldiğinde yattığı yatakta sağa dönmek istedi, 
dönemedi. Solunu denedi yine olmadı. Elini yüzüne götürmek istedi 
götüremedi. Kalabalık bir odadaydı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. 
Hayalini kurduğu ölüm, her şeyin bittiği, dinginleşeceği bir şeydi ve 
ölüm bu kadar gürültülü olamazdı. Kafasını biraz kaldırıp bedenine 
baktığında kendisini deli gömleği giydirilmiş ve yatağa kemerle 
bağlanmış vaziyette buldu. Yataktan kalkmak istedi kalkamadı. 

Yaşıyordu ve yaşadığını anladığında kendisine sorduğu ilk soru 
“Ben neredeyim?” oldu. Nerede olduğunu anlamak için etrafına 
bakınmaya başladı. İnsanları gördü. Yaklaşık yüz kadar insanın 

tutulduğu bir odadaydı. Kafasını hafifçe sağa doğru çevirdi. 
Paçalı donu ve atletiyle ince, uzun boylu, uzun saçlı, 

sakallı birine baktı. Adam gözlerini camdan dışarı 
dikmiş kıpırdamadan oturuyordu. Dalıp gitmiş 

ve ağlıyordu. Yavaş yavaş Ümit’e döndü. 
Tebessüm etti. “Merhaba. Benim adım Bekir 

ve Ben Sivaslıyım” dedi. Ümit tam kendisini 
tanıtacaktı ki Bekir bağırmaya başladı 
“Hüsamettin incir ağacımı getir!”

Ertesi sabah hemşireler Ümit’i ve o gece 
gelen hastaların hepsini toplayıp başka bir 
odaya götürdü. Hastalar çıplak ayaklıydı 
ve tabii deli gömlekleri giydirilmişti. 
Hastalar sıraya sokuldu. Bir süre sonra 
hastabakıcılar hastaları sırayla sorgu odasına 

almaya başladı. İçeri giren her hasta epey bir 
süre içerde kalıyordu. Ümit hastanenin taş 

zemininde çıplak ayak beklerken daha önce hiç 
öyle üşümediğini fark etti. Nihayet sıra Ümit’e  

gelince odaya aldılar. Daktilo başındaki hemşire 
kafasını kaldırmadan “Sana birkaç soru soracağım. 

Senden istediğim düşünmen ve sorulara doğru cevap 
vermen” dedi. Ümit  kafasını sallayarak onayladı. Hemşire 

“Adın, soyadın ve ne iş yaparsın?” diye sordu. Ümit duraksamadan 
heyecanla “Ümit Yaşar Oğuzcan. Şairim” dedi. O anda sırtı Ümit’e 
dönük hasta bakıcı arkasını döndü ve gülerek daktilo başında oturan  
hemşireye “Bu da kendisini Ümit Yaşar Oğuzcan sanıyor” dedi. 
Ümit Yaşar’ın üstünde kimlik yoktu. Per perişan halde hastaneye 
getirilmişti. İnanmadılar. Fakat arkasından sordukları sorular ve Ümit 
Yaşar’ın sakinliği biraz kafalarını karıştırdı. Hastabakıcı başhekime 
o gün gelen hastaların durumlarını içeren daktilo edilmiş kâğıtları 
götürdüğünde durumu anlattı. Başhekim inanmakta zorluk çekti. 
Hasta bakıcı “Hali ruhiyeti çok sakin. Bir de siz görseniz” deyince 
başhekim yanına çağırttı. Ümit, Başhekim Faruk Büyülken’in odasına 
çıplak ayak ve gömlekli getirildi. Faruk Büyülken, Ümit Yaşar odaya 
girer girmez yerinden fırlayarak “Çözün hemen” dedi. Büyülken, 
Ümit Yaşar’ın şiirini bilen, onu tanıyan biriydi ve hemen teselli dolu 
cümleleri ardı ardına sıraladı. Ümit Yaşar odaya getirtilen eşyalarını 
hemen giyindi ve Faruk Büyülken’le sohbet etmeye başladı. Delilik 
bitmişti.  Faruk Büyülken sohbetten sonra “Bari gitmeden bir şiir 
okusaydınız?” dedi. Ümit Yaşar tebessüm etti. Çay bardağını masaya 
bıraktı ve eski ozanlarımızdan Adanalı Şair Deli Ziya’dan bir mısra 
okudu. “Biz deliysek kim bu cihanın akili”…

Hüsamettin İncir Ağacımı Getir
bir deli feyz aldı diyordu
bütün diktatörleri yeryüzünün
bir başkası gökten zembille inmişti
ve bir peygamberdi anlaşılmamış
biri durmadan koşuyordu
üstünde bir don bir gömlek
ve bir başkası
ölmek diyordu
kurtuluş ölmek
o genç bir adamdı
sakalları uzamış saçları kirli
gözleri cam gibi parlıyordu
bir noktaya bakıyor
sessizce ağlıyordu
beni görünce
belli belirsiz bir gülümseme geçti yüzünden
dedi ki
sivaslıyım 27 yaşındayım adım bekir
sonra durdu ve bağırdı uzun uzun
hüsamettin incir ağacımı getir

“HÜSAMETTIN INCIR AĞACIMI GETIR”
7



Kemal, 11 Kasım 1944 tarihinde doğmuş. Annesi şöyle anlatırdı; 
“Uzun zamandır İkinci Dünya Savaşı nedeniyle elektrikler 
kesikti. Kemal doğdu ve elektrikler geldi. Adını Işık koymak 

istedik. Ama ebe ‘Bu bebek boylu poslu, ağır başlı bir delikanlı olacak’ 
deyince ‘Kemal olsun’ dedik. Hazırladığımız kundağa sığmadı. Hakikaten 
uzun boylu ve iri bir bebekti, hiç ağlamazdı. Sakin ve huzurlu büyüdü.”

“Kemal ismi, kişisel hırslarından arınmış ve evrenle bütünleşmiş 
kimse... Bu kimse insanın dünyada var olma amacına ulaşmıştır. Bilgi 
ve erdem yönünden erginlik, eksiksizlik, olgunluk, yetkinlik” diye 
anlamlandırılıyor.

Bu isim kendisine o kadar yakışıyordu ki..
İlk tanıştığımızda doğum gününü kutlamayı pek sevmezdi. 

Evliliğimizden hemen sonraki doğum gününü çok güzel bir partiyle 
kutladık. Çok mutlu olmuştu. Çocuklar küçükken evde ailece kutlamayı 
tercih etti hep..

Biz bize o küçük pastayı keserken bile mutluluğu gözlerinden 
okunuyordu. Yaşamayı ve yaşadığı her şeyi o kadar çok seviyordu ki..

Çocuklar büyüyünce babalarına sürpriz doğum günleri yapmak, onu 
sevindirmek arzusuyla program yapmaya başladılar.

Kemal dışarda yemek yemeyi pek tercih etmezdi. Biz de evde bir 
defa sadece okul arkadaşları, bir defa sadece ailesi, bir defa da sadece 
komedyen arkadaşları vb. güzel doğum günü davetleri yaptık. O kadar 

hoşuna gidiyordu ki evde sevdiklerini ağırlamak..
En son doğum gününü bizim (Gül Sunal Anaokulu’nda) çocuklarla 

kutlamak istedi. Ve öyle yaptık..
Hayatı boyunca kederi sevmedi.. Kimseyi üzmek istemedi.. Biz de 

2000 yılındaki doğum gününü 1500 kişinin katıldığı bir törenle kutladık 
Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon’da..

Geceyi Haldun Dormen ve Göksel Kortay sundu.. Haldun Dormen 
programı hazırladı.. Meltem Cumbul ve Cem Davran sanatçıları sahneye 
davet ettiğinde hüzünle karışık bir coşku vardı salonda..

Arif Sağ, Emel Sayın müzikle, Müjde Ar anılarıyla yanımızdaydı..
Gecenin sonunda Melih Kibar’ın bestelediği Sezen Aksu’nun söz 

yazdığı Kemal adlı şarkıyı Sezen Aksu, Melih Kibar’ın piyanosu eşliğinde 
seslendirdi..

Onun istediği gibi dostları ve sevdikleriyle kutlamıştık 56’ncı yaşını.. 
Kendisi hiç gitmemiş gibi..

Gitmedi de zaten.. Hâlâ üçüncü, dördüncü kuşak izleyicileri yetişiyor.. 
Sadece Kemal Sunal filmleri için kanallar kuruluyor, ulusal kanallarda da 
her gece birkaç filmi ile sevenleriyle buluşuyor..

Ezo’nun dediği gibi ölümsüzlüğü buldu Kemal..
Biz çocuklarla yine küçük bir pasta keserek her yıl kutluyoruz.. Ve hep 

böyle devam edeceğiz..
İyi ki doğdun Kemal.. İyi ki varsın..

Uzun zamandır İkinci Dünya Savaşı nedeniyle elektrikler kesildi. Kemal 
doğdu ve elektrikler geldi. Adını Işık koymak istedik. Ama ebe, “Bu bebek 

boylu poslu, ağır başlı bir delikanlı olacak” deyince Kemal olsun dedik.

GÜL SUNAL
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KENAN BAŞARAN

Şehir kirleniyordu. İç 
kısımlarına kadar martıların gelmesinden 
belli. Martılar çöpe gider.

Martılar da artık sokak hayvanıydı. 
Hayvansever kadınlar, kaldırımlara bir kap 
da onlar için koyuyordu. Ortakçı martılar, 
bir lokma simit için Ada vapurunun peşinde 
uçup dilenmeye üşeniyordu. Hem eski tadı da 
kalmamıştı; insanlar hep selfi pozundaydı...

Kıyıda uzaktaki mahallelerde yaşayanlar 
için bile haziranlar çileydi! Martıların 
yavrulaması, o yavruların emekleme 
uçuşları... Sabaha uyanmak için saat kurmaya 
lüzum yoktu: Gün doğumuyla birlikte 
Selamsız Bandosu’nun çıldırtan ilk temrinleri 
gibi, sinir bozucu sesler çıkartıyorlardı: Gark, 
gark, gaaarkk!

Giderek azıtıyorlardı. Kapı eşiklerine kadar 
dayanmışlardı. Hitchcock’un kuşları, Tanrı’m!

Bir tek insan yavrusu bebelerden 
kaçıyorlardı. Bebe bu; tuttu mu kanadını 
bırakmazdı.

Belediyenin ağzı açık, sinek kaynayan, 
çöpleri sağa sola saçılmış konteynerlerin 
yanında evleri de olan kediler, umarsızca volta 
atan köpekler, martılar ve ‘onlar’...

Çevreci belediye modası tutmamıştı, kimse 
çöplerini ayrıştırmıyordu. Plastikler, camlar 
ve de vıcık vıcık yemek artıklarının hepsi aynı 
torbada... Sızan pis sularıyla merdivenleri 
berbat eden tıkabasa dolu torbalar.

Kim demişti, “İnsan, mutfakla tuvalet 
arasında döşenmiş bir boru değildir” 
diye? İnsanlar habire tüketiyor, habire çöp 
üretiyordu. Toprak azalıp dünya nüfusu 9 
milyara koşarken, televizyonların ‘sağlıklı 
yaşam vaizleri’, organik beslenmeyi 
emrediyordu!

Kedinin, köpeğin ve martının aş aradığı 
çöpleri ‘onlar’ da karıştırıyordu. ‘Onlar’; kâğıt 
toplayıcıları... Plastik de toplarlardı. İlkin, 
tek tük göze çarpmışlardı. Yüz metre 
öteden kaldırım değiştiriyorlardı. 
‘Pak insanlar’ ürkmesindi. 
Kir pasa bulanmış yüzleri, 
pislik içindeki giysileriyle 
kendilerini görünmez kılmaya 
çalışıyorlardı. ‘Aşağıdakiler’e 
de duyarlı kent soylu 
gazeteciler, empati yaptı. Bi’ 
güncüğüne ‘onlar’ı oynayıp, 
‘toplum-yaşam’ sayfalarına 
manşet attı. Korkunun yerini 

sanki merhamet aldı. Sokak hayvanlarına 
duyulan merhametten…

İki tekerlekli ve telisli koca el arabalarını, 
şehirlinin merhamet gölgesinde bir çöplükten 
diğerine çekip duruyorlardı. Ama ne ‘onlar’ın 
kiri pası ve nefesi ne de ‘pak insanlar’ın hor 
bakışları, birbirinin tenine değiyordu.

Çöpe yeni başlayan da iki güne kalmadan 
tepeden tırnağa siyaha çalıyordu. Ve 
yenilerin sayısı gün gün artıyordu. Aslında 
çoğunun derisi sanki doğuştan karaydı. 
Tam kara değil de, bir Araplık vardı. Belli ki 
başka coğrafyalardan göçmüşlerdi. Yeni bir 
coğrafya kaderi için... Birbirleriyle tanışlardı 
da. Çöplükte rastlaştıklarında başka dilden 
konuşuyorlardı. Galiba, savaşlar arttıkça 
onlar da çoğalıyordu buralarda. Daha 
genç olanların kulağında, cep telefonu 
kulaklıkları… Ancak ‘bunlar’, ‘onlar’ gibi, 
‘pak insanlar’ın bakışları altında ezilmiyordu. 
Cüretkârdırlar, hayatta kalmak için.

‘Onlar’ın da ‘bunlar’ın da trafiği, 
konteynerlerin dolmaya başladığı akşam 
saatlerinde artıyordu. Marketlerin 
koli kâğıtlarını kaçırmamak gerekirdi. 
Minibüsçüler gibi vardiyalıydılar sanki. 
Aynı sokaktan belli zaman aralıklarıyla 
geçiyorlardı. Şehrin tüm dehlizlerinde ve 
vakitlerinde dolaşıp çöpleri ayıklıyorlardı.

Martılar, ‘onlar’ ve ‘bunlar’, kirlenen şehri 
temizliyordu. 

Oysa başlarını kaldırıp bakmadıkları 
apartmanların arka balkonlarında mis gibi 
deterjan kokan çamaşırlar asılıydı. Beyazlar 
daha beyaz, renkliler adeta daha canlıydı.

Sivrisinek istilası henüz başlamamıştı. 
Zaten yeni yıl dilekleri dileneli daha 3 ay 
olmuştu: Para, aşk ve sağlık…

Son günlerde sokağa da taşan bi’ virüs lafı 
vardı. Ama taa Çin’deymiş. Hem zaten üstün 
genlilere bulaşmıyormuş.

İlk vaka… ‘İlgili’, gözyaşları içinde açıkladı. 
Ekran başındaki herkes de hislendi. Her bir 
şeyin ilki mühimdir. Gerisine alışır insan.

‘Pak insanlar’ın havası birden kirlendi.
İkinci bir emre kadar, maskeler takıldı.
Sokaklar yasaklandı.
Devasa havalandırma sistemleri sustu, 

arabalar gazı kesti.
Şehir birden köye dönüştü.
Kuş sesleri duyuldu, çiçek kokuları da.
Asfaltlarda dahi otlar bitti.
‘Pak insanlar’ muhteşem hayatlarını eve 

sığdırdı. Havalar ısınınca bulaş geçecekti, 
tekrar dışarı çıkılacaktı. 
Geçmedi, geçmiyor da. 
Bir, oldu binlercesi... 
‘İlgili’, her akşam ‘sayı’ verdi. 
Ama kimse ağlamaz oldu. 
Alışıldı işte. 
“Nasıl bilirdik?” 
Cevapsız bir soruydu, çünkü mezarlıklar da 
yasaktı. 
Çöplerse azalmıyordu. ‘Pak insanlar’, 
marketleri yağmalıyordu. Ekran vaizleri 
eşliğinde, günah çıkartıyorlardı.

Yeni hayatlarına yeni bir ad vermişlerdi: 
‘Yeni normal’. Yalandı, körleşme sürüyordu.

Sadece ‘onlar’a, ‘bunlar’a değil, kendi 
aralarına da mesafe koymuşlardı artık. 
Rastlaşan iki maskeli, birbirinden irkiliyordu. 
‘Yeni normal’in ötekisi, maske takmayanlardı 
şimdi. Öfkenin, horlanmanın yeni siyahları! 
Şunu da öğrendiler: Meğer kendi nefesleri de 
ne pis kokuyormuş!

Virüse karşı iyi tembihlenmiş maskeli bir 
çocuk. Babasıyla fırına doğru gidiyordu. Çocuk 
ayarsızlığıyla bağırdı:

-Baba kâğıtçı maske takmıyor…
-Oğlum onlar zaten...
Onlar, bunlar ve martılar, maskesiz de 

yaşıyorlar.
Unutmadan, şimdi bir de ‘şunlar’ 

çıktı: Çengele benzer bir aletle çöpleri 
karıştırıyorlar. Kimisi çöpten bulduğunu sırt 
çantasına, kimisi de taşıdığı pazar çantasına 
atıyor. Ama üstleri başları temiz, henüz!

Martılar, onlar, bunlar ve şunlar... Şehir 
kirleniyor.

İlkin, tek tük 
göze çarpmışlardı. 

Yüz metre 
öteden kaldırım 

değiştiriyorlardı. ‘Pak 
insanlar’ ürkmesindi. 

Kir pasa bulanmış 
yüzleri, pislik içindeki 
giysileriyle kendilerini 

görünmez kılmaya 
çalışıyorlardı.
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AHMET ÜMİT

Rüzgâr, sonbaharda hep aynı şarkıyı söyler. Pencerenin camlarında 
gezinen titreyiş, kasımpatıların gövdelerini okşayan fısıltı, 
karanlıkta gümüşi yaralar açan çığlık, yağmuru hızlandıran deli 

ıslık, yüzümüzde patlayan haykırış, denizi ürperten mırıltı, kaç renk, kaç 
çeşit, kaç ton sesi varsa, rüzgâr sonbaharda hep aynı şarkıyı söyler. 

Buna şarkı demek de doğru değildir; çoğu zaman bir ağıttır. Güzelin 
kısacık ömrüne, gidenin çekiciliğine, sevgilinin hayaline yakılmış bir ağıt. 
Her yıl tekrarlanmasına rağmen yıpranmamış, dipdiri kalmış, hüznünü 
zerrece yitirmemiş bir ağıt...

Aslında hikâyenin başlangıcı sonbahar değil, bahardır. Bulutlar yükselip 
güneş cömertleşince, tomurcuklar belirginleşip yapraklar seçilince 
rüzgâr âşık olur. Birden değil, sanki çok eski, çok derin, hep var olan bir 
şeyi anımsar gibi ağır ağır âşık olur; usulca, sindire sindire... Tanıdık, 
bildik, hep gözünün önünde olanın kadim güzelliğini yeniden keşfeder 
gibi. Hayır, rüzgâr hemen şarkıya başlamaz; sadece âşık olur. Belki size 
şaşırtıcı gelecek, rüzgâr çiçeklere değil, yapraklara âşık olur. Evet, 
ağaçları güzel kılan, kuru dalları yeşile çevirip güneşte 
gümüşbalıkları gibi kımıl kımıl kıpırdanan yapraklara... 
Çiçekler mi? Nedendir bilinmez, rüzgâr, çiçekleri 
yaşamı boğacak kadar süslü ve züppe bulur. Biz 
insanların hayranlıkla baktığımız, kokladığınız, 
sevdiklerimize en değerli armağanlar olarak 
götürdüğümüz çiçekler onu çekmez, 
cezbetmez. Onlara dokunmayı, onlarla 
sevişmeyi doyurucu bulmaz. Rüzgâr olmanın 
verdiği bilgelikle kavramıştır bunu. Belki de 
yaprakların engin gönüllülüğü çeker onu... 
Neyse işte, rüzgâr yaprakları sever. Dünya 
kurulalı beri bu sevdadan vazgeçmediğine 
göre de çektikleri ona yetmemiş, bu aşk onu 
doyurmamıştır. Bu her zaman dile getirilmese de 
böyle bilinir, böyle kabul edilir. 

Gelmiş geçmiş bahar yağmurları, yaz sıcakları bu sevdanın 
tanığıdır. Rüzgârın sevgisini göstermesi için yapraklara ihtiyacı vardır. 
Sadece sevgisini göstermek için mi? Şiddetini, acımasızlığını, öfkesini 
göstermek için de... Zavallı yapraklar bu delişmen âşığın her halini, hiç 
seslerini çıkarmadan, vefakâr bir sevgili gibi çeker. 

Hayır, rüzgârın dilinde her mevsim aynı şarkı yoktur. Baharda umutlu bir 
âşık gibi bağıra çağıra dolaşır, yaza doğru uzun sevişmelerin yorgunluğu 
belirmeye başlar, büyülü bir doygunluk sarar bedenini; tatlı bir sarhoş 

mırıltısıyla sürüklenir kentlerin sokaklarında, bozkırın ıssızlığında, 
dağların koyaklarında, denizlerin maviliğinde... Derken bir sabah soğuğu 
hisseder. Gerçek, sulusepken bir yağmurla büyülü rüyasından uyandırır 
onu. Birden olacakları anlar; eli ayağı tutulur, ne yapacağını bilemez... 

Olan olmuştur işte; güneş çekilmiş, karnıkara bulutlar kötü olayların 
habercisi gibi çökmüştür toprağın üzerine. Her sonbahar yaşanan yeniden 
yaşanacaktır. Rüzgâr, belki de farkına varmadan başlar hüzünlü ezgisine. 
Önce belli belirsiz, adeta fısıldar gibi; sonra iç çekerek, sonra öfkelenerek, 
en son da haykırarak söyler şarkısını. 

Yapraklar, rüzgârın ezgisini duymadan dökülmezler; hava ne kadar 
soğuk olursa olsun, yağmur ne kadar şiddetli yağarsa yağsın, onların 
tutundukları dallardan kopmaları için rüzgârın şarkısını duymaları 
gerekir. Tuhaf bir paradokstur yaşanan. Rüzgâr, yaprakların döküleceğini 
bildiği için şarkısına başlamıştır. Yapraklarsa döküleceklerinden habersiz, 
rüzgârın ağıda benzer şarkısını duyunca, dayanamayıp bırakmışlardır 

kendilerini aşağıya. 

Rüzgâr elinden gelse, tükürüp atacaktır dilinden bu 
acı şarkıyı, çekip gidecektir buralardan. Ama bunu, 

bugüne kadar başaramamıştır. Bundan sonra 
başaracağı da kuşkuludur. 

Bir an, sadece bir an umutlanır rüzgâr. Ağıdı 
bırakır, damarlarında gizlenen çürümeye 
rağmen güzelliğini koruyan yerdeki yaprakları 
canlandırmak ister. Bütün bedeniyle dokunur 
onlara; bu dokunuş öyle yumuşak, öyle kırık 

dökük, öyle çaresizdir ki, ağaçlarda kalan 
yaprakların da aklını çeler, onlar da kaldırıp atarlar 

kendilerini rüzgârın kollarına. Artık nemli toprağın 
üzerinde ölümcül bir dans başlamıştır. Tan doğumundan 

öğle ortasına, ikindiden akşam alacasına, gece karanlığına, 
son yaprak dökülünceye kadar sürecek bir dans. 

Düşen mutlu düşer, ne de olsa son nefesini sevdiğinin kollarında 
vermiştir. Yaşayana ise çıldırmak kalır. Yapraklarını koruyamadıkları 
için ağaçları kökünden söker, duyarsız sokaklarda naralar atarak dev 
binalara saldırır. Takati tükeninceye kadar kendini granit dağlara, buzdan 
denizlere, sisli ovalara, derin göllere çarpar. Sonra... Sonra birden rüzgârın 
içi boşalır, soluğu kesilir, gökyüzü ile toprağın arasında öylece durur. Ne 
yapraklara dokunacak gücü kalır ne şarkısını sürdürecek inadı. Rüzgâr, 
tıpkı bir insan gibi aniden ölüverir.

Bir an, sadece 
bir an umutlanır 

rüzgâr. Ağıdı 
bırakır, damarlarında 
gizlenen çürümeye 
rağmen güzelliğini 

koruyan yerdeki 
yaprakları 

canlandırmak 
ister.
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Aşk rüzgârın 
söylediği bir şarkıdır
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Biri uzun boylu, çelimsiz… Diğeri kısa ve oldukça güçlü.. Biri işgal altında 
zorla başladı spora, diğeri baskı altında kaçış olarak gördü. Biri kendi 
kimliğini hiç saklamadı ama çok yıpratılmıştı. Nereli olduğunu söylerken 

çoğu zaman gözlerini kaçırıyordu. Diğeri dış dünyayı hiç tanımadan çocuk 
olmuştu. Taşıdığı kimlikle konuştuğu dil uyumsuzdu. Onlar, farklı zamanlarda, 
farklı yerlerde geçen  iki masalın aynı yolu yürüyen kahramanlarıydı.

1954 yılında Bern’de Avrupa Şampiyonası 10000 mt. yarışının derece yapan 
atletleri kürsüye yaklaştı. Emil boynuna takılan altın madalya ile stadyumdaki 
insanları selamladı. Herkes ayaktaydı. Büyük bir saygıyla alkışlıyorlardı Emil’i. 
Emil ise onlara gülümseyerek karşılık verdi. Gülmeyi seviyordu. Yüzünde 
tebessüm çizgileri vardı ve dik yürüyordu sırtında ülkesinin bayrağıyla. Emil 
yürürken daha dik ve derli topluydu. Yine insanları şaşırtmayı başardı. Bir saat 
önce koşu başladığında Emil’i izleyen herkes “Şimdi düşecek. Bu tempoyla 
mümkün değil bu yarışı bitiremez. Bu adam nasıl koşabiliyor” diyordu. Yine... 
Yine çünkü Emil ilk koştuğunda ülkesi işgal altındaydı ve zorla koşmuştu. 
Zlin’de. Beş bin metrede ikinci oldu. Hayatında ilk defa koşan biri için hiç de 
fena değil. Sonrasında 11 kez kırdı dünya rekorunu. Emil kendisini yakalamak, 
geçmek istiyordu. Onca başarıya rağmen her parkura çıktığında insanlar ona 
inanmakta güçlük çekiyordu. Çünkü bir farklı koşuyordu Çek lokomotifi! Daha 
önce denenmemiş antrenman yöntemleriyle hazırlanan, koşarken kollarını 
kafasını savuran, sürekli bir acı ifadesiyle menziline yaklaşan bir rekortmendi o. 
Yarışa başlarken diğer sporcuların yanında, “Hadi bu seferlik koşsun madem” 
dedikleri için parkurda emanet duruyordu sanki. Mahallemizin büyükleri 
gönlü olsun diye çocukları ara sıra oyuna katar ya aynen öyleydi. “Ben neden 
koşuyorum?” sorusuyla başlamıştı her şey. Çek halkına sempatik görünmek 
isteyen Almanların düzenlediği Zlin Koşusu’na çalıştığı fabrikanın zorlamasıyla 
katılmış ve ilk defa orada koşmuştu. Koşmak anlamsız ve gereksiz bir eylemdi 
o ana kadar. Koşarken kendisini keşfetti. Özgürleşiyordu. Ne işgal vardı ne ses 
ne bir insan. O ve menzili arasında sadece nefes vardı. Öyle sevdi ki koşmayı, 
Almanlar tarafından faaliyeti durdurulan stadyuma gizli gizli girip hayatını 
tehlikeye atacak kadar bağlandı. O bir adım daha ileriye gidebileceğini 
keşfettikçe daha uzaklara dikti gözünü. Ama resmi koşulara hep ısrarla veya 
zorlamayla giriyordu. Onun için yarışmak değil, koşmak anlamlıydı. Bir şeyleri 
değiştiriyordu. İşgalden yüzü yere eğilmiş halkı, o koştukça kafasını kaldırıyor, 
onunla heyecanlanıyordu. Emil her metreyi halkıyla koşuyordu. Aynı Naim gibi…

Herkül ve Lokomotif

Naim, Mestanlı’da çocuk, Kırcaali’de sporcu, ailesinin umudu, halkının 
gururu…

Erken büyüyen bir çocuktu. Savaş, çocuk yaşta hayallerini yırtıp atan veya  
gülmekten önce korkmayı öğrenen çocukları erken büyüttü, Naim’i de....  
Ve onun yaşını büyüttüler. Halter on dört yaş altı sporcular için yasaktı 
fakat Naim öyle büyük yüklerin altına girebiliyordu ki hemen yarışmaya 
başlaması gerekti. On beş yaşında ilk uluslararası yarışması Dünya Gençler 
Şampiyonası’nda iki altın madalya kazandı. On altı yaşında dünyanın en genç 
rekortmeni oldu. O andan itibaren anladı ki bundan sonraki yarışların hepsi 
kendisine karşı olacaktı. Bara elini her sarışı, ağırlığın her arşa çıkışı rekor oldu.

Naum Shalamanov… 1985’te Melburne turnuvasından döndüğünde ona 
böyle seslendiler. Haykırmak istiyordu kimliğine, inancına, geçmişine... 
Dünyaya haykırmak istiyordu kim olduğunu, ülkesinde neler olduğunu. 
1986 yılında Naum olarak anons edildiği son yükün altına girdi. Melburn’de 
yine rekor kırdı, yine madalya aldı. Ve kaçtı. Sonrasına hep beraber şahit 
olduk. Salonda rekorlar kırılıyor, uzatılan mikrofonlara gerçekler anlatılıyor. 
“Sesim daha yüksek çıkmalı” diyordu. Hayatında belki ilk defa konuşmak, 
konuştuğunu dünyaya dinletmek için yarışacaktı. Seul’da kendi ağırlığından 
on kilo fazlasını kaldırdı. O artık “Cep Herkül”ü olmuştu. Time’a kapak 
oldu. Birleşmiş Milletler’de konuştu. Onun anlattıkları dünyanın dikkatini 
Bulgaristan’a çevirdi. Bulgarlar baskıya dayanamayıp sınır kapılarını açtılar ve 
yüz binlerce insanımız anavatanına koştu. 

Emil ve Naim rekorlardan, madalyalardan daha değerli bir miras bıraktı. 
Onlar “Çok geç” diyenlere “Henüz yolun başı” dediler. Onlar “Yapamıyorum” 
diyenlere “O zaman gerçekten istemiyorsun” dediler. Onlar umut oldular. 
İkisi de en karanlık zamanlarda mücadele ettiler. Düştüler, yoruldular, 
kaçmak zorunda kaldılar... Mücadele etmenin kazanmak ve kaybetmekle 
ilgili olmadığını öğrettiler. Onlar için yarışmak, var olmakla ilgiliydi. Yarışmak 
kimlikleriyle, nereden geldikleriyle  ilgiliydi. Çocukların küçük seslerinde 
büyümekle, onların hayallerini taşımakla ilgiliydi. Onlar mutlu sonla biten 
güzel bir hikâyenin kahramanlarıydı ve bugün ikisi de kendi hikâyelerini 
yazmak isteyenlerin ilham perisi…

ULAŞ GEROĞLU
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Nur Sürer & Füsun Demirel
n Merhaba Nur Hanım.. İlk gelen siz oldunuz, hep böyle erkenci misiniz?
Bende böyle bir delilik var. Her yere erken giderim. Mesela set 08.00’de 
diyelim, ben 7.30’da ordayım. 
n Yolculuk öncesi hazırlıklarınız neler oluyor, planlamanız gereken 
şeyler nelerdir? Evde kalan evcil hayvan, bitkiler vs. için planlama...
Düzen hastasıyım, bütün hazırlığı günler öncesinden yaparım. uzun tatil ve 
kedim yanımda.
n Hava biraz soğuk bugün. Çay mı, kahve mi?
Her daim şekersiz kahve.
n Dostluk sizin için ne ifade ediyor?
Bazen en yakınından bile yakın, sırdaş, sadakat ve yoldaşlık.
n Füsun Hanım’la ne kadar zamandır tanışıyorsunuz?
-  1985’te Atıf Yılmaz’ın ‘Dul Bir Kadın’ filminde.
n 5 kelime ile Füsun Hanım’ı nasıl tarif edersiniz?
Dost, sevimli, zeki, entelektüel ve geç de olsa şahane bir anne.
n Yolculuk nereye ve kim planladı?
Napoli… Füsun ben diyecek kesin; ama yalan, plan benim.
n Daha önce beraber yolculuğa çıktınız mı?
Evet, bir sürü… Ülke içinde söyleşiler falan.
n Sohbet konularınız genelde ne olur ve kim daha çok konuşur, kim 
daha çok dinler?
İkimizde de çene bol ve bu konuşmalar hep bir heyecanla, yüksek sesle… 
Mesleki ve tabii ki annelik ve maalesef ülke dertleri...
n Trenler size hangi duyguyu çağrıştırıyor ve neden?
“Bir tren sesi duymaya göreyim/ iki gözüm iki çeşme.” Orhan  Veli… Şiirin 
içindeki duygudayım. 
n Tren hareket ederken arkadaşınız son anda trenden inseydi ne 
yapardınız?
Ben de atlarım(yalan), bir sonraki durakta inerim.
n Yan kompartımanda kime rastlarsanız muhabbet doyulmaz olur?
Şebnem Korur Fincancı şahane olurdu.
n Gündüz mü, gece mi sakinleştirir sizi yani gökyüzünde güneşi görmek 
mi, yıldızları görmek mi? “Sen artık yıldızları görüyor musun İnci?”
Ben gececi bir tipim oldum olası. Gece sessiz sakin seni dinler… Ara ara 
camdan yıldızları keserim.
n “Bizim göğümüzün bir tek gündüzü var, senin göğünde akşam oluyor 
mu?” (Filmden replik)
Olma mı?
n “Mektuplar takılırsa diye, kuşlarla haber yollasak…” Kime, ne haberi?
Oğluma, “Seni dünyalar kadar seviyorum” diye.
n Bavulda vazgeçilmezleriniz nelerdir?
İç çamaşır, kremler, giysi veee olmazsa olmaz kitap… Kısa bile olsa yollarda 
kitap okurum, hoşuma gidiyor. 
n Gidişler mi, dönüşler mi size daha fazla huzur verir?
Gidiiiişşşş.
n Son olarak birbirinize ayrılırken bir cümle rica etsek?
Bazen uzun görüşmeyiz ama bizim sevgi yüklü arkadaşlığımız vardır.

n Merhaba Füsun Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız?
Merhaba, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim.
n Yolculuk öncesi hazırlıklarınız neler oluyor, planlamanız gereken şeyler 
nelerdir? Evde kalan evcil hayvan, bitkiler vs. için planlama...
Yolculuğa  çocuklar olmadan çıkacaksam öncelikle  onlar için planlama 
yapıyorum. Tabii evde bir kedimiz var. Latte’nin ihtiyaçları da önemli. Kısacası 
bir yolculuğa çıkarken öncesinde geride bıraktığım evimin oldukça uzun bir 
planlaması oluyor.
n Hava biraz soğuk bugün. Çay mı kahve mi?
Çay  tiryakisiyim. Ama iyi bir filtre kahveyi de asla reddetmem.
n Dostluk sizin için ne ifade ediyor?
Öyle az kaldı ki... Omzuna başımızı koyabilecek, dünya üzerine geliyor gibi 
hissettiğinde sığınacak bir yürek bulabilmek... Gerçekten hesapsızca sevebilen... 
Dost kalan belki de hâlâ kardeşiniz olabiliyor... Seneler geçince de aradığınızda 
sırrınızı paylaşabildiğinizdir dost...
n Nur Hanım’la ne kadar zamandır tanışıyorsunuz?
Nur’la  1985’te tanıştık. 'Dul Bir Kadın' filminde.
n 5 kelime ile Nur Hanım’ı nasıl tarif edersiniz?
Dost, fedakâr, paylaşımcı, asi, mücadeleci.
n Yolculuk nereye ve kim planladı?
''Napoli olsun'' dedi Nur. Ben daha aşağılara inelim diye ısrar ettim. Sicilia’yı  
hep merak ederim. Nur, Napoli deyince tamam dedim.
n Daha önce beraber yolculuğa çıktınız mı?
Bizim yolculuklarımız ulusal festivallerden ibaretti. Adana, Antalya gibi... 
O anılarımız da güzeldir. Bütün hafta aynı otelde filmlere, etkinliklere 
koşuşturmacalar..
n Sohbet konularınız genelde ne olur ve kim daha çok konuşur, kim daha çok 
dinler?
Biz yan yana gelince çok heyecanlı bir sohbet başlar. İkimizin de öyle çok 
birikmiş hikâyesi vardır ki; setler, filmler, sendikal mücadele, haklarımız, 
annelik... Saatler yetmez bize.
n Trenler size hangi duyguyu çağrıştırıyor ve neden?
Çok severdim trenleri… Çok yolculuk yaptım. Özlüyorum fazlasıyla. Tren 
yolculuğu   gençliğim benim...
n Tren hareket ederken arkadaşınız son anda trenden inseydi ne yapardınız?
Sanırım bir sonraki durakta iner gelişini beklerim.
n Yan kompartımanda kime rastlarsanız muhabbet doyulmaz olur?
Ece Temelkuran (Özledik)
n Gündüz mü gece mi sakinleştirir sizi yani gökyüzünde güneşi görmek mi 
yıldızları görmek mi? “Sen artık yıldızları görüyor musun İnci?”
Yıldızlar ve gece sakinleştirir.
n “Mektuplar takılırsa diye, kuşlarla haber yollasak…” kime, ne haberi?
Oluyor tabii... Hem de pek güzel. Var tabii kuşlarla haber edeceklerimiz... Uçar 
bir gün diye beklediklerimiz...
n Bavulda vazgeçilmezleriniz nelerdir?
Pijama, iç çamaşırı, minik makyaj çantası, cımbız, ağrı kesici ve tansiyon ilaçları, 
diş fırçası, telefon şarjı, senaryolar, tiyatro tekstleri...
n Gidişler mi dönüşler mi size daha fazla huzur verir?
Tabii ki gidişler...
n Son olarak birbirinize ayrılırken bir cümle rica etsek?
Hayat öyle hızlı aktı gitti ki; Nur, arayı bu kadar açmayalım artık. Teşekkürler bu 
güzel yol arkadaşlığına... Sarp’a selam söyle canım.

Bekleme salonlarında hayatlar yazılıdır, kelimeler anlatır hayatı.  
Hepsi duvarlara işler usul usul, yol olur yolculara, hak olur yolculuğa. Bu ayın yolcuları Nur Sürer ve Füsun Demirel.  

Mademki yolu beklerken kurulan hayalle başlar her şey, o zaman buyrun iki dostla yaptığımız biraz gerçek biraz hayal muhabbete...
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SEYAHAT ETMEK
HAYATI DOLU DOLU 

YAŞAMANIN ETKİLİ YOLUNASUH MAHRUKİ

Seyahat etmek; yeni yerler, yeni kültürler tanımak, yeni insanlarla 
tanışmak, yaşamın içinde yeni olasılıklar keşfetmektir de bir 
yandan. Bu keşif kişinin vizyonunu, dünyaya bakışını geliştirir, 

hayatı, dünyayı, insanları, ülkeleri, kültürleri, olan biteni çok daha geniş 
bir perspektiften görmesini sağlar. Kişinin farkındalığını artırır ve hem 
ideallerini yükseltir hem de ufkunu genişletir. En önemlisi ise kendisine 
benzemeyenleri de oldukları gibi kabul edebilmeyi ve hiç kimseyi ve 
hiçbir şeyi ötekileştirmemeyi öğretir. 

Hayatı dolu dolu yaşamanın etkili bir seçeneği de seyahat etmektir. Bu 
nedenle imkânlarımız elverdiği ölçüde, yurtiçinde ve yurtdışında gezilere 
çıkmak, yaşadığımız ve bildiğimiz yerin dışında yeni ve farklı kültürler 
tanımak, dünyanın bilmediğimiz, tanımadığımız köşelerini kendi 
gözlerimizle görmek ve deneyimlemek beraberinde müthiş bir kişisel 
gelişim ve büyüme fırsatı da getirecektir. 

Gezmek, kişinin vizyonunu, hoşgörüsünü, üretkenliğini artıran bir okul 
gibidir. Gezen kişi, kendini, yaşamı, dünyayı, diğerlerinden çok daha 
doğru ve detaylı kavrar. Bu sayede kendi yolunu çok daha belirgin ve 
tutarlı çizer. Yaşamın içine karışmış küçük detayları ve bu detaylarda 
saklanan güzelliği ve mutluluğu yakalar. Bu da gezgini daha mutlu, 
çevresine karşı anlayışlı ve sevgi dolu, kendisiyle ve herkesle barışık, 
meraklı, coşkulu, kendine güvenli, daha başarılı ve daha üretken yapar.

Gençliğinde büyük bir gezi tecrübesi olan insanların, yaşamlarını 
çok daha verimli, sağlıklı ve doğru kurduğunu düşünüyorum. İnsan, 
özgürlüğü ve bunun sorumluluğunu ne kadar erken deneyimler ve 
öğrenirse, kararlarını da o kadar doğru verir ve hayatın zorluklarına 
karşı o denli güçlü ve dayanıklı olur. Dünyayı ne kadar erken tanırsa ve 
dünyanın, kendi evinde, mahallesinde, okulunda, işyerinde, yaşadığı 
şehirde gördüğünden çok daha fazla rengi, tadı, kokuyu, düşünceyi, 
inancı, dünya görüşünü, hikâyeyi ve insanı barındırdığını ne kadar erken 
yaşar ve farkına  varırsa da, o kadar dünya vatandaşı olur ve kendi yolunu 
o kadar doğru seçer, sonuçta da o denli başarılı ve mutlu olur. 

16 yaşındayken İngiltere’ye bir dil okuluna gitmiştim, 20 yaşındayken de 
Norveç’te zihinsel engellilerin bakıldığı bir çalışma kampına katılmıştım. 
Bu iki deneyim, dünya hakkındaki farkındalığımı artırmış, ufkumu açmış, 
hayal gücümün sınırlarını geliştirmişti. Dışarıda olağanüstü, rengârenk ve 

çok güzel bir dünya olduğunu keşfetmiş ve çok etkilenmiştim. 

Benim gezginliğim de dağcılığımla yaşıttır. 20’li ve 30’lu yaşlarım boyunca 
ne kadar çok dağa tırmandıysam o kadar da çok seyahat etmişimdir. 
Dağları bu kadar çok sevmemin bir sebebinin de bana dünyayı gezme 
fırsatı vermesi olduğunu söyleyebilirim. Bugünkü kişiliğimde tırmandığım 
her bir dağın olduğu gibi her bir seyahatimin de etkisi vardır. Her birinden 
çok değerli dersler çıkarmış, çok ama çok şey öğrenmişimdir. Çoğu zaman 
ikisini birleştiren projeler yapmaya çalıştım. Yürüyerek, otostopla, 
bisikletle, motosikletle, arabayla, trenle, helikopterle, uçakla, bazen de 
fille, deveyle ya da o anda fonksiyonel olan herhangi bir şeyle her fırsatta 
yollara düştüm. 

Dünyanın bir hazine, yaşamın da bir hediye olduğuna inanırım. Yaşadıkça 
ve öğrendikçe daha da sevdim, sonsuz evrendeki bu minik mavi gezegeni. 
Sevdikçe daha yakından tanımak, hakkında daha çok şey öğrenmek 
istedim. Bir coğrafyadan bir diğerine koşturdum durdum bu güzel 
dünyada. 7 kıtayı ve 90’a yakın ülkeyi görme imkânım oldu. 

Bir dünyalı olarak, insanın yaşadığı dünyayı, dünyayı paylaştığı diğerlerini 
tanımasını, kendi çerçevesi içinde her şeyden daha değerli olarak 
gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü o zaman görüntüdeki farklılıklarımızın 
bir sorun değil bilakis bir zenginlik olduğunu ve aslında öz olarak 
hepimizin aynı olduğunu, aynı yerden geldiğimizi ve aynı amaçla aynı 
yere gittiğimizi de görebiliriz.

Zanzibar’ın dar sokaklarında kaybolmak, Alaska’nın muhteşem doğasına 
âşık olmak, Himalayalar’ın muazzam boyutlarına hayran olmak, 
Endonezya’da, Afrika’da, Avustralya’da bambaşka kültürlerden gelen 
ama dünyayı benzer efsaneler ve söylencelerle anan ve aynı sevecenlikle 
kavramış olan yerli halklarla iletişim kurmak, Moğolistan’da dünyanın 
en büyük çayırlarında ilerlemek, Patagonya’da deniz aslanlarını, deniz 
fillerini yakından görmek bir gezgin için unutulmaz tecrübelerdir. Bu 
deneyimleri yaşayan sıradan bir insan bir daha asla eskisi gibi olamaz. 
Artık çok renkli ve çok zengin bir dünyanın kapılarını aralamıştır ve daha 
fazlasını arzulamaktan kendini alamaz...

Bence ilk fırsatta toplayın çantanızı, yollara düşün ve olabildiğince 
uzaklara gidin, ilk anda çok zor gibi görünse de ilk adımı attıktan sonrası 
çok kolay gelir. Dışarıda olağanüstü güzel bir dünya var, kendinize bu 
şansı verin, sonuçlarına inanamayacaksınız...

Dünyanın bir 
hazine, yaşamın 

da bir hediye 
olduğuna inanırım. 

Yaşadıkça 
ve öğrendikçe daha 
da sevdim, sonsuz 
evrendeki bu minik 

mavi gezegeni.
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HAYAT DAMARLARIZÜLFÜ LİVANELİ

Sorum şu: Atatürk’ün “hayat damarlarından biri” olarak nitelediği 
“sanat ve kültür”, hayatımızda ne kadar yer tutuyor? Dünya 
edebiyatı denilen o muazzam birikimi, insanın doğayla arasına 

koyduğu o derinleşme çabasını, kendini tanıma mücadelesini nereye 
yerleştireceğiz? Homeros, Dante, Cervantes, Shakespeare, Yunus Emre, 
Mevlânâ, Moliere, Stendhal, Balzac, Flaubert, Dostoyevski, Tolstoy 
insanlık için ne ifade ediyor? Daha doğrusu eğer bu yazarların kitapları 
olmasaydı, insanlık düşüncesi aynı noktaya gelebilir miydi? Bunu 
tartışmak bile abes ama ne yaparsınız ki Türkiye’deki genel 
kültür ortamındaki fukaralık bizi bunları yazmaya itiyor. 
İnsan bireyi ve toplum, sadece bilimle açıklanamaz. 
Hele sosyal bilimlerdeki emekleme dönemlerinin, 
toplumları açıklamada yetersiz kaldığını 
hepimiz biliyoruz. İnsan psikolojisinin ve 
toplum yapılanmasının, matematik kesinlikle 
ele gelmeyen, formüllere dökülemeyen 
alacakaranlık bir bölgesi var. İşte edebiyat o 
bölgeyi aydınlatarak, bizim kendimizi daha 
iyi tanımamıza yardımcı oluyor. Mesela 
Dostoyevski olmasaydı, insan psikolojisi 
hakkındaki bilgi ve sezgilerimiz eksik kalırdı. 
Sezgi dedim de aklıma ilginç bir örnek geldi. 
Balzac, siyasal görüş olarak bir kralcıydı. Devrim 
Fransa’sında, kraliyete geri dönülmesini savunuyordu. 
Bu analiz, yazarın siyasal görüşlerinin yanlış olduğunu 
açıkça ortaya koyuyor. Ama gelin görün ki 19. yüzyıl Fransa’sındaki 
insanları, toplumun bir yere doğru akşını ve sistemi, Balzac’ın romanları 
kadar iyi anlatan hiçbir yaratı yoktur. Ne bilimsel çalışmalar ne tarih 

kitapları, ne de üniversite tezleri… Balzac’ı okumadan o dönemi 
anlayamazsınız. Çünkü büyük romancı, siyasal görüşleri ne kadar yanlış 
olursa olsun, parmak uçlarından kalemine akan müthiş bir sezgiyle, 
içinde yaşadığı toplumu anlatabilmişti. Cervantes, kahraman şövalyeler 
çağı ortadan kalktıktan sonra hayaller içindeki Don Kişot ile bizi evrensel 
bir iç hesaplaşmaya sürükledi. Ancak onun muazzam eserinden sonra 
hepimiz, geceleri yastığa başımızı koyup hayallere daldığımızda Don 
Kişot, gündüzün acı gerçekleriyle karşılaştığımız zaman ise kurnaz Sanço 

Panza olduğumuzu kavrayabildik. Her insanın içinde Don Kişot 
ve Sanço Panza birlikte yaşıyordu. Antik dönemde Sisam 

adasında buluşan bilim adamları, filozoflar ve sanatçılar, 
sanat ile bilim arasındaki ilişkileri incelemişlerdi. Ve 

vardıkları sonuç bir düzlemde, bilim ile sanatın iç içe 
girdiği ve aynı şey olduğuydu. Hatta “Matematik 
sessiz bir müziktir” demişlerdi o zaman. Sanat 
ve bilim ilişkisini bütün büyük beyinler kavrar. 
Einstein bu yüzden “Hayal gücü, bilgiden 
önemlidir” diyebilmiştir. Ve o büyük beyin sanatla 
bilimi öyle bir skalada seyretmiştir ki şunu da 
eklemiştir: “Doğru olan her formül, içinde mutlaka 

estetik güzellik barındırır.” Ah benim ciddi, önemli, 
devlet meselelerine kafa yoran, para hareketlerini ve 

borsayı iyi izleyen, politikayı kollayan cici beylerim, siz 
dünyayı Türk perspektifine göre yeniden yaratamazsınız. 

Bir süre yapar gibi görünürsünüz ama sonra evrensel değerler 
sistemi sizi altüst eder, emir kulu yapar ve muma çevirir. Vazgeçin bu 
ısrardan ve Einstein’ın, Mitterrand’ın, Gorbaçov’un, Rockefeller ailesinin 
yaptığı gibi, sanata saygı gösterin.

Sanat ve bilim ilişkisini 
bütün büyük beyinler 

kavrar. Einstein bu yüzden 
“Hayal gücü, bilgiden 

önemlidir” diyebilmiştir. Ve 
o büyük beyin sanatla bilimi 
öyle bir skalada seyretmiştir 

ki şunu da eklemiştir: 
“Doğru olan her formül, 

içinde mutlaka estetik 
güzellik barındırır.”
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HALİL ERGÜN

Cama taş atıp seni 
erkenden uyandırmaktı 

amacım. Önce uzun süre 
taş aradım, ardından 
hangi pencerenin ardında 
olduğunu anımsayamadım. 
Benzer çerçevelerin ardında 
bambaşka soluklar uyuyordu. 
Her sabah derin rüyalardan 
kalkıp dışarı baktıklarında 
yeniden inşa edilmiş bir şehir 
onları karşılıyordu. Issız 
caddelerde taş bulamayınca 
aşkımı yukarı fırlattım. 
Neticede kalbin nesnesi 
ağırdır. Sanırım camını kırdım.

Görüntüler karşısında 
güçsüz, birbirimiz için fazla, 

İstanbul’un vicdanında eksiktik. 
Bütün gün sokaklarda avare 
gezindik. Aslında bu şehir başka 
bir galaksideydi. Karlı damlar 
gezegenimizin yörüngesindeydi. 
Uzak bir dünyanın yabancı 
yaratıklarıydık. Tuhaf bir yerdi 
orası. Hem orada olmak istiyor 
hem de çok korkuyorduk. 
Sonra bir anda kendimizi 
orada buluyorduk. En çok 
takipçisi olan gerçeğe nasıl geri 
döneceğimizi bilemiyorduk.

Cenneti yitirdiğimiz o gün aşkı 
bulmuştuk. Artık sonsuza dek 

birbirimizin olmuştuk. Her şeyi 
bir kerede anlayıp tek kelimeyle 
sana anlatmak istiyordum. 
Sana yaklaştığımda kendime 
yaklaşmış gibi oluyordum. 
Bütün samimiyetimle “Keşke bir 
hayatım daha olsaydı,” dedim. 
“Gizli bir yer keşfettim," diye yanıt 
verdin. "Sakın kimseye söyleme." 
Peşinden ayrılmayacaktım. Sırrını 
sen unutana dek saklayacaktım.

Ayrılık vakti çabuk geldi. İzlerin 
asfalttan hemen silindi. Sanki 

artık aramızda betondan bir 
paravan vardı. Düşen hatıraları 
tutabilsem bu engel kalkacaktı. 
Tek başıma, soğuk bir yemek 
yedim. Yokluğunun ormanında 
boynuzlarından yoksun bir 
geyiktim. "O kadar açım ki seni 
bile yiyebilirim,” dedi şehir, 
“Benim için kolay lokmasın,” 
diyerek sırtlan gibi gülümsedi. 
Kaderime boyun eğdim ve usulca 
yutulmayı bekledim.

DERYA ERKENCİ

Bu keder beni bırakmayacak 
Alıp başını gitmek en iyisi

Ne sabahın doğuşudur güne başlamak 
Ne akşamlarda ürperen safa 
Yorgun bir kış oluyor 

Sevda bedeli

Bu ağır şehir beni uçurmayacak 
Ver elini dağlar en iyisi

Ne yoksul bir çocuk yüzüdür 

İçin yangını 
Ne örselenmiş kadın elleri 
Yaman bir avcı oluyor

Sevda bedeli

Bu taşkın sızı beni terk etmeyecek 
Kapılara kilit vurmak en iyisi

Ne özlemin karşılığıdır acıya yatmak 
Ne keskin ayrılıklar 
Kanayan bir yürek oluyor 

Sevda bedeli

Bu deli bahar hiç ıslanmayacak 
Bir başına yıllara vurmak en iyisi

Ne aşkın dostudur düşlere dalmak 
Ne gizlenen gözyaşı 
Eski bir masal oluyor 

Sevda bedeli

BEDEL
CENNETTEN 
DÜŞENLER
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Batı uygarlığı 
kültürel mirasını, 
hiçbir şeye borçlu

olmadığı kadar 
TroyaEfsanesi’ne 

borçludur. M.Ö. 1180
yılında gerçekleştiği 
varsayılan bu öykü 

yine Anadolulu
bir ozan tarafından 
insanlığın belleğine 

kazınmıştır.

MUSTAFA ERDOĞAN

Kitab-ı Mukaddes’teki öyküler kadar eskidir Troya.
Çanakkale’nin Hisarlık Bölgesi’nde, bundan 
binlerce yıl önce kurulan tarihi İlion, Hititlerin 

deyimi ile “Wilusa” kenti çok eski bir efsaneye de 
kaynaklık etti. Düş ile gerçeğin, bilim ile ütopyanın 
iç içe geçtiği insanlık tarihinin en eski ve en bilindik 
öykülerinden birine…

Batı uygarlığı kültürel mirasını, hiçbir şeye borçlu 
olmadığı kadar Troya Efsanesi’ne borçludur. M.Ö. 1180 
yılında gerçekleştiği varsayılan bu öykü yine Anadolulu 
bir ozan tarafından insanlığın belleğine kazınmıştır. 
İzmir doğumlu ozan Homeros tarafından ölümsüz 
yapıtları İlyada ve Odysseia ile yazılı hale getirilen bu 
öykü, bütün dünya edebiyatının da en tanınan yapıtları 
arasına girmiştir. Öyle ki bütün kutsal kitaplar kadar 
önemli ve etkin bir yere sahiptir ve tarih boyunca 
bütün ulusların tarih yazıcılarının en çok merak ettiği 
gizemli bir serüvene dönüşmüştür.

Üç bin yıllık bir tarihi içeren bu merak, araştırma 
ve gezilere son noktayı koyan; Troya’yı yeniden 
tarih sahnesine çıkaran ve efsaneyi gerçek bir tarih 
haline getiren Alman arkeolog Heinrich Schliemann 

oldu. Rivayetlerin gizemli seslerine sığınarak el 
yordamıyla bulunan ve büyük serüvenlerle yurtdışına 
çıkarılan insanlık hazineleri, çağdaş arkeolojinin 
de temellerinden birine dönüştü. Schliemann bize 
şunu öğretti: “Harabelerden yükselen sesler bize ait 
geçmişin sesleridir.” Geçmişin seslerini duymayanlar, 
geleceğin sesini duyamazlar.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Troya efsanesine 
hayat veriyor. Sanat tarihinin bu ölümsüz eserine 
Anayurdu’ndan üç bin yıl sonra merhaba diyoruz. Hitit 
Kralı Tuthalia’dan Akhileus’a, Büyük İskender’den 
Roma İmparatoru Sezar’a, Pers Kralı Kserkses’ten 
Bizans Kralı Konstantinus’a, Fatih Sultan Mehmet’ten 
Mustafa Kemal Atatürk’e kadar çağlar aşan dünya 
liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehir…

Troya yıkıntılarından yükselen çığlık ve 3000 
yıllık mistik bir düşün yeniden hayat buluşu… 
Anayurdundan bütün insanlığa... Troya’da zaman, 
Troya’da mekân, Troya’da aşk ve sınırsallık…

Yitik bir mitin gölgesinde sürdürülen hummalı bir 
çalışma, görmezden gelinen tarihe karşı bir tarih ve 
müzikal bir başkaldırı.

16



KEREM FIRTINA

Babaannemi
yürütüyordun ya 

her gün. Zorlansan da 
yürümek zorundasın 

anne, diye. Çünkü yaş 
alsan da, yürümeyi 
bıraktığın zaman 
durur vücudun.
Öğrenmek de 

öyle.

“Öyle yayılarak dinlenmez, 
öğrenemezsin.” diye 
azarlamıştı beni annemin 

babası. Matematik öğretmeniydi. Bekir 
Yılmaz. Ceyhan Lisesi’nde müdürlük 
yapmış, Haydarpaşa Lisesi’nde emekli 
olmuş. Ona her türlü nazım geçerdi, 
geçmişti. Yaşım itibariyle, torun 
olduğum için... Torunlar sevilir. Tolere 
edilir. Zannederdik ki anneanneler, 
babaanneler, dedeler hep eğlenceli, her 
daim pamuk gibi insanlar. Onları da 

anne-babamıza sormak gerekirmiş. Meğer mevzu, dedelerin hassasiyeti 
değilmiş. Mevzu, torun olmakmış. Her davranışın sevgiyle karşılık 
bulduğu torunluk müessesinde ilk kez azar işitmiştim: “Doğrul ve düzgün 
dinle!” denmişti. Yüksek sesle. Doğrulmuştum. Dördüncü sınıfa geçtiğim 
yazdı. Kırmızı renkteki ‘’Yetenek 4’’ kitabından hatırlıyorum. Dersler 
açısından işlerin ciddiyet kazanmaya başladığı dönem. Dokuzdan on 
yaşına geçiş. Doğruldum mecbur. O an torunu değil, öğrencisi olmuştum. 
Matematiğim hep beş geldi. Bir sene sonra vefat etti. 

Babama geldiğimde, yani matematik öğretmenimin o olduğu 
yaşlara, ciddiyet konusunda hazırlıklıydım. Zaten babam, dedem 
değildi. Torunu değildim. Dolayısıyla disiplinsiz bir davranışta 
bulunmanın aklıma bile gelmediği bir şekilde matematik 
eğitimimi aldım. Ortaokul döneminde matematik derslerini 
dinlemezdim. Hayal kurardım o esnada. Babam tüm üniteyi bir 
saatte öğretirdi evde. Sınavlarımı bitirmem beş dakika sürerdi. 
Sınıfın en tembeli beş arkadaşımın daha sınavlarını tam 
puan almayacakları şekilde çözer, şüphe çekmemeleri için, 
minik kâğıtları elden ele iletirdim. A-B vardı o dönem. Şimdi 
var mı bilmiyorum. Farklı sorulardı. 

Üniversiteye başladığımda ortaokul ve lise matematiği için 
ders vermeye başladım. İlk öğrencim Füsun Öğretmen’in 
aile dostunun çocuğu Berkin’di. Saati 12 TL. 
Karnesine hep sıfır gelmiş matematik. 
Oldukça varlıklı bir ailenin oğlu. Üç geldi 
karnesine. Öyle kolay olmadı. Disiplin 
konusundan bahsetmiştik. Düşünün 
ki öyle bir kavram yok Berkin’de. Hiç 
tanışmamış yani. Öfkeli davrandığım 
oldu. On dokuz yaşındaydım. Berkin on 
ikiydi sanırım. X’i yalnız bırakma konusunu 
halledemiyordu, hallettik. Beceremediği 
için değildi zorluk. Dinlemediği içindi, 
dikkatini vermediği içindi. Bunu fark etmem 
uzun sürmedi tabii. İki öğretmenim de 
bu konuda netti. Dedem de, babam 
da...‘’Anlamadıysan sor, defalarca 
sor.’’ derdi ikisi de. Eğer ‘’Anladım.’’ 
dersen ve soru sorduklarında cevap 
veremezsen… O zaman hazırlan. 
Büyük konuşmalara hazırlan. 
Büyük eğitime, vurucu sözlere 
hazırlan. ‘’Neden anlamayıp anladım 
diyorsun?’’ sorusunun cevabını vermeye 
hazırlan. Çekindiğim için, cevabını unut. Öyle bir 
cevabı kabul etmeyeceklerine hazırlan. Ama iyi 

öğrettiler. Evet, kolay olmadı. Ama iyi öğrenmek kolay olmazdı. Bunu o 
zaman anlamıyor insan. Sonra geliyor tadını çıkaracağın dönem. Gelecek 
dendiğinde anlamıyor insan. Yaşayınca anca, ne keyifli oldu şimdi, diyor. 
‘Kabasını atmak.’ Kabasını atıyor. 

İyi dostlardı. Dedemin en güvendiği insandı babam. Benim de en 
güvendiğim insan, babam. Bu aralar bunu söylemem gerekiyor sanırım. 
‘Yaşlanıyor!’’ Yaşlanmaz insan oysaki. Yıllar geçer sadece. Hep farklı 
bir yaşta olur. Farklı zamanda… Farklı konumda… Farklı duyguda…
Yaşlanmak çökmeyi ifade ediyorsa eğer, yıllar geçtikçe çökmez insan. 
Durduğunda çöker. Hareket etmezse çöker. Öğrenmeyi, değişimi 
durdurursa  çöker. Varlığının anlamı çöker. Umudun var mı, diye sorulur 
ya. Bunun cevabı düzelip düzelmeyeceği ile ilgili değildir. Durumun 
sonucu değildir sorulan. Sonucu her ne olursa olsun mücadele etmeye 
devam etmek isteyip istemediğindir. Umut yoksa, mana kaybolur. Sonuç 
denilen, yaşamdan sonradır. 

Bizimki de ‘’Babasını beğenmiyor.’’ demeye başladı. Bizimki? Babam…
‘’Daha...’’ dedim, ‘’Seni nasıl beğeneyim?Her yerde söyledim, kitaba 
yazdım, en güvendiğim insan diye. Daha nasıl seni övelim.’’ dedim.

Eleştirdiğinde kırılıyor artık bazen. Eleştirmek elle seçmek 
elemek demekmiş bu arada. Eski dönemde çürüğü 

sağlamından ayırmak için kullanılırmış. Öğrenmenin 
zamanı yoktur. Her yaşta heyecan verebilir. Her 
yaşta, her şeyi değiştirebilir.  

Öğrenmeye üşeniyor artık bazen. Karşı karşıya 
gelince beğenmediğimi düşünüyor. Maalesef 
kolaycılık yok. Kaçmak da. Yetmişe geldin diye 

değişmeyi bırakamazsın. Babaannemi yürütürdü her 
gün. ‘’Zorlansanda yürümek zorundasın anne!’’ diye. 
Çünkü yaş alsan da yürümeyi bıraktığın zaman durur 
vücudun. Öğrenmek de öyle. Öğrenmeyi bıraktığın 
an yaşlanır beynin. Öğrenmek iyidir, öğreten 

kıymetli...

Yaşlanmak denilen, bıraktığı an 
insana olandır.

Bırakamazsın. 
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Şair 
Politikacı: Ecevit
“Benim için şiir yazmak-özellikle 

siyasete girdiğimden beri- bir 
iletişim aracı, bir düşünce açıklama 

yolu değil, bir düşünme yöntemidir.” 
Böyle diyordu şair Bülent Ecevit...

Akşam kapı eşiğinde bir terli giysi gibi 
Soyunmak vardı derdinden evrenin 
Bir entari serinliğini giyinmek 
Kendi derdini tespih gibi çekmek elinde

Ekliyordu: “Siyasete girdim diye şiir yazmayı, 
şiir çevirmeyi bıraksaydım siyaset de bende 
olmazdı!..”

Dur yolcu bura sınır 
Yabandır yasaktır ötesi 
Çiçeklerden seçemezsin 
Kokuları renkleri bir bir

Siyasetin öz konusunun insan olduğunu, öz 
amacının insanın özgürlüğü ve mutluluğu 
olduğunu siyaset adamının hiç unutmaması 
gerektiğini vurgulardı sık sık...

Eğil bana bak bana 
Senim ben 
Sana aşık

Atatürk ve İnönü’den sonra mal varlığını 
devlete bırakan tek devlet adamıydı aynı 
zamanda, politikacı ve yazardı, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne 5 kez başbakanlık yapmıştı.

Sıla derdine düşünce anlarsın 
Yunanlıyla kardeş olduğunu 
Bir Rum şarkısı duyunca gör 
Gurbet elde İstanbul çocuğunu

Kastamonu kökenli babası adli tıp profesörü, 
İstanbullu annesi ressamdı. 1925 yılıydı 
doğduğunda. Robert Kolej’den sonra 
çevirmenlik yapmaya başladı.

Bir ben varım benden öte 
Ben misin bilmem

Okul arkadaşı Rahşan Aral’la evlendiğinde yıl 
1946’ydı. 
Ulus gazetesinde çalıştı, Amerika’da 
mesleğini sürdürdü.

Ne ben sorayım seni 
Ne sen beni sor 
Soyunmuş seslerimiz tenden 
Boşlukta bir aşk örüyor

Bursla gittiği Amerika’da, Harvard 
Üniversitesi’nde Ortadoğu tarihi üzerine 
çalışmalar yaptı.

Pülümürün bir dağ köyünde gördüm onu 
Yaşını sordum bir giz gibi güldü 
Kimi seksen dedi köylülerden kimi yüz 
Yüzüne baktım bir giz gibi güldü

1972 yılında CHP Genel Başkanı oldu. İki yıl 
sonra da Başbakan.

Bir şeyler olacak yarın 
Duruşundan belli 
Kırdaki atların 
Bulutların koşuşundan belli 
Kazışından köstebeklerin toprağı

12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra 10 yıl 
boyunca yasaklı siyasetçiler arasına girdi.

Her gün bıçak saplı 
Birinin arkasında 
Vurulan da biziz vuran da

Sanskrit, Bengal ve İngiliz dillerinde 
çalışmalar yapan Ecevit, Hintli şair 
Tagore’dan, Pound’dan, Eliot’tan ve 
Lewis’ten çeviriler yaptı. Kendi şiirlerini de 
kitaplaştırdı.

Herkesle düşüp kalkar erdemli kalabilirsen 
Unutmayabilirsen halkı krallarla gezerken 
Dost da düşman da incitmezse seni 
Ne küçümser ne büyütürsen çevreni(Rudyard 
Kipling çeviri)

Hep bir kır evinde yaşayıp şiir yazmak isteyen 
Bülent Ecevit, 2006 yılının 5 Kasım’ında 
aramızdan ayrıldı; dürüst ve uzlaşmacı bir 
siyasetçi ve şair olarak hafızalara kazındı..

Sen olduğundan büyüksün 
Sen olduğundan iyisin 
Sen olduğundan güzel..

Siyasetin öz 
konusunun insan 

olduğunu, öz amacının 
insanın özgürlüğü ve 
mutluluğu olduğunu 

siyaset adamının 
hiç unutmaması

gerektiğini 
vurgulardı 

sık sık...
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İnsanların son zamanlarda geçmişe özlem 
duymasını hatta daha bir tutunmasını 
anlıyorum. Bunu basit bir nostalji olarak 
düşünmüyorum. Tarih her zaman yeniye 
doğru gider ama “yeni” her zaman iyi demek 
değildir. Yeni, iyiyi getirmedikçe; eski, pek de 
iyi olmasa da özlem duyulacak bir şey haline 
gelir. Üstüne bir de yaşanmışlık eklenir. İyisiyle 
kötüsüyle sizde iz bırakan her şey sizindir, sizin 
olan şey de kıskançlıkla sahiplenilir. 
Geçmişin izleri, silindikçe geri 
gelir. 

Bugünlerde yeni diye 
ortaya çıkarılan her 
türlü rezalete en büyük 
direnci yine geçmiş 
gösteriyor. Çünkü 
geçmişi aşabilecek bir 
“yeni” ortaya çıkmıyor. 
Ondan daha kötüsü 
geldikçe de geçmiş, bir 
direnç noktası haline 
geliyor. 90 yıl önceki bir 
marş tüylerimizi diken diken 
ediyor, dinledikçe ruhumuzda 
“çiçekler açıyor”. Dayatılan tüm 
yoz seslere, yine mazinin sesleri direniyor. 
Oysa geçmişin izlerini takip ederek yepyeni 
şarkılar yazabilirdik. Güzel olanı hatırlayıp 
daha da güzelini arayabilirdik. Beceremedik. 
Belki de hiç denemedik!

Gelecek için kurduğumuz hayalleri birer 
sınava çevirerek, üzerimizde koca gözlüklü 
sıfırcı hocalar gibi tahakküm kurdular. Kim 
mi? Bilemiyorum. İşte onlar... Her yapılanı 
tenkit eden, her neşeyi bilgiçlikle yok eden 
onlar… Aralarına almadılar. Sanki her bir 
şeyin sahibiydi onlar. Girmeye çalıştığımız, bir 

ucundan tutmaya çalıştığımız nahif çabaları 
inatla zorlaştırdılar. Böylece kutlu bir davayı 
ya da güzel bir gelecek ülküsünü tekellerine 
aldılar. Üç beş kişi pirüpak kalarak mutlu 
oldular. Kalıplarına uymayan her şeyi kustular. 
Bitmek bilmez eleştiriler, sürgit verilen dersler, 
“o öyle olmaz, bu böyle olmaz”lar… Eminim 
ki bunu yapanlar kendi hayatlarında bencil 
ve korkaktırlar. Kusurlarını da işte böyle 

kapatırlar.     

Bir şeyi denemeye kalkarken 
insan önce etrafına bakar. 

İnsan en çok etrafına 
bakınca hata yapar. 
Yanında yöresinde 
kendisine el verecek 
birini bulamazsa, 
yalnız kalma 
korkusuyla doğru 

bildiğinden şaşar. 
İnsanlar çoğu zaman 

umut katili… Kendi 
korkusunu ve yılgınlığını 

yayan birer cesaret fakiri… 
“Yapamazsın, yapamayız” 

diye diye heyecanınızı soğuran 
kim varsa hayatınızdan çıkarın. Yanlış yapma 
kredinizi kefilsiz kullanın. 

Son olarak… Gelecekte karnınız açken 
önünüze zehirli bir yemek konabilir. “Ne 
yerim ne yemem” diyemezsiniz. Bir karar 
vermelisiniz. O zehri reddetmek, açlığı sevmek 
demek değildir. Bir şeye “hayır” diyebilmek, 
daha iyisini istemeyi de içerir. Reddetmeyi 
bilmeyen kazanmayı bilmeyecektir. Sonuçta 
başarılı olamayabiliriz, sorun değil. Ama 
yaşamak için muhtaç olduğumuz kudret 
reddetmenin kendisindedir.

BARIŞ İNCE

Dayatılan tüm yoz 
seslere, yine mazinin 

sesleri direniyor. 
Oysa geçmişin izlerini 
takip ederek yepyeni 
şarkılar yazabilirdik. 
Güzel olanı hatırlayıp 

daha da güzelini 
arayabilirdik. 

Beceremedik. Belki 
de hiç denemedik!

“Mustafa Kemal” denince aklıma 
Bir lider geliyor.

“Mustafa Kemal” denince yüreğime 
Bir güneş doğuyor.

“Mustafa Kemal” denince gözlerimi 
Bir ışıltı kaplıyor.

“Mustafa Kemal” denince kulağıma 
Zaferleri fısıldanıyor.

Mustafa Kemal, Mustafa Kemal, Mustafa Kemal... 
“Mustafa Kemal” denince Türk halkı 
İki dakika boyunca, siren sesleriyle ayakta duruyor...

BİLGE ÇOLAK
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Mustafa Kemal Paşa, Gazi Paşa, 
Atatürk...
Bütün bu adları tek benlikte 

toplayan bir yol gösterici, devrimci...
Hasta, çok hasta... Hastalık yaşamının 

parçası olmuş. Ne yapmaya kalkışsa önüne 
hastalık engeli çıkmış. Tıpkı Libya’da olduğu 

gibi, savaşı bitiremeden tedavi için dönmüştü... 
Hastalık büyük bir engel... Hayallere, gelecek kaygısına, amaçlara... 

Bu nedenle hasta olduğunda bedeninin yaşadıkları konusunda 
hiç yakınmadı. Hastalığını ilk teşhis eden ve sonrasında tedavisini 
üstlenen Profesör Doktor Nihat Reşat Belger, Dolmabahçe 
Sarayı’nda ölümü bekleyen Mustafa Kemal Paşa’nın çektiği büyük 
acılara rağmen yakınmadığını anlatıyor. Atatürk bedensel acılardan 
korkmuyor, ille de engeller, pişmanlıklar...

Çünkü acılara alışkın, genç yaşlarında bazen hasta olarak gitmiş 
cephelere... Karaciğeri, böbreği, midesi hep hasta... Hastalık acı 
çektiriyor insana ama o acılardan değil yetersiz kalmaktan nefret 
ediyor. 

Ölüm korkutmuyor, çünkü insan olarak doğdu. İnsanoğlu çalışır, 
gelişir ve ölür. Ne çok askerin ölümünü gördü, ne çok arkadaşının 
cansız bedenini kucakladı... Kendi de ölecek ama yaptıkları yaşayacak 
çünkü temelleri iyi attı. Çanakkale’de kalbine doğru gelen şarapnel 
parçasına ve ölüme bir saat set çekti. Yine de ölümsüz değil, ölmek 
bir kere geliyor insanın başına, buna hazırlıklı ama hastalık... Öyle 
bir durumda ki hak edenlere arka çıkamıyor. Yapmak istediklerini 
uygulatamıyor. Yattığı odada hep yapamadıklarını düşünüyor. 

Hasta döneminin en acı olaylardan biri Nazım’a yardım 
edememesi. Nazım’ın dayısı onun en yakınlarından Ali Fuat Cebesoy. 
Genç şair hapiste, çektiklerine dayanamaz hale gelmiş. 

Haksızlıklara karşı duran yanı  “şairin” kurtulmasını istiyor ama 
öyle ağır hasta ki hiçbir şey yapamıyor. Nâzım ona hapishaneden bir 
mektup yazmış, ardından annesi Celile Hanım ondan yardım isteyen 
bir mektup göndermiş. İkisini de vermediler, üzülür diye!

Neden sonra kapı önündeki fısıldaşmalardan duydu yaşananları. 
Nâzım hapiste çürüyeceğini anlamış, kurtulamayacak. Son bir umutla 
Atatürk’e mektupla ulaşmaya çalışmış.

“Türk ordusunu isyana teşvik ettiğim iddiasıyla on beş yıl ağır 
hapis cezası giydim. Şimdi de Türk donanmasını isyana teşvik etmekle 
töhmet altındayım.

Türk inkılabına ve senin adına ant içerim ki, suçsuzum. Askeri 
isyana teşvik etmedim...

Kemalizm’den ve senden adalet istiyorum.” 
Mektup 1938 yılının Ağustos ayında Ankara’ya ulaştı. O tarihte 

Atatürk ağır hastaydı ve mektubu ona okutmadılar. Nâzım’ın 
annesi Celile Hanım Ata’dan cevap çıkmayınca bu defa kendisi 
yazdı. Nâzım’a karşılık vermeyenlerin bir annenin mektubunu 
önemseyeceğini düşündü. 

“Gazimiz, 
Size iki kere geldik. Teyzezademin ve Fuat Paşa’nın çok çok selamı 

var. Sizin çok merhametli olduğunuzu söylüyorlar. Affı hususinizi 
istiyoruz. Yarattığınız Türk lisanının kıymetli bir hizmetkârı olan 
Nâzım’ı bağışlayın. Hapishanelerde her gün üzülmesine mani olun.

Enver Paşa kızı Celile.”
Celile Hanım’ın babasının da adı Enver’di ve Osmanlı paşasıydı. 

Bu mektup da karşılığını bulamadı. Atatürk hastaydı ama hasta da 
olsa durumun farkında... Ne yazık ki yapacağı bir şey yok. Durumu 
değiştirebilmesi için sağlıklı olması gerekiyor. Oysa yataktan 
çıkamıyor, zamanının büyük bir yatakta geçiyor. Atatürk, Nâzım’ı 
istemeyen kişinin Mareşal olduğunun farkında, önce onu ikna etmek 

gerek. Mareşal kim, Fevzi Çakmak! Hasta insan, zaman zaman 
kendinden geçen ağır hasta bir insan ikna görevini nasıl yapacak?

Atatürk gibi bir liderin haksız yere hapishanede olan bir şairi 
kurtaramayışının üzüntüsü... Çektiği sıkıntıyı Nâzım’ın dayısı Ali Fuat 
Paşa açıkça söylemişti. 

“Atatürk bir gece yarısı hasta yatağına beni çağırdı. Rengi 
sapsarıydı. ‘Fenayım’ dedi. ‘Şükrü Kaya’yı azarladım biraz 
önce. Çocuğu takmış parmağına onunla uğraşıyor. Ben tanırım 
mert oğlandır o. Bir akşam Dolmabahçe’ye gelmesi için haber 
göndermiştim. Belki konuşma adabında bir kusur ederim diye 
gelmedi. Şükrü Kaya, Mareşal’i de kandırmış. Askerlerin arasında 
onun yazılarına benzer yazılar uydurup dağıtmışlar. Başını yakmaya 
çalışıyorlar oğlanın. Hepsinden haberim var.”

Mustafa Kemal Paşa yapmak istiyor ve yapamıyor, bedeni buna izin 
vermiyor, hastalık bu nedenle ölümden zor geliyor. 

Ve yatakta acıların arasında düşünüyor. 
Hep eskiler, geleceği olmayan biri nasıl yenilere dönsün... 
Hastalanmadan önce okurdu, düşünürdü. Geceleri uyumak zaman 

israfından başka ne olabilir? Karar vermeden önce herkesi dinler, 
sonra o konularda yazılmış ne varsa okurdu. Ardından gece nöbetleri 
başlardı, uyumadan art arda onlarca fincan kahve içerek düşündüğü 
gece saatlerine askerlik alışkanlığıyla “Gece Nöbeti” adını takmıştı. 

Gece... En iyiyi bulmaya çalıştığı zamanlar. Güneş doğarken çare, 
vazgeçilmez olan önünde kesin çizgilerle dikilirdi. Gece boyu herkesin 
düşüncesini tartmış, onu ona eklemiş, kitaplarda yazılanlarla 
harmanlamış ve beyni bu karmaşadan en iyiyi bulup çıkarmış. 
Geceleri seviyor. Karanlıkta düşüncelerle savaşıyor, savaş onun için 
bir oyun, bundan ötesi bir sanat. Sabah uygulama alanı, gecenin 
yarattıklarını sabahları gerçeğe dönüştürüyor. 

Bunları düşünürken kendine zaman ayıramadığı geliyor aklına. 
Kötü beslendi, sıradan bir yaşam kuramadı, evlense de çocukları 
olmadı... 

Hepsi önemli ama asıl pişmanlığı kadınlar. Bu dünyada en özel 
yaratık kadın... Hepsinin kocaman yürekleri var, erkekler sevgiyi 
ararken onlar zaten seviyorlar. Erkekler cesaretten söz ederken 
kadınlar cesaretin doğuştan kendilerine hediye edildiğinin farkında. 
Yaşamı boyunca nefret ettiği, iğrendiği erkekler gördü ama hiçbir 
kadın onda bu olumsuz duyguları yaratmadı. 

Birden hasta yatağında içemediği kahve geliyor aklına ve kahveyi 
lezzetli kılan, vazgeçilmez hale getiren, birlikteliğine doyamadığı bir 
kadın Halide Edip dikiliyor karşısına... 

Onbaşı Halide. 
Minicik bir ateş parçası... 
Zekâsına hayrandı, cesaretine, hasta bedeni isyan etse de en 

karanlık günlerde İstanbul’dan Ankara’ya gelişine, at üzerinde 
duramayınca kendini ata bağlatmasına... 

Geceler boyu ıssız tehlikeli ve soğuk yollarda giderlerken erkekler 
geri dönmeyi düşünüyorlar. Halide atını Ankara’ya doğru sürüyor yani 
dönüş yok...

Ona her bakışında geleceğin Türk kadınını görürdü. Cesur, bilgili ve 
kararlı, aynı zamanda da namuslu, mert... Bir Halide bir de Çalıkuşu 
romanının Feride’si. 

Neyine hayran değildi ki... Gözlerinin ışıltısına, aklına, yazdıklarına, 
enerjisine, sınır tanımayan bilgisine, o tertemiz inancına ve asi 
ruhuna... Yaşamının en güzel günleri, Kurtuluş Savaşı’na giden 
günler... Vatan sevgisinin, aynı inancın birleştirdiği bir avuç insan, 
peşlerinde bütün bir millet ve Halide Hanım. Kurtuluş yolunda sağ 
kollarından biri. Neye gereksinimi olsa sağlıyor, geceleri düşman ne 
yazmış onları çeviriyor, bir gazete çıkarıyor, parmakları yazmaktan 
tutuluyor. Cesur, ölüme meydan okuyor, düşman Ankara’ya girerse 

Hastalık ve ölüm
TUNA SERİM

20



zehir hazır, yüzüğünde taşıyor. Ve o 
günlerin en renkli saatleri. İkisi baş 
başa, kahve içip olayları konuşuyor 
hatta tartışıyorlar. Halide’nin gözleri 
inandıklarını savunurken daha parlak, 
bakışları daha yakıcı... Yaşamının hiçbir 
anında o kadar mutlu hissetmedi kendini, 
o günler bir daha gelmeyecek. 

Ve zafer... Bazen savaş kadar yıkıcı 
olabiliyor.

Zaferden sonra Halide Hanım’la fazla 
görüşemedi, zamanı yoktu, çoğu zaman 
da başarı kazandığında çevresini saran 
zararlı yaratıklar onunla arasını açtı. Ve 
Halide, Türkiye’yi terk edip gitti. Bir daha 
göremedi onu, paylaşamadı düşüncelerini, 
birer fincan kahveyi paylaşamadığı gibi. 

Hasta olmasa Halide Hanım’la yeniden 
görüşmek isterdi. 

Onun yokluğunda hasretini Halide’nin 
kendinden uzakta yazdıklarını manevi 
kızı Afet İnan’a okutarak gidermeye 
çalıştı. Olmadı, eksik kaldı. Onu görüp 
tartışmalı, birer kahve içmeliydi karşılıklı. 
Belki bir özür... Hasta olduğunda özür de 
dileyemiyor insan. 

Ve Latife... Aşk çoğu zaman insanı 
nefret kadar etkiliyor. Öyle çok sevdi 
ki Latife, yapmaması gereken ne varsa 
yaptı, millete adanmış bir erkeği kendine 
ayırmak istedi ve yapamayınca da koparttı 
attı, ikisini de hasrete boğdu. 

Karşısına gencecik, yürekli bir 
kız olarak çıkmıştı, Halide gibiydi, 
araştırmacıydı, Fransızcayı, İngilizceyi 
anadili gibi konuşuyordu. Dünyayı 
biliyordu, çabalıyordu. Beyinle duygular 
çoğu zaman örtüşmüyor. Latife büyük 
aşkının büyüsüyle yapmaması gereken 
ne varsa yaptı ve bitirdi... Ondan da 
özür dilemeliydi, karısına zaman 
ayıramamaktan... Hasta olmasa, yerinden 
kalkabilse yapardı, yapamıyor.

Yüreğinde büyüyen en büyük 
pişmanlık…  Fikriye.

Onun ruh eşi, aşkı, sonuna kadar 
sevdiği ve seveceği kadın, güzeller güzeli, 
sadık, vefakâr Fikriye... Yaşamı boyunca 
tek erkeği sevebilen bir kadın... Onun 
can dostu, sakinleştiricisi, en çok seveni, 
üstelik Atatürk’ü değil, yalnızca Mustafa 
Kemal’i seven kadın. En büyük acıyı ona 
çektirdi. Yaşama yeniden başlayabilse 
Fikriye onun tek aşkı, tek eşi olurdu. Ama 
o aşkını canıyla ödedi, kendisi ise ondan 
özür dileyememenin acısıyla gidiyor. 

Ölüm bir kere gelecek, ama hastalık 
kötü çok kötü…

Özürler hiçbir zaman 
dilenemeyeceğine göre en azından 
bir vasiyet yazmalı, hasta yatağında 
yapabileceği tek şey o. 

Ve 10 Kasım 1938.  Büyük adam, dahi 
Mustafa Kemal Atatürk yapacaklarının 
pek çoğunu yapamadan bu fani dünyadan 
göçtü.

Hepsinin 
kocaman yürekleri var, 

erkekler sevgiyi ararken 
onlar zaten seviyorlar. 

Erkekler cesaretten 
söz ederken kadınlar 
cesaretin doğuştan 

kendilerine 
hediye edildiğinin 

farkında.
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REFET ÖZKAN
Adı FAKİR

Gönlü zengin
Dünyası engin mi engin…

Fakir’i 1944 Mayıs’ının ilk haftasında Gönen 
Köy Enstitüsü’nde tanıdım. Burdur ili, 
Yeşilova ilçesi Akçaköy’den gelmişti. 

1/B sınıfına 643 numaralı öğrenci yazılmıştı. 
Ben, 02/03/1944 tarihinde, Denizli ili, Honaz 
bucağından gelmiştim. 1/A sınıfına 378 numaralı 
öğrenci yazılmıştım. İlerleyen yıllarda şubelerdeki  
öğrenci sayıları türlü nedenlerle azaldığında yeni 
düzenlemede Fakir A şubesine verildi. Böylece 
okul arkadaşlığımız sınıf arkadaşlığına dönüştü. 

Gönen’de ilk beş yıl 2. Paylaşım Savaşı 
koşullarında geçti. Yaşanılanların dünya genelinin 
ve ülkemiz özelinin dayatması olduğunun 
bilincinde olmasak zor dayanılır koşullardı.  

1947 yılına kadar çok keyif aldığımız bir süreç 
yaşadık enstitüde Fakir’le. 2. Paylaşım Savaşı 
sonrasında ve ülkemizde çok partili döneme 
geçişle birlikte rahatımız kaçtı. Hasan Ali Yücel’in 
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Tonguç’un 
İlköğretim Genel Müdürlüğü’nden 
alınmasından sonra, yerlerine 
gelen Reşat Şemsettin 
Sirer ve Yunus Kazım 
Köni; enstitülerdeki 
öğretmen, öğrenci 
ve işçilerin ortaklaşa 
çalışmaya katıldıkları, 
çalışmanın ürününden 
yararlandıkları 
demokratik örgütlenmeyi 
yok ettiler.

Gönen’i “ıslah” 
etmesi için İnebolu 
Ortaokulu Tabiat Bilgisi 
öğretmenliğinden Ömer Uzgil’in 
yerine gönderilen yeni  müdür Zekai 
Yürüker’in tüm baskıcı tutumlarına 
karşın biz öğrenciler direnmesini bildik. Bu 
savaşımın ön saflarında FAKİR vardı.

Sınıfın duvar gazetesine yansıyordu 
tavırlarımız. Gazetenin bir sayısına Fakir bir 
karikatür çizmişti. Bu çizimde Türkiye haritasını bir 
köylünün sırtına yüklemişti. Aramızdan biri haber 
vermiş olmalı. Gazete duvardan alındı. Müdüre 
götürüldü. İlk toplantıda esti yağdı Zekai Bey: 
“Ben despot adamım. Şehirli-köylü ayrımı yapmak 
komünistliktir. Aramızdaki komünistleri ayrık otu 
gibi ayıklayacağım.”

Yazı dersleri öğretmenimiz afiş çalışmaları 
yaptırırdı. Derslerden birinde Fakir’in yaptığı “İş 
Demoste’nden daha iyi konuşur. PÖTEFİ” afişini 
öğretmenimiz Fikri Aytaç çok beğenmişti.

Yazı tahtasının yanındaki panoya asmıştı. 
Milliyetçi, Müslüman olduğunu sık sık yineleyen 
ıslahatçı müdür buna bir anlam verememiş, Fakir’i 
sorguya çekmişti:

Demosten kim?
Pötefi kim?
İş nasıl konuşur?
“Efendim , Demosten eski Yunan’da bir bilge. 

Dilinde tutukluk var, konuşamıyor. Dilini çözmek 
için her sabah deniz kenarına iniyor. Bir avuç 
temiz çakıl taşını ağzına atıp, enginlere doğru 
kendi kendine konuşuyor, bağırıyor. Bir süre 
sonra dili çözülüyor ve o dönemin en iyi konuşanı 

oluyor ama Pötefi’ye göre iş Demosten’den daha 
iyi konuşur. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, 
örneğinde olduğu gibi. Pötefi Macarların özgürlük 
şairi, bizim Namık Kemal’imiz yani. Macar 
özgürlük savaşına katılmış” der Fakir.

Muhteremin! ağzı açık kalır, söyleyecek söz 
bulamaz. 

Fakir, duvarlara sığamaz bir süre sonra. Okul 
kitaplığına çevre illerden gelen dergilerden birine, 
Eskişehir’de Lütfü OĞUZCAN’ın yayımlamakta 
olduğu Türke Doğru  dergisine şiirlerini gönderir. 
Zarfın içine yanıt için pul koyar. Lütfü Oğuzcan, 
verdiği yanıtta: “Şiirlerini çok beğendim, yazmayı 
sürdür. Şiirlerinden birini önümüzdeki sayıya 
koyacağım. Başarılar dilerim. Bir daha zarfa pul 
koyma; mektubunu yanıtsız bırakırım” diyordu.

Fakir derginin gelmesini sabırsızlıkla bekledi. 
Dergi geldiğinde hızla sayfalarını çevirdi. Şiirini ve 
adını görünce çok heyecanlandı. Dergiyi kaptığı 
gibi sınıfa geldi. “Arkadaşlar şiirim yayımlandı, 
şiirim” diyerek dergiyi havaya kaldırdı, başının 
üzerinde daireler çizdi. Başına üşüştük. Şiiri yüksek 
sesle bizlere okudu:

“Fesleğen kokulum seni düşümde:
Kah testi elinde, pınar yolunda…”

Şiirin yayınlandığı Türke 
Doğru dergisinin sahibi Lütfü 

OĞUZCAN, Ümit Yaşar 
OĞUZCAN’ın babasıdır.

Fakir’in bir de 
fotoğrafçılık serüveni 
vardır. Zeiss İkon marka 
küçük bir fotoğraf 
makinesi vardı. 
Onunla öğretmenlerin, 
öğrencilerin 6x9’luk 

resimlerini çeker, dördünü 
bir liradan satar, harçlık 

edinirdi. Film makaralarını 
Afyon’a Foto Şen-Emin Tokman’a 

yollardı basması için. Bir kezinde altı 
makara dolusu basılmış kartları yitti. Yitik paketin 
bulunması için yapılan telgraf haberleşmelerinden 
birinde, Tahir Baykurt’un paketi yerine, yanlışlıkla 
Fakir Baykurt adı yazılmış. Fakir şiirlerinin altına 
koyacağı mahlası (takma ad) arar dururdu. “Fakir” 
sözcüğünü sahiplendi ve ondan sonra yazdıklarına 
“Fakir Baykurt” imzasını attı. İlk kez Samim 
Karagöz’ün Bir Şehrin İki Kapısı adlı romanı için 
yazdığı tanıtma yazısında kullandı. Bu müstear 
ad kullanma hevesi genellikle halk ozanlarımıza 
özgüdür. Fakir de kendini bu oylumda görmeye 
özenirdi.

Baskıcı ve zor koşullarda enstitüyü bitirip 
diplomamızı “ejderha”nın ağzından koparıp aldık. 
Ben, Denizli ili Honaz bucağına bağlı Alikurt 
köyüne; Fakir, Burdur ili Yeşilova ilçesi, Kavacık 
köyüne atandık. Öğretmenliğe ilk adımımızı 
attık. Bir tesellimiz oldu: Enstitüyü bitirdiğimiz 
1948 ders yılı sonunda despot müdür görevden 
alındı. Yerine Antalya Aksu Köy Enstitüsü’nden 
Ahmet Ünal atandı. Arkamızdan yollanan 
diplomalarımızda, Milli Eğitim Bakanı adına 
İlköğretim Genel Müdürü Yunus Kazım Köni, 
Enstitü Müdürü Ahmet Ünal, Eğitimbaşı Hakkı 
Caner imzaları vardı.

Fakir’le aramızdan ayrıldığı 10 Ekim 1999’a 
kadar arkadaşlığımız ve birlikte çalışmalarımız 
sürdü. Onu sevgi ve özlemle anıyorum.

Arkadaşım Fakir

 1947 yılına 
kadar çok keyif 

aldığımız bir süreç 
yaşadık enstitüde 

Fakir’le. 2. Paylaşım 
Savaşı sonrasında ve 
ülkemizde çok partili 

döneme geçişle 
birlikte rahatımız 

kaçtı.
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ALİ KILIÇ

Eğitimin aydınlık yarınlara, kalkınma ve gelişmeye evrildiği bir ülkede 
cehaletin gözüne uyku girmez. Cehalet, eğitime saldırmak ve kendi 
yörüngesine sokabilmek için sürekli fırsat kollar.

Kurtuluş Savaşı’nın ortasında, işgal güçleri yurdun tamamını ele geçirme 
mücadelesine girmişken bir ''Başkomutan'' silahların susmadığı süreçte 
Maarif Kongresi’ne katılabiliyorsa, uğruna ölümü göze aldığı ülkesinin 
kurtuluşunu eğitimde görmüş olmasındandır.

Birincil görevi ülkesini işgalcilerden kurtarmak olan bir Başkomutan 
düşünün. Rütbesi ne olursa olsun, o bir askerdir ve içinde bulunduğu 
durum savaşmayı gerektirir. O da öyle yaptı. Hem de Kütahya ve Eskişehir 
Savaşları'ndan mağlup çıkmış bir ordunun Başkomutan’ı olarak bir yandan 
Sakarya Savaşı’nın hazırlıklarını yaparken bir yandan da Kurtuluş Savaşı 
sonrasında verilecek olan savaşın askerleri öğretmenlerle Maarif Kongresi’ne 
katıldı.

Ne müthiş bir öngörü!
İşte o Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk katıldığı 

Maarif Kongresi’nde yaptığı açılış konuşmasında 
“Muallime ve muallimlerin hayat ve refahının henüz 
temin edilmemekte olduğunu bilirim. Fakat 
milletimizi yetiştirmek gibi mukaddes bir vazifeyi 
deruhte eden heyeti mübeccelenizin bugünün 
vaziyetini nazarı itibara alacağından ve her 
müşkülü iktiham ile bu yolda gayet metinane 
yürüyeceğinden şüphem yoktur. Vazifeniz pek 
mühim ve hayatidir. Bunda muvaffak olmanızı 
cenabı haktan temenni ederim” diyecekti.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk cepheden 
geldi, öğretmenlere “Yaşam koşullarınız iyi değil 
biliyorum ama şartlara tahammül ederek milletimizi 
yetiştirmek gibi kutsal bir görevi yerine getireceğinizden 
kuşku duymuyorum” dedikten sonra yine savaşmak üzere cepheye 
gitti. Eğitime Atatürk gibi önem veren öğretmenler, Cumhuriyet’in 
aydınlatıcı ışığında geleceği yetiştirmek üzere kolları sıvadı. Onun “Eğitim 
bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya 
da bir milleti esarete ve sefalete terk eder” sözünü ilke edinip özgür bir 
ulus yaratılmasına katkı sunmak üzere yola çıkanlar, öğretmen okullarını 
doldurdular. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı 

Tonguç, Köy Enstitüleri’ni kurarak idealist gençlerin milletle bütünleşmesine 
olanak sağlayan yolu açtı.

Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden Fakir Baykurt, Köy Enstitüsü’nü 
bitirdikten sonra halkı aydınlatma savaşına katıldı. Kitapları ve şiirleriyle yine 
toplumcu-gerçekçi bir düzlemde mücadele veren, yaşamı boyunca çekmediği 
sıkıntı ve zorluk kalmayan Sabahattin Ali de öğretmenlik mesleğini seçti. 
Şair, romancı ve öykü yazarı Rıfat Ilgaz, Öğretmen Okulu mezunudur. 
Bunlar, bildiğimiz bazı öğretmenlerimiz. Ama yine biliyoruz ki, ''Aydınlanma 
Savaşı''nın cephelerinde binlerce, yüz binlerce öğretmen mevzi aldı. Fırsat 
tanınırsa bir o kadarı da yine aynı mücadeleye katılmak için sıra bekliyor.

Öğretmen, Aydınlanma Savaşı'nın askeridir. Askerdir. Tıpkı, cehaletin 
bir düşman olarak gördüğü Mustafa Fehmi Kubilay gibi… Kendisini genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Aydınlanma Savaşı'na adayan Asteğmen Kubilay, 

gerici cehaletin kurbanı oldu. Cehaletin gözü, genç öğretmen asker 
Kubilay’ın başını gövdesinden ayıracak kadar dönmüştü.

Kubilay, 1930 yılında Menemen’de katledildi; ama cehalet 
her dönem cehalettir. Tıpkı 8 aylık öğretmen Necmettin 

Yılmaz’ın Tunceli’de katledildiği gibi… Kubilay, şeriat 
kisvesinde; Necmettin öğretmen de terör kisvesinde 
katledildi. Her iki saldırı da Aydınlanma Savaşı'na karşı 
yapılmıştır.

Kuşkusuz, ülkemizde 1848’de kurulan Öğretmen 
Okulları’nın mezunlarının hepsi ilerici, demokrat veya 
evrensel değerlere bağlı değildi. Ancak Tanzimat’tan 

sonra ülkede az çok bir aydınlanma hareketi gelişmişse, 
bunda en büyük pay yine öğretmenlerimizindir. Hele de 

Atatürk’ün eğitime büyük önem vererek açtığı kapıdan 
geçen öğretmenlerimizindir.

Eğitime verilen önemi Latin harfleriyle destekleyen Atatürk 
hem öğretmenlerimizin anlatımını hem de çocuklarımızın anlama yetisini 
güçlendirmiştir. İşte bu yüzden cephede Başkomutan olan bu yüce kişiliğe, 
eğitimde Başöğretmen denilmiştir. Onun açtığı kapıdan geçerek yarınları 
şekillendirme mücadelesi veren, bu uğraşta yer almak için sıra bekleyen, 
dünyanın neresinde olursa olsun öğreten veya öğretebilme fırsatı bulan tüm 
öğretmenlere saygıyla...

BaSOGretmen

Başkomutan 
silahların susmadığı 

süreçte Maarif 
Kongresi’ne 

katılabiliyorsa, uğruna 
ölümü göze aldığı 

ülkesinin kurtuluşunu 
eğitimde görmüş 

olmasındandır
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AHMET TELLİ UNESCO, Uluslararası Öğretmenler 
Günü olarak 5 Ekim tarihini 
önerdiği için, kimi ülkeler bu 

tarihi esas almışlardır. Türkiye’de ise 
1980’li yılların muktediri, 24 Kasım 1928’de Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesini hatırlayarak Türkiye’de 
öğretmenler gününün 24 Kasım olmasını buyurmuştur. Bu nedenle 1981’den 
beri bu tarihi esas alıyoruz.

Şu ya da bu tarih önemli değil; önemli olan, öğretmenlerin hayatımızdaki 
yerini, önemini hatırlamak ve hatırlatmaktır. Kaldı ki, UNESCO’nun 
öğretmenler günü için belirlediği amaç, öğretmenlerle ilgili konu ve sorunların 
tartışılması, çözüm yollarının aranmasıydı. Ülkemizde ne yazık ki çoğu 
kez olduğu gibi öğretmenler günü de birtakım hamasi anmalardan öteye 
geçemiyor. Kimi kurum ve kuruluşların bu konudaki iyi niyetli çabalarını 
görmezden gelemeyiz ama resmi söylemler, öğretmenlik 
mesleğinin ülkedeki sorunlarından uzak durmaya çalışıyor.

Öyleyken, Türkiye’de öğretmenlerin ekonomik-
demokratik mücadelesinin haysiyetli bir yolculuğu 
vardır. 1960’lı yıllarda çoğu köy enstitülü 
öğretmenlerin öncülüğüyle kurulan TÖS (Türkiye 
Öğretmenler Sendikası), 1971 Darbesi’nin 
ilk kapattığı sivil toplum örgütlerinden biri 
olmuştur. 70’li yıllarda kurulan TÖB-DER (Tüm 
Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği) 
de, öğretmen mücadelesini onurlu bir şekilde 
sürdürmüş ve 12 Eylül 1980 Darbesi sonucunda 
çoğu üyesi yoğun şekilde baskılanmış, yargılanmış, 
mahkûm edilmiştir. Bugün öğretmen mücadelesi 
EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) 
ile kendi yoluna devam etmektedir. Şöyle de söylemek 
mümkün: öğretmen mücadelesi hem üyelerini eğitmiş 
hem ülkenin demokrasi mücadelesine unutulmaz katkılarda 
bulunmuştur. Son yıllarda toplumsal katmanların mücadeleden 
yalıtılması doğrultusunda, öğretmen hareketinin de parçalanmış 
olduğu gözleniyor. Yine de örgütlenme bilincinin en yoğun olduğu kesimin 
öğretmenler olduğunu söyleyebiliriz.

Cumhuriyet’in aydınlanma projesi içinde elbette öğretmenlerin önemli bir yeri 
olacaktır. Bu nedenle medreselerin yerini Muallim Mektepleri alacak, yoksul 
halk çocukları için de köy enstitüleri açılacaktır. Bu eğitim hamleleri doğal 
olarak düşünce dünyasını çeşitlendirdiği kadar, güzelduyu dediğimiz estetik 
ve sanat alanında da yeni çıkışlara yol açacaktır. Nitekim, diğer ülkelerde 
nasıldır bilemem ama, Türk edebiyatında öğretmenlerin nicelik olarak ağır 
bastığını görüyoruz. Kuşkusuz ki bu nicelik kendi bağrında nitelikli olanı da 
yaratacaktır, öyle de olmuştur. Sözgelimi yoksul halk çocukları için açılan 
köy enstitülerinden onlarca sanatçı çıkmıştır. Bu bağlamda ilk akla geliveren 
isimler şunlar oluyor: Fakir Baykurt, Dursun Akçam, Emin Özdemir, Talip 
Apaydın, Mehmet Başaran, Ümit Kaftancıoğlu, Mahmut Makal, Ali Yüce, 
Adnan Binyazar, Hasan Kıyafet…

Bir dönem “köy romanı”, “köy edebiyatı” nitelemesiyle küçümsenen köy 
enstitülülerin edebiyatı, zaman içinde seçikleşerek değerli ve önemli olanlar 
okurunu bulmuş, yazarları da edebiyat tarihindeki saygın yerini almıştır. Köy 
enstitülerini kültürel açıdan değerlendiren yazar Alper Akçam, bu hareketi 
Anadolu rönesansı olarak niteler. Rönesansın Aydınlanma ile farkını da 
vurguladığı oylumlu incelemesi köy enstitülerinin ışığını düşürür zamana: 
(Anadolu Rönesansı, 2013)

Köy enstitülü yazarlar arasında yazdıklarıyla birlikte örgütçülüğü ve 
mücadelesiyle öne çıkanların içinde Fakir Baykurt önemli bir yer tutar. 1960’lı 
yıllarda TÖS’ün kuruluşuna önayak olur ve kapatılıncaya kadar da başkanlığını 
üstlenir. Defalarca yargılanır, hapsedilir o. Öğretmen mücadelesindeki yeri 
daima saygıyla anılır.

Çoğu yazar gibi edebiyata şiirle başlasa da ona asıl ününü sağlayan Yılanların 
Öcü romanıdır. Yunus Nadi Ödülü’nü alır, sonra da sinemaya aktarılır. Ne var 
ki, film sansüre uğrar, gösterimi engellenir, gerici güçlerce saldırılara uğrar. 
Film, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından kabul görünce 
baskılar biraz hafifler. Görebildiğim kadarıyla 17 hikâye kitabı ile 14 romanı 
vardır Baykurt’un; şu günlerde yüzlerce sayfa olduğu görülen yaşamöyküsü, 
yayıncısı tarafından kitaplaştırılmaktadır. Sanatta aslolanın devrimci tavır 
olduğunu belirtir Fakir Baykurt ve şöyle vurgular bunu: “Sanatta devrimci 
tavır, hayatı değiştirme tavrıdır. Kitaplarımız bize ün kazandırmaktan ya da 
kalıcı olmaktan önce, toplumu devrim yönünde etkilemek içindir.” (Tırpan-
Önsöz) 60’lı, 70’li yıllardaki devrimci dalganın rüzgârı saklıdır bu cümlelerde.

Fakir Baykurt, romanlarında tip yaratma ustalığını gösterir ve halk kültürünün 
belli başlı özelliklerinden de dil ve anlatım yönünden yararlanır. Alper Akçam, 

köy enstitüsü çıkışlı yazarların grotesk halk kültürünü kullanmalarını 
oldukça önemser, hatta bunu Bahtin’den  ödünçlediği kavramla 

karnavala bağlayarak şöyle der: “Grotesk tüm dünyada 
halk kültürünün, binlerce, on binlerce yıldır yaşattığı, 

gerçeklik sınanmasında, gerçekliğe ulaşmada 
kullanılan en güçlü imge kaynağıdır.” (Anadolu 

Rönesansı s.524)

•

Öğretmen yazarlarımızdan Sabahattin Ali 
ise, bireysel trajedisiyle bir yara gibi durur 
edebiyatımızda. Soğuk Savaş yıllarının 
boğuncunu çalıştığı her kurumda hisseden 
yazar, 1948 Nisan’ında katledilmiştir. Yeşil 

mürekkepli dolmakalemiyle yazdığı şiirleri, 
hikâyeleri, romanları bir elmas parçası gibi ışıldar 

edebiyat tarihimiz içinde. Onun trajedisi sanki hep 
bir başkalarına devredilerek bugüne gelmiş gibidir.

Sabahattin Ali dönemin sağcı, milliyetçi kişilerince 
amansızca hırpalanmış, sanki ülkede yaşama şansı kalmamış 

gibidir. Bu yüzden olacak yurtdışına gitmeyi planlar ama ne yazık ki 
kendi celladını seçip yola çıkmıştır. Öldürülmesinin ardından gelişen durumları 
Kemal Sülker Sabahattin Ali Olayı (Ant Yayınları-1968) adıyla kitaplaştırmıştır. 
Asım Bezirci ve Kemal Bayram Çukurkavaklı’nın da bu bağlamda yayımladığı 
kitaplar bulunmaktadır.

Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz’la birlikte çıkardıkları Marko Paşa adlı mizah gazetesi, 
siyasi mizah tarihimizin en önemli sayfalarında yer bulacaktır. Her sayısı 
toplatılan ve ad değiştirilerek yeniden yayımlanan Marko Paşa, Malum Paşa 
gibi mizah gazeteleri nedeniyle sürekli polis takibindedir bu üç yazar. Kuşkusuz 
ki bu bir yıldırıdır.

Sabahattin Ali, toplumsalcı hikâyeciliğimizin öncülerinden sayılır. Daha 
çok Maupassant tarzına yakın bulunur onun hikâyeleri. Yani olaya, sürprize 
dayalı bir anlatım. Sözgelimi Kağnı adlı hikâye, “Bir tarla meselesi yüzünden 
Savrukların Hüseyin, Arkbaşında Sarı Mehmedi vurdu” cümlesiyle başlar. Bu 
cümle aslında hikâyenin tamamı gibidir. 

Altı hikâye, üç roman ve bir şiir kitabından oluşan külliyatı bulunmaktadır. 
Eserlerinde kırsal yaşamı konu edinse de, onu diğer köy hikâyecilerinden ayıran 
nokta, dünyaya kentli bir kültürle bakmış olmasıdır. Kürk Mantolu Madonna 
çok ünlü olmasına ve hatta günümüzde en çok okunan kitaplar arasında 
olmasına karşın Sabahattin Ali’nin asıl büyük eseri Kuyucaklı Yusuf’tur. Bu 
roman hiç kuşkusuz edebiyatımızın da klasiklerindendir.

Sabahattin Ali deyince onun Sinop Cezaevi’ndeki mahpusluğu gelir akla ve 
hemen ardından şu mısralar:

“Kurşun ata ata biter;
Yollar gide gide biter;
Ceza yata yata biter;

Öğretmenlerimizin 
mirası haysiyettir

Bu eğitim hamleleri 
doğal olarak düşünce 

dünyasını çeşitlendirdiği 
kadar, güzelduyu dediğimiz 
estetik ve sanat alanında da 
yeni çıkışlara yol açacaktır. 

Nitekim, diğer ülkelerde 
nasıldır bilemem ama, Türk 

edebiyatında öğretmenlerin 
nicelik olarak ağır 

bastığını görüyoruz.
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Aldırma gönül aldırma.”

Aldırma Gönül adıyla da bestelenen bu şiir, çoğu kez anma toplantılarında ve 
konserlerde sık sık icra edilir.

“Başın öne eğilmesin,
Aldırma gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın
Aldırma gönül aldırma.”

Dağlar ve Rüzgâr adıyla kitaplaştırmıştır şiirlerini. Kitabına almadığı şiirler 
daha sonra Asım Bezirci tarafından ilk yayımlandığı yerler belirtilerek Dağlar 
ve Rüzgâr’a eklenmiştir. Dağlar şiiri 1931’de yazılmıştır ve şu hüzünlü mısralar 
bu şiirdendir:

“Bir gün kadrim bilinirse
İsmim ağza alınırsa
Yerim soran bulunursa:
Benim meskenim dağlardır.”

Sabahattin Ali ile ilgili Nebil Özgentürk’ün belgeseli ile yazarımızı konu edinen 
Sabah Yıldızı filmi izlenmelidir diye düşünüyorum.

•

Behçet Necatigil hocaların hocası bir şair; Nâzım Hikmet ve İkinci Yeni 
şiirinden sonra Türk şiirinin modernleşmesinde çok önemli itici bir güç. Poetika 
okulu. Modernleşmede  bakışın hep Batı’da olması karşısında Necatigil, Doğu 
ve Batı sentezini gerçekleştirmiştir. Onda Batı’nın poetik evrimi ile Doğu’nun, 
sözgelimi Divan edebiyatının sentaks ve semantiğinin harmanlandığını 
görürüz. Bu bakımdan liberalinden devrimcisine kadar, hatta tutucu olan 
kesimden yaygın bir okuru vardır Necatigil’in (Hadi yaygın demeyelim de 
seçkin bir okuru vardır diyelim). Yakın tarihte Hilmi Yavuz, Behçet Hoca adıyla 
hocası Behçet Necatigil ile ilgili anılarını, belgelerini içeren bir kitap yayımladı. 
Mahmut Temizyürek de Üç Çınar adını verdiği kitapta Behçet Necatigil ile 
Oktay Rifat ve İlhan Berk şiirini ele aldı. Kuşkusuz Necatigil ile ilgili kaynak 

oldukça fazladır, bu ikisi yeni olduğu için andım.

Behçet Necatigil bir şairin gelişimini burçlara ayırır. Gurbet burcunda 
şair hamdır, hasret burcunda olgunlaşma yolunda, hikmet burcunda ise 
olgunlaşmıştır. Biraz şematik oldu bu anlatım ama, denilmek isteneni de 
ifadeden uzak değildir.

Gizli Sevda, Solgun Bir Gül Oluyor Dokununca, Sevgilerde gibi şiirleri ezberden 
okurduk dostlarımıza. Bizim için hâlâ sıcaklığın koruyor bu şiirler. Necatigil 
hoca bu türlü şiirleri öteleyip En/Cam, Zebra, ve Kareler ile Aklar’daki şiirleri 
yazdı. Artık anlam yüzeyde değil, derin yapıdaydı. Okurunu zorlayarak eğitiyor 
ve hocalığını böyle gerçekleştiriyordu. Sağlığının son yıllarında  o ilk şiirlerini 
ötelemiş olsa da, biz gelin Sevgilerde’yi okuyalım bir kez daha:

Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı.
Bütün yakınlarınız
Sizi yanlış tanıdı

Bitmeyen işler yüzünden
(Siz böyle olsun istemezdiniz)
Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi
Kalbinizi dolduran duygular
Kalbinizde kaldı.

Siz geniş zamanlar umuyordunuz
Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.
Yılların telâşlarda bu kadar çabuk
Geçeceği aklınıza gelmezdi

Gizli bahçenizde
Açan çiçekler vardı,
Gecelerde ve yalnız.
Vermeye az buldunuz
Yahut vaktiniz olmadı.
    (1955)

İllüstrasyon: Ekin Başak Akgül
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TURGAY OLCAYTO

İyi bir edebiyat okuruysanız sizin de yazarların, şairlerin yapıtlarından 
oluşturduğunuz küçük bir dünyanız vardır mutlaka. Yurtiçinden, 
yurtdışından pek çok yazar okumuş, incelemiş olabilirsiniz ama sizin bu 

küçük dünyanızdaki yazarları, şairleri hiç kimseye değişmezsiniz. Çünkü onlar 
sizin özel yazarlarınızdır, has şairlerinizdir. Değerlerini tartışmazsınız ama 
onlar başucu kitaplarınızdadır, onlar dizelerini dönüp dönüp okuduğunuz 
şairlerdir. Onlar yapıtlarıyla bütünleşmeyi becerebildiğiniz güzel insanlardır. 
Bencileyin Gülten Akın da böyle bir şairdir. Şiirlerinde, metinlerinde 
dolaşmakla soluklanırım, bilgilenirim. Kimi zaman dizelerinde unuttuklarımı, 
unutmak istediklerimi anımsarım içim acısa da.

4 Kasım 2020 Gülten Akın’ın ölümünün beşinci yılıydı. 
Her şiirsever gibi ölümüne çok üzülmüştüm. Daha 
kotaracağı ne çok dize var diye düşündüğümden. Hele 
de kısa şiirleri. Mesela “İtip beni, balıma dadanan bu 
çağı sevmedim” gibi ya da “Savaşı bir oyun diye 
sürdürüyorsunuz sizin sonsuza dek yaşamak gibi 
tuhaf huyunuz mu var” dizeleri. Yaşadığımız 
insanlık ayıplarıyla örülü çağı az sözcükle 
anlatabilmek şiir sanatı değildir de nedir? Çeşitli 
platformlarda, yaptığı konuşmalarda yaşamını 
adadığı şiir için şunları söyler Gülten Akın: “Şiir 
insanla insan, insanla dünya arasındakini seçerek 
bir başka düzleme aktarır ve yeniden kurar. Bir özel 
dil olmakla birlikte şiir bir iletişim aracıdır. Nesnel 
dayanağı olan coşkulu bir söylemdir. Kimi kez doğru 
giden bir oktur. Yeniden düzenlenmesi gereken yaşama, 
dünyaya usla karşı çıkıştır. Başkaldırıdır.” Şiir bir başkaldırıdır. 
Bir edebiyatsever olarak bunu bize bellettiği için belki de o kadar 
seviyoruz Gülten Akın’ı.

Gülten şiirin dışında doğaya âşıktı. İnsanları, hayvanları, ağaçları, çiçekleri 
sever, okuruna da sevdirirdi. Yiğit bir kadındı. Özgürlükçü kimliğinden 
hiç ödün vermedi. Yurtiçinden, yurtdışından aldığı onca ödüllere karşın 
alçak gönüllüğünü bozmadı hiç. Kibir ondan hep uzak oldu. Hoşgörüyü ise 
hep yanında taşıdı. En çok da çocukları sevdi. Acıyla yoğrulmuş Anadolu 
toprağındaki kadınlara, çocuklara üzüldü. Ağıtlarında, türkülerinde hep 
onlar vardır Gülten Akın’ın. Dünyayı kavrayışıyla bilge bir şair diyebiliriz 

Gülten Akın’a. Hukuk eğitimi, öğretmenlik toplumla bağlarını kurmada bir 
kolaylık sağlamış mıdır şairimize bilemiyorum. Ama şu var ki yaşadığı çevreyi, 
insanlarını gözlemekte yanlışları ve doğrularıyla onları dizelerine aktarmakta 
üstün bir yetenek sahibiydi. Gülten Akın’ın kimliğindeki bağımsızlık 
duygusunu ülkesinin bağımsızlığıyla da koşut tutması olağandır elbette. Bu 
açıdan bakıldığında gerçek bir yurtseverdir. Yaygın bir biçimde okunan ve 
sevilen şiiri “Seni Sevdim” bu sözlerimizin bir tanığıdır.

Seni sevdim, seni birdenbire değil usul usul sevdim 
“Uyandım bir sabah” gibi değil, öyle değil 

Nasıl yürür özsu dal uçlarına 
Ve gün ışığı sislerden düşsel ovalara. 

Susuzdu, suya değdi dudaklarım seni sevdim 
Mevsim kirazlardan eriklerden geçti yaza döndü 

Yitik ceren arayı arayı anasını buldu 
Adın ölmezlendi bir ağız da benden geçerek 
Soludum, üfledim, yaprak pırpırlandı Ağustos dindi 
Seni sevdim, sevgilerim senden geçerek bütünlendi 
Seni sevdim küçük yuvarlak adamlar 
Ve onların yoğun boyunlu kadınları 
Düz gitmeden önce ülkeyi bir baştan bir başa 

Yalana yaslanmış bir çeşit erk kurulmadan önce 
Köprüler ve yollar tahviller senetler hükmünde 

Dışa açılmadan önce içe açılmadan önce 
kapanmadan önce 

Nehirlerimiz ve dağlarımız ve başka başka nelerimiz 
Senet senet satılmadan önce 

Şirketler vakıflar ocaklar kutsal kılınıp 
Tanrı parsellenip kapatılmadan önce 

Seni sevdim. Artık tek mümkünüm sensin.

Gülten Akın yalnızlık için de şiir yazmıştır. Ölüm için de... Aşk için de... 
Toplumun sorunlarına çözüm aramıştır dizeleriyle. Daha yaşanası bir dünya, 
daha yaşanası bir Türkiye için kavgasını sürdürmekten geri durmamıştır. Yine 
bir kısa şiiriyle son verelim yazımıza. Anısı önünde saygıyla eğilerek. 

Sor bana sor bana sor 
Geceyi bilene sor
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Yurtiçinden, 
yurtdışından aldığı 

onca ödüllere karşın
alçak gönüllüğünü 
bozmadı hiç. Kibir 

ondan hep uzak oldu. 
Hoşgörüyü ise

hep yanında taşıdı. 
En çok da çocukları 

sevdi.
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Biri vardı, CİDE’den
Duvarları deniz kokulu bir evden,
Edebiyat denizinin tam da ortasında,

      Kıyısında hiç gezinmeden
İnadına, inancına kulaç atmış,
      Güçsüz ciğerleriyle güçlü nefes almıştı.
Biri vardı,
      Yazmaktan çekinmemiş, yazmayı çekinilecek 

bir şey gibi görmemiş                     
Zincirlenmiş, bağlanmış, yüzüne bağrılmış ama 

hep yazmış biri.
      O edebiyatın karartılmış gecesinin şafağında 

yaşamış,
Çocuklarını adlarıyla değil yaşamıyla tanımıştı.
      O, Rıfat Ilgaz’dı..
Rıfat Ilgaz, Karadeniz’in dalga seslerine karışıp 

nefes alan kasabası Cide’de dünyaya geldi. Anıları, 
çok fazla birikemeden bıraktı Cide’yi. Bir sandalın 
yelkenine sardı geleceğini. Bu ayrılık için, yıllar 
sonra “İlk anlamlı gidişim.” diyecekti. 

 Mualim Mektebi’nde öğrencilik yaparken ilk 
şiirlerini yazdı. Öğretmenlik mesleği ;edebiyat 
hayaliydi. 1930 yılında ilk görev yeri Bolu’ya atandı. 
Bolu’da altı yıl öğretmenlik yaptı. O dönemde 
Soyadı Kanunu çıkmış ve herkes kendisini en iyi 
ifade eden soyadını seçiyordu. O, kafasına koyduğu 
yazarlığı, edebiyatını, öğretmenliğini ve çocukluk 
hayallerini ona kazandıran Kastamonu hep 
yanında olsun diye ‘’Ilgaz’’ soyadını aldı.

Eğitimini tamamlamak için Gazi Eğitim 
Enstitüsü’ne başladı. Tekrar yokluk dönemi, 
doyurmayan sofralar, ısıtmayan sobalar...Hasta 
oldu Rıfat Ilgaz. Hayatı boyunca vereceği büyük bir 
mücadele başladı.

 Verem hastalığı o yıllarda çaresizdi 

ve Rıfat Ilgaz’ın durumu her geçen gün 
kötüleşiyordu. Hasta haliyle yazdığı şiirler 
ise Varlık ve Çığır  gibi dönemin önde gelen 
dergilerinde yayımlandı. Edebiyat denizine 
yavaş yavaş damlıyordu Rıfat Ilgaz. Enstitü 
sonunda Adapazarı’na atandı. Tedavisini 
sürdürebilmek için, Adapazarı’nda hiç derse 
girmeden İstanbul’a tayinini aldırdı. Edebiyatını, 
ideolojisini ve mizahını büyütüp şekillendireceği 
İstanbul yılları başlamıştı. Işığı göremeyen 
semtin çocuklarına öğretmen oldu.

 “Başladığım şiire buraya kadar diyorum 
ve kesiyorum. Bu şiir  haylazları eğlendiriyor, 
onların hoşuna gidiyor. Ama bir de toplumla ilgili 
sorunlarımız vardır. Bunları bir yana bırakırsam 
ben önce şair olamam, yazar olamam, aydın 
kişi olamam.” dedi. Toplumcu gerçekçi refleksle 
1944 yılında yayımladığı “Sınıf” kitabıyla 
Cumhuriyet Dönemi’nin tutuklanan ikinci şairi 
oldu. Öğretmenlik bitti. O dönemde Aziz Nesin, 
Sabahattin Ali ve Rıfat Ilgaz birlikte hazırladıkları 
Marko Paşa ile yeni bir yol araladılar. Serüvenli 
bir yolculuktu çıktıkları. Öyle ki  Marko Paşa, bir 
“Merhum” oluyor, bir “Malum”, bazen “Hür”, 
nadiren de “Bizim” oluyor, ismi ne olursa olsun 
düşünceleri ve tebessümleri eksik etmiyordu. 
Sürekli yazarları soruşturuluyor, aranıyor 
hatta cezaevine gönderiliyordu. Siyasetin el 
değiştirmesiyle yeni bir dönem başlamıştı. Bu 
dönem de aydınlar toplumdan ayrıştırıldı ve 
hedef gösterildi. Tabi neşriyatlarda aydınların 
isimleri de yer almıyordu. İsimsiz çıkan yazılar 
isme büründüğünde çok güldürdü. Kimi “Kriko” 
oluyordu, kimi “Vites”... Toplumun gerçekçi 
duraklarından kalkan  bu “Dolmuş”un ‘’Stepne’’si 

oluyordu Rıfat Ilgaz. ‘’Stepne’’den ‘’Dolmuş’’ 
dergisine  gelen “Hababam” öyküler  yavaş yavaş 
kazınıyordu edebiyatın tebessümler koyuna…

O yazıyor, yazdıkça çoğalıyor ardı ardına çıkan 
çocuk kitapları bile soruşturuluyordu. Bir içerde 
nefes alıyor, bir dışarıda... Kelepçeler hastane 
yatağında hep ayaklarında... Düşe kalka geçiyor 
sanat, onun için yaşamın kıyısından.

Gitme vakti gelmişti. “Yarenler’’i, “Sınıf’’ı 
Marko ve diğer paşaları, “Karartma Geceleri”ni, 
inadına doğan “Yeni Gün”ü, bir yolculuğun parçası 
“Dolmuş”u, umutla beklediği geleceği paylaştığı, 
büyüttüğü onlarca eserini, hastanede prangalı 
bileklerini bırakıp gitti bu şehirden… Yavaş yavaş  
gözlerinde attı kırgınlığı. O çok yakışan tebessüm 
konunca tekrar yüzüne postallar kapadı gözlerini.. 
Zincirler izin vermedi özgür adımlara. 12 Eylül 
cuntacıları unutmamıştı Cide’de Ilgaz’ı…

Zaman, usulca sarıldı Çınar’ın boynuna. 
Yaşadıklarından yaşıyla aldı öcünü. Bir sokak 
tabelasında adını da gördü sonra, adını görüp 
“Mülk sahibi olmak güzel şey.” dedi. Ayakları 
vazgeçince kendisinden, düşünmeye devam 
ederek, inadına güneş için direndi. Ta ki can 
dostu Asım Bezirci 03-07-1993 tarihinde Sivas’ta 
katledilene kadar. Toplatılan kitaplarına, 
hastalığına, mahkumiyete ve tüm yasaklara 
rağmen yılmadan yoluna devam eden Rıfat Ilgaz, 
dostunun  acısına dayanamadı. Asım Bezirci daha 
defnedilmeden  7 Temmuz’da yitirdik Koca Çınar’ı…

Rıfat Ilgaz, son kez dönüp baktığında ardına, 
insanın kendisiyle bile hesaplaşabilmesini 
öğretecekti…

 Rıfat Ilgaz, iyi bir öğretmendi ve  idealleri, 
düşüncesi, kalemiyle galip gelmeyi de öğretti.

ULAŞ GEROĞLU

Ilgaz edebiyatın  
sen büyük çınarısın
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Ömer Arakon’a gittiğimde, kapıyı açar, 
durur, şimdi sosyal mesafe dedikleri kadar 
bir pay bırakır, o hem fazlasıyla düzgün, 

eğitimli, iyicil değil düpedüz iyi, hem de sular 
gibi akışlı, bazen yatağına sığmayan nehirsesiyle 
“Dur şuna bir bakayım, gelmiş yine bizim torbalı 
deli hazretleri” der ve sözünü soğutmamak için 
gelip hemen kucaklardı. Bıraktığı pay, beni şöyle 
iki adım geriye çekilerek göreceği kadar, görüp 
güleceği kadar, gülüp kucaklayacağı kadardı. 
Bakma payı, gülme payı, sevme payı.

Sonra da “N’aber Barabas?” derdi. Ömer 
için nasılsa yine yazarım, o sefer de “N’aber 
Barabas?” olur yazının başlığı. Arayı uzatırsam, 
ona gidemezsem ya da üzerine gidersem 
“Barabas bana bak” diye sürdürürdü. Evde 2-3 
gece geçireceğimize göre bir nev’i hücre arkadaşı 
sayılırdık. Pazartesi iş beni beklerdi, Barabas’tım 
giderdim, o hücreyi beklerdi, arkadaşımdı. 
Depdeli. Dopdolu. Dopdost. Delidost.

“Eskiden buralar hep dutluktu” lafı çıkmamıştı 
daha, 1980’lerin sonu, 86-87 olmalı. O eski dut 
yerlerinin tam da ortasına, Mecidiyeköy’deki 
eve nerdeyse her cuma akşamından giderdim, 
elimde poşetler, Ömer’in bana taktığı o güzel 
ada layık olmak ve bunu sürdürmek içindi elbette 
torbalar. “Onlarsız olmazdı, taşımam gerekti.” 
Deli Hazretleri az iltifat mıdır, Ömer’in dilinde 
Barabas olmak da öyle.

Ömer Arakon, şair desem… Sahi desem o da 
bana özlediğim küfürlerini ede ede çıkıp gelir 
mi? Şair dediğim için elbette! Şair dersem, gel! 
Şair, fotoğrafçı, ressam, sinemacı. Galatasaraylı. 
Klasik arkeoloji okudu. İlhan Arakon’un oğlu 
oldu, iki oğlundan biri, diğeri Demir, duydum o 
da göçmüş.

Aydın Arakon, İlhan Arakon. İki kardeş. “Türk 
Sinemasının Sinan’ı” dendi İlhan Bey için, görüntü 
yönetmenlerinin piri. Aydın Arakon senarist ve 
yönetmen, “Fosforlu Cevriye”yi çekti.

Ömer ve İlhan Bey, yani baba-oğul, yatılı okulda 
iki ‘leyli meccani’ gibi neredeyse boğuşarak, 
birbirlerine tatlı tatlı küfrederek konuşurlardı. 
Ömer “Aman efendim o tatlı şeylere küfür mü 
diyorsunuz siz?” diye dalga geçer duysa! Duysak 
şimdi biz!

Ömer’in bende bir resmi, siyahbeyaz fotoğrafları, 
bir ceviz dolabı, kapkara ve çokışıklı gözleri, 

çokyakışıklı gülüşü, çokşahane iyiliği, hiçbulunmaz 
insanlığı var şimdi. 

Bir de elinden zorla alıp Şiir Atı’nda yayımladığımız 
şiirleri. Ve Barabas oluşumu ilan edip 
resmileştirmek için sakallarıma gönderdiği 
“Yumuşak Kırmızı Sakal” şiiri:“Barabas bir haindir’/
Diye bağırdı mesih kendini tutamayıp.”

(Ömer Arakon için bkz. Ahmet Güngören, Vehbikuş)

Tarcan Zeybeği
İstanbul Ansiklopedisi(ntv, 2010) için bana 
önerilen ya da öneriler arasından seçtiğim 
konu başlıklarından biriydi Selim Sırrı Tarcan. 
Bu uzunboylu spor insanı, jimnastikçi, dansçı 
ve eğitimci hakkında uzunboylu bilgim yoktu. 
Ankara Ulus’ta, 1970’lerde Muhafızgücü’ne karşı 
Kolej’i, darbeye karşı gençliği, desteklediğimiz 
basketbol maçlarına, Hollandalı ve galiba o 
yıllarda Türkiye’de ülkesinden bile ünlü olan 
Tea Set rock grubunun ve şöhretinin henüz 
başlarında, uzun kaftanıyla Anadolu Rock’ın 
devamı gibi duran ve baskı altındaki devrimci 
hislerimize ufaktan tercüman olan Edip 
Akbayram dinletilerine evsahipliği yapan Spor 
ve Sergi Salonu’nun adıydı Selim Sırrı Tarcan.

(Sevdiğim Ömer’lerden, biri yukarda, Arakon, 
o 3 aydır yukarda, uçmağa vardı, göğe kavuştu, 
sakladık. İlki Ömer Ateş Kızıltuğ da belki Selim 
Sırrı’da bir basket maçına çıkmış olmalı, şiire 
dadanmadan hemen önce. Köprüden önceki 
son çıkışı kaçıranlara şair denir! Zaten o maçlara 
ve dinletilere de 3 arkadaş gidiyorduk, Erkut 
Tanrıseven, “yabana mı atıyorum yani seni?” 2 
arkadaşın sesi var, 3’ünün hevesi var!)

Ansiklopediye kısa bir yazı yazdım, fazla bilgi 
de yoktu, internet de şimdiki gibi değildi, 
kaynak azdı. Ama şurası açıktı: Öncü, devrimci, 
Cumhuriyet’in coşkusu, sevdası, aşkıyla dolu 
kadınlar ve adamlardan biri olan Selim Sırrı 
Bey, aynı zamanda Cumhuriyet düşüncesini, o 
aydınlığı, ileri bir dünya ve Türkiye özlemini de 
dile getirip, oluşturanlardan, bu uğurda canla 
başla çalışanlardandı. Bu arada bu yazıyı 29 Ekim 
günü yazdığımı da belirtmeliyim. Tarcan’ı anmak 
için de bundan anlamlı bir gün olamazdı.

Onun için bir portre de yazacağım. Beni en 
çok heyecanlandıran katkılarından biri, Tarcan 
Zeybeği. Bu zeybek türünün en önemli, özel ve de 
en güzel yanı erkek kadın birlikte oynanmasıdır. 

1909’da İsveç’e öğrenim için giden Tarcan, 1913’te 
Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde düzenlenen 
Uluslararası Beden Terbiyesi Kongresi’ne katılır. 
Burada Amerikalı efsanevi dansçı Isadora 
Duncan’la tanışır. Hem sohbetten, hem de 
Duncan’dan çevirdiği bir yazıdan hareketle, 
tabiatta ahenksiz bir şey olmadığını belirterek, 
“dans sanatında en büyük gaye, şekil ve hareketin 
birliğidir” der, bunun adı da ahenktir.

Tarcan o güne dek Anadolu’da, özellikle Ege’de, 
düğünlerde, asker eğlencelerinde, efeler 
tarafından, zeybeğin bir erkek dansı olarak 
oynandığını görür. Tabiatta ahenk gerekiyorsa, 
hayatta da dansta da kadın-erkek birlikteliği ve 
uyumu gerekmektedir: “Avrupa’da gördüğüm 
raksların neşe ve şetareti bizimkilerde yok. 
Bizimkilerin tavır ve hareketlerinde bir hüzün, bir 
melal saklı. O halde muhitten, iklimden, mizaçtan 
başka bir sebep olmalı? Kadın yokluğu!” Bunları 
1948’de yayımlanan ve 60 yapıtından biri olan Halk 
Dansları ve Tarcan Zeybeği’nde yazıyor Tarcan.

Kadının erkekle dans etmemesinin büyük bir 
eksiklik olduğu bilinciyle, 1924’te zeybeği kadınla 
birlikte oynanır biçimde düzenler ve İzmir’de 
Hükümet Dairesi’nde Atatürk’ün huzurunda bir 
kadınla birlikte oynar.

Cumhuriyet’in kurucularını, öncü adlarını 
yaptıklarıyla, yapıtlarıyla tanıdıkça, laikliğin 
değerini, vazgeçilmezliğini daha iyi anlıyorum. 
Hele beden terbiyesinin, ruh terbiyesi de 
olduğunu söyleyen biriyse bu ve dansta ahenk, 
“ruhumuzda durmayasıya gidip gelen bir asma 
salıncaktır” dediyse bir de!

(Selim Sırrı Tarcan için bkz. Hikmet Feridun Es)

Berlin-Yazısız
Metropol-Theater. Anhalter Bahnhof. 
Potsdamer Platz. Kreuzberg. Lili Marlen. Zoo 
Banhhof. Kurfürstendamm. Üç Kuruşluk Opera. 
BertoltBrecht. Lotte Lenya. Berliner Ensemble. 
Gottfried Benn. Georg Trakl. Robert Musil. Ernst 
Bloch. Mavi Melek. Marlene Dietrich. Walter 
Benjamin. Fassbinder. Fatih Akın. Berlin Üzerindeki 
Gökyüzü. Wim Wenders. Berlin Alexanderplatz. 
Alfred Döblin. Dersim Alexanderplatz. Imran Ayata. 
Franz Biberkof. Mimi. DDR. Marinusvan der Lubbe. 
Bir Gölge Göstericinin Düşleri. Jean-MichelPalmier...

Atlas Türkü
“Giydiğim atlas/iğneler batmaz”.

“Torbalı Deli Hazretleri”

HAYDAR ERGÜLEN
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İZZET ÇAPA

Hayır, hiçbir istatiksel bilgiye dayanmıyor 
başlıktaki önerme… 
Herhangi bir bilimsel araştırmanın 

sonucundan da kaynaklanmıyor…
Hepimizin ulaşabileceği ve hatta çoğumuzun 

onsuz durmayı maalesef hiç beceremediği bir 
yerden aldım bu veriyi…

Elbette sosyal medyadan…
Örneğin sadece Instagram’a günde yüz 

milyondan fazla fotoğraf yükleniyor…
Buna diğer sosyal medya mecralarını da 

eklediğimizde, eminim ortaya çıkacak sonuç, 
başlıkta okuduğunuz akıl yürütmemi rahat rahat 
doğrulayacaktır…

Kaçınılmaz olarak artık zamanımızın çoğunu 
işte o sosyal medya mecralarında geçiriyoruz…

Akrabalarla Facebook’tan selamlaşıyor, 
fikirlerimizi Twitter’dan paylaşıyor, alışverişi 
internetten yapıyor, filmleri-dizileri dijital 
platformlardan takip ediyor, günlük rutinimizi, 
halet-i ruhiyemizi ve beğenilerimizi Instagram’dan 
yansıtıyoruz…

Kelimenin tam anlamıyla sosyal medyayla 
yatıyor ve yine onunla kalkıyoruz…

Hele de pande’minin hayatımıza dayattığı 
‘yeni normal’in katı koşullarını düşünürsek, 
sosyal medyanın etkinliğinin daha da artacağını 
öngörmek için kahin olmaya falan hiç gerek yok…

Velhasıl tarih boyunca hiçbir zaman iletişim 
kurmadığımız kadar çok iletişim halindeyiz 
çevremizle… 

Muazzam zincirlerin parçası haline geldik ve 
adeta o mecralarda var oluyoruz gündüz gece, 
geçmişte hiç örneği görülmemiş bir şekilde…

Ve fakat buna mukabil bambaşka bir şey 
daha gözlemliyoruz dünyanın her yerinde, 
herkeste, hepimizde…

Müthiş bir yalnızlık…
Ürkütücü bir tek başınalık…
Hem de Tezer Özlü’nün altını çizdiği 

“Herkes herkessiz yaşar. Kimse kendini 
oksijen sanmasın” dediği o ücra yerden bile 
çok daha feci bir yalnızlık…

Muazzam bir iletişim ağının 
ortasında, her saniye 
konuşmak 

mümkünken bir başkasıyla, üstelik de algoritmalar 
sonsuz ortak konular saçıp dururken ortaya, 
hakikaten konuşacak hiç kimsen olmaması hali… 
Hani ölecek olsan, kimsenin gelip bir bardak su 
vermemesi kadar feci… 
İyi de böylesine çevrelenmişken sosyal ağlarla, 
imkanlar bu kadar çoğalmışken etrafımızda, 
nereden çıktı şimdi bu yalnızlık?..

Bu kadar kalabalıkken çevremiz siber alemde, 
upuzun arkadaş listelerimiz varken her mecrada 
her yerde, like’lar yağıyorken özene bezene 
seçtiğimiz allı pullu iletilerimize, bu ne menem bir 
mutsuzluk.

Oysa şahane görünürken ince ayar çekilmiş 
fotoğraflarda, dost kalabalıklarda harika pozlar 
verirken nefis ortamlarda, bu nasıl bir distopik 
umutsuzluk…

Mamafih anlaşılan o ki ortada tartışmamız, 
konuşmamız, üzerine ciddi ciddi beyin fırtınası 
yapmamız gereken kocaman bir mesele duruyor 
heyula gibi…

İnsanlar çoğalıyor, iletişim olanakları ve 
seçenekleri artıyor ve fakat tam da tersine bir 
akışla herkes daha derin, daha hazin, daha karanlık 
yalnızlıklara yuvarlanıyor…

Velhasıl sanki o çok bilinen kadim prensip, 
adeta hayatın bu alanında da doğrulanıyor…

“Bir şeyin değerini azaltmak istiyorsan, onu 
çoğalt…”  
Ya da Asaf’ın yıllar öncesinden sezerek o muazzam 
‘Geldim’ şiirinde söylediği gibi…

“Gömütleri andıran yapılarınızdaki,
Yaşantılarınıza evler getirdim geldim…
Tek tek, ayrık – soluyan bitkiseller yerine
Yüz yüze dönük, gülen sizler getirdim geldim…”
Tek tek ayrık soluyan bitkisellere mi çevirdi bizi 

dijital/modern dünya yoksa?..
Yüz yüze dönüp gülebilmeyi beceremeyen 

bencillik abidelerine mi döndük kendi tek kişilik 
korkunç karanlıklarımızda?..

Bu yazı, elbette bu devasa sorulara cevap 
bulabilmek maksadıyla yazılmadı…

Keşke bulabilsem…
Bu satırlar, ortadaki trajedinin sosyal ve 

psikolojik kodlarını deşifre edebilmek için kaleme 
alınmadı…

Keşke yapabilsem…
Ama çağına tanık olmak sorumluluğunu 

üzerinde hisseden bir yazar değil, gördüğünü 
yazmaya çalışan bir ‘arayan’ olarak etrafımızı 
süratle kuşatan ve hatta daha da büyük bir hızla 
yaklaşan o korkunç tsunami’yi hissediyorum…

Hakikate sadık kalmaya söz vermiş ve en 
azından yazarken sadece gerçeği söylemeye yemin 
etmiş bir ‘düşünen’ olarak gelen büyük felaketi 
görebiliyorum…

Yalnızlaşıyoruz…
Mutsuzlaşıyoruz…
Umutsuzlaşıyoruz…
Gittikçe totaliterleşen devletler, gittikçe 

sertleşen öfke dolu söylemler, kendine 
benzemeyene düşman fikirler, farklı olana 
tahammül edemeyen kalabalıklar…

Sosyal medyada her gün bir başka linç…
Dillerde her saniye apayrı bir hınç…
Radikallik kuşatıyor dört bir yanı…
Lanetliyor kalabalıklar haykırarak en çirkin 

sesleriyle kendisinden olmayanı…
Bütün renklere düşman bir güruh, renksizliğe 

mahkûm etmeye çalışıyor dünyayı…
Bunca imkana, bunca gelişmişliğe, bunca 

teknolojiye rağmen…
Zamanın iki binli yılları geçmiş, takvimlerin 

milenyumu devirmiş olmasına karşın…
Muazzam şeyler icat ve inşa eden insanlığın, 

uygarlık adına acı çeke çeke, bedel ödeye ödeye 
yazdığı o manifestoyu yeniden kaleme alma 
vaktidir…

Hangi dil, din, ırk, renk, cinsiyetten olursa olsun, 
herkesin insanlık adına altında canı yürekten 
inanarak buluşabileceği bir ortak anayasada 
buluşmasının zamanı artık gelmiştir…

Yoksa korkarım hep beraber hızla felaket bir yok 
oluşa doğru yuvarlanıyoruz hep beraber…

Velakin böyle zorlu zamanlarda, tarih boyunca 
insanlığa pusula olan gönül mimarlarının izinden 
gitmekten başka bir yol da gelmiyor aklıma…

Bertrand Russel’ın çok çarpıcı bir tarifiyle 
bitirelim o halde madem bu defa…

“Tatlı bir yalan söylersen on kişi seni alkışlar…
Acı bir gerçek söylersen sekiz kişi sana saldırır…
Ama iki kişi de sorgulamaya başlar…
İşte o iki kişiye selam 

olsun…

Tarih boyunca en çok fotoğraf son bir 
yıl içinde çekildi ve bu bilgi her yeni 
senede güncelleyecektir kendisini…
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NEBİL ÖZGENTÜRK

Bugünlerde Türkiye-Fransa ilişkilerindeki 
gerginlik nedeniyle çok dertlensek de ülke 
olarak, doğası-yaşamı itibariyle Fransa’yı 

ve tabii ki Paris’i müthiş özellikli bulurum… Çok 
severim Paris hayatını, entelektüel iklimini!.. Ve 
her fırsatta gitmek isterim, gerçi o fırsat epey 
azaldı ama…  

Şaka bir yana… Fransız işgaline uğramış bir 
kentin, Adana’nın çocuğu olarak da Fransa 
tarihine ilgi duyarım! Küçük oğlum bir Fransız 
okulunda okuyor vs. Tekrar hatırlatayım. Çiçeği 
burnunda dergimiz İSTASYON’da, her sayıda 
bir kenti, sanat hayatı ve sanat insanlarıyla 
anlatacağım demiştim ya... 

Bu kez Paris ve Ahmet Kaya’yı anlatmak 
istiyorum sizlere…

Son nefesini sürgünde olduğu Paris’te veren, 
şimdi Paris’te ölümsüzlüğe yatan Ahmet Kaya’yı 
ve son şehrini...    

•••
Hazin bir tanıklıktı benimkisi çünkü… 20 

yılı aşmış, dile kolay... Paris’e gitmiş, klişe 
deyimle “son röportajı-belgeseli” yapmıştım 
sevgili Ahmet’le. Üzülerek ama Ahmet’e saygı 
duyarak...

•••
Kelimenin tam anlamıyla yurdunda 

linç girişimine uğramış, (zorunlu) sürgüne 
zorlanmıştı Ahmet Kaya! Böylesine değerli 
bir sesin, bir beste üstadının, iyi yürekli bir 
sanat adamının düşürüldüğü durum beni de 
kahretmişti. Röportaj teklifi yaptığımda açıkçası 
sevinmişti. “Buyur Paris’e...”

Dönem “Çevik”ler “şahin”ler dönemiydi; 
hayatta da sanatta da medyada da...

Ahmet’in “Kürtçe klip çekeceğim” sözüne 
tahammülsüz zamanlar, basın ve ekranda 
namussuz dönemler! Ama itiraf edeyim 
bugünün medya ortamı, baskılar, tek seslilik o 
günlerde çok daha iyiymiş! 

Ahmet için manşetlerde utanmadan 
“şerefsiz” başlıkları atıldığı günlerdi, 90’ların 
sonu!.. 

İşim zordu yani. Zaten çok zorlandım; çok 
zorladılar! Ama Ahmet’in derdini anlattım, 
aktardım üç gün boyunca, ekranda da Ali 
Kırca’lı ana haberde haber- belgeseli yayınladık.

***
Paris’e indiğimde doğru Ahmet’le 

buluşacağımız mekâna gittim. Havalimanından 
şehrin merkezine giderken binbir 
kaygı ve tarihi bulgu gözümün 
önünden, aklımın 
süzgecinden geçiyordu.

Dünya tarihine 
ve sanatına büyük 
hikâyeler bırakmış 
bir şehirdi Paris. İğne 
oyası gibi dokunmuş 
sokakları, caddeleri, 
meydanları 
ve binalarıyla 
cezbediyordu insanı. 
İşte bir kez daha 
gelmiştim. Ve bu kez 
görev, Kaya gibi bir 
arkadaşla buluşmak…

Hüzünlüydü tabii... Ne 
ilk karşılaştığımız “Seydo’nun 
lokantası”nın müdavimlerini 
gözleyebilmiştim, ne ertesi gün oturduğumuz 
Çin lokantasının tadını çıkarabilmiştim. Ne de 
çekim yaptığım asırlık binanın merdivenlerinin 
genişliğini, nefes almak için çıktığımız Paris 
banliyösündeki parkın güzelliğini...

Sahiden her gidişimde bir keşif duygusuyla 
zaman geçirdiğim, tekrar tekrar gezmekten 
bıkmadığım mekânlar göze görünmez olmuştu.

Öyle ya ülkesindeyken, İstanbul’dayken çok 
sevilmesine rağmen birdenbire bitirilmek ve linç 
edilmek istenmiş bir adamın derdini dinlemeye 
gidiyordum. Hatta haklılığını yazıya dökmeye… 

Ahmet, acı içindeydi, çok üzgündü ve hiç 
gülümsemiyordu.

•••
Paris’teyiz. Otomobilinde “Dur, sana yeni 

yaptığım besteyi dinleteceğim” dedi. 
“Memleket Hasreti”ni dinlemeye koyulduk. 

Birkaç gün önce tamamladığını söylemişti. İlk 
dinleyenlerden biriydim yani!.. Gözümden yaş 
geldi tabii… Sürgünde yurdundan uzakta bir 
adam, tok sesi ve kendine has besteci üslubuyla 

harika bir memleket hasreti şarkısı yapmıştı.
“Bundan daha ötesi var mı 

kardeş…” dedi sessizce. Bir süre 
sustuk…

Tanıdığım, sevdiğim bir 
dosttu Ahmet Kaya…

Dönemin meşhur 
Çiçek Bar’ından, 
ocak başlarından, 
stüdyolardan, Arif Sağ’lı 
saz akşamlarından… Bir 
biçimde aynı mahallenin 
çocuklarıydık biz. Ama 

o röportaj ya da şöyle 
diyeyim, o sürgündeyken 

birlikte geçirdiğimiz o 3 gün 
3 gece, duygu dozu yüksek, 

dostluğun pekiştiği zamanlar 
olmuştu.

•••
Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde 

“Kürtçe klip yapacağım” dediği için çatallara, 
şiddete ve mekândan ayrılmaya, ardından da 
ülkeyi terk etmeye zorlanan bir sahne adamıyla 
bir arada olmanın dayanılmaz sorumluluğuydu 
yaşadıklarım… Can güvenliği olmadığı için haklı 
olarak Paris’e gitmişti ama ülkesinden uzakta 
değildi.

Hemen hemen her hafta yine bir dava 
açılıyordu aleyhinde.

Düşünüyordum da memleket üzerine 
onlarca “sevgi şarkısı” yapan adam dönemin 

Kalbim Ahmet Kaya’yla 
son kez görüştüğüm Paris’te kaldı

Hazin bir tanıklıktı 
benimkisi çünkü… 
20 yılı aşmış, dile 

kolay... Paris’e 
gitmiş, klişe deyimle 

“son röportajı-
belgeseli” yapmıştım 

sevgili Ahmet’le.
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muktedirlerince sevenlerine yalan ve iftiralarla 
anlatılmaya çalışılıyordu.

Ahmet bence doğru sözü, yanlış yerde 
söylemişti. 

Paris’te uzun uzun kucaklaştıktan sonra 
ona ilk sorum da bu olmuştu: “Ne işin vardı 
Ahmet’çiğim Magazin Gazetecileri Derneği 
gecesinde?” 

Pişmanlığı yoktu ama hayıflanıyordu kendisi 
de.

3 gün boyunca sohbet ettik. Teyp açıldı, 
rakılar içildi, Şanzelize’nin o sessiz sokaklarında 
yürünüp dertleşildi…

Paris’te küçük bir dairede yaşıyordu. 
Annesini de çağırmıştı oraya, ana-oğul birlikte 
yaşıyorlardı. Annesini de tanıdım bu vesileyle, 
o dünyalar güzeli annesini… Şimdi gökyüzünde 
olan annesini!

Çok duygulanmıştım yine…
Evet evet... Ahmet’in o 3 günde söylediği her 

söz çok duygulandırmıştı beni.
“Bebek yokuşunda evimin yolundaki köfteciyi 

de köşe başında duran trafik polisinin selamını 
da çok özledim!” sözü hâlâ hafızamdadır.

İnsan dünyanın herhangi bir “cennet” yerinde 
olsa ne olur ki? 

Memleketinden, karısı ve çocuklarından, 
sevenleri ve kitlesinden uzakta kalbi ne kadar 
dayanabilirdi ki? 

Böylesi bir stres ve üzüntü süreci elbette 
hastalıkları tetikler!

Ki öyle de oldu...
Ağır baskıya dayanamadı kalbi…
Kasım ayının soğuk günlerinden birinde, 

Paris’te durdu yürek… Şerefsizce davrananlara, 
derin olan herkese kırgınlık ve öfke duya duya… 

O yürek Paris’te sıkışmıştı ancak Türkiye’ye 
dönmesi pek çok nedenden dolayı tehlikeliydi. 
Bu ülkenin linç tarihinde çoktan yerini almıştı, 
linç severlere inat onurla…

••• 
Ahmet’in kalpten, kahırdan ölümünü erken 

öğrenenlerdenim...
Çok sarsılmıştım. Paris’te dolu dolu 

geçirdiğimiz o 3 günü hatırladım; yeniden 
yaşadım içimde. Ve yüreğimden okkalı bir 
küfür savurup “Öldürdünüz alçaklar!” dedim iç 

sesimle…
Çok özel bir adamdı Ahmet. 
Rengârenk, bin bir insan haliyle samimi bir 

kişilik...
Memleketçi, her sözüne “gözüm”le başlayan 

tatlı-sert, çocuk gibi bir adam…  Ahlaklı ama 
sıradan olmayan…

Sürprizleri de boldu. Gecenin bir yarısı, 
beklenmedik bir anda “Hadi kalkın rakı içmeye 
gidiyoruz” diye bağırabilirdi. Kebabı, rakıyı, 
türküyü çok severdi. 45 yaşında öldü, çok 
erken… Böyle adamlar çok genç ölüyor. 

Sürgün ve yalnızlık hissidir onu öldüren!
Kızlarına, anasına, Gülten’ine, sağlam 

dostlarına yoğun, karşılıklı sevgiyle ama 
hasretle; sahte dostlarına, nankörlere ise 
öfkeyle kırıla kırıla bir yıldız gibi kayıp giden…

Sürgün psikolojisi! Yaşamayan bilmez… Bir 
başka ustanın hikâyesinden örnek vermeli…

Nâzım, 61 yılında Moskova’dan Paris’e gelir; 
yanında Abidin Dino ve Avni Arbaş vardır. 
Sokakta yürürken adamın biri yanaşır. “Siz 
Nâzım Hikmet’siniz değil mi?” der Türkçe. 
Nâzım “Evet” deyince, “Size hayranım efendim” 
der ve biraz konuşur, Nâzım adama sarılır hatta!

Ayrıldıktan sonra Abidin Dino, Nâzım’a çatar, 
“Yahu niye konuşuyorsun, ajan olabilir” diye. 

Nâzım da “Olsun varsın” der, “Türkçe 
konuştu. 12 yıldır memleketimden uzaktayım. 
Türkçe geldi, Türkçe. Daha ne olsun, isterse ajan 
olsun…” 

•••
Ahmet’in her şarkısında kendisi de vardır 

aslında. Attilâ İlhan’dan, Nevzat Çelik’ten o 
şiirler boşa seçilmedi. 

Ahmet Kaya, o şiirler, o şarkılardır. 
‘Başı belada’ bir adamdır, o da “Deniz”leri 
hissettiğinde “müjganı” yani kirpiğiyle 
ağlayanlardandır.

Ezilen, mağdur edilenleri, yoksul bir çocuğun 
gözünden öyle bir şarkılardı ki... Snop ve 
elitist bir adam olmadı zaten. Milyon dolarlık 
kaset piyasasının orta yerinde dahi, sadeliğini 
koruyordu.

80’lerin başındaki Taksim’de kitap satarak 
geçindiği günleri hafızasından hiç çıkarmadı! 
Muhalifti de. Ve cesurdu.

Efsaneleşmesinde şarkılarının gücü, 
sürgünlüğü, haksızlığa uğraması olduğu kadar 
“içimizden biri” olmasının da payı büyüktür.

Yaşasaydı “GEZİ”de ön saflarda olurdu. 
Yaşasaydı bugünlerde olup bitene onlarca 
meydan okuma şarkısı yapardı. Baskılara, 
acılara, hapiste yatanlara, imkânsızlıklara, 
tek sesliliğe, krizlere, ahmaklara, alçaklara, 
medyadan ve sahneden sıradanlaşmalara… 

Keşke yaşıyor olsaydı…
Keşke... “Sonu böyle olmasaydı!” 

•••
Ama ilk ya da son, bazen anlamını 

yitiriyor… Ahmet Kaya bugün efsaneler 
arasında. Kuşaktan kuşağa şarkıları en 
çok dinlenenler arasında. Ve çok sevilenler 
içinde… Yaşamını yitirdiğinde doğmamış 
olanlar, büyüdüler, internet ortamında 
şarkılarını öğrendiler, efkârlandıklarında, 
sevdiklerinde, öfkelendiklerinde, memlekete 
dair hissettiklerinde Ahmet Kaya’nın şarkılarına 
sarıldılar. Yaşarken tanıyıp sevenler de daha 
çok sevmeye, daha çok dinlemeye, daha çok 
özlemeye devam ettiler…

•••
Yazının sonunu, Ahmet’in Paris’te kaleme 

aldığı, teybime kaydettiğim sözleriyle 
noktalayayım… (İlk dizeler şarkı oldu!!)

“Giderim buralardan / Giderim bir 
gece vakti / Umurunda olmaz umurunda 
olmaz bilirim... / Ya beni sararsa memleket 
hasreti!.. / Bağırsan duyamam ki / 
İstanbul›da değilim ki / Çağırsan gelemem 
ki / Varna›da değilim ki / Uzaklardayım 
uzaklardayım, ben bende değilim ki / Ya beni 
sararsa memleket hasreti.”

Bu dizeler de doğaçlama…
“Ben hiç böyle yalnız kalmadım / Ve hiç 

bu kadar yağmurlara sığınmadım / Yoksa bu 
ömrüm hep Paris›te mi geçecek / Akşamlar 
hep böyle yağmurla mı bitecek / Sürgünde 
aylarım / Masum yalanlarım / Dostum 
gözyaşlarımdır...”

“Benim ile lokma yiyip içenler / Gölgemin 
altında konup göçenler / Sizi gidi dar 
günümde kaçanlar / Ben kendi halime yanar 
ağlarım...”
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n Ahmet Abi, sen 80’den sonra tüm şarkıların ve marşların susturulduğu 
bir dönemde hepimizin şarkılarını söylemeye başladın. O şarkıları sana 
söyleten neydi?

Gözüm,  “ Şarkılar küsmüş dudağa. Ömründe gecikmiş hasat. Karışmış 
çoluk çocuğa, geçim derdinde demokrat. İçlenir hatırladıkça izlerini o günlerin. 
Düşe kalka, bata çıka yaşadığı o depremin.”
n Ne zor günlerden geçti hayat, sanat, insan…
“Çiçekler açılmaz oldu. Pınarlar içilmez oldu.  Yollarda kaldı gözümüz. Yere 

sürüldü yüzümüz. Böyleymiş karayazımız.”
n Abi seni ne motive ediyordu?
Diyordum ki “Bir sen kaldın geride. Ah, akıp gidiyor hayat!”
n Ahmet Abi seninle, hayalleri örselenmiş ve yalnızlaşmış insanlar tekrar 

kalabalıklaştı, hayata karıştı. Sanki sen ve o insanlar birlikte bir şeyleri 
arıyor aynı sözlerde buluşuyordunuz. Bu insanlar en çok ne diyordu?

“Hani benim sevincim nerede, bilyelerim, topacım? Kiraz ağacında yırtılan 
gömleğim, hani benim gençliğim nerede?
n Bir sen söyledin, sen anlattın. Hiç mi çekinmiyordun?
Yani Gözüm, “Gençliğimi kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, 

ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli 
şiir okur, dünyaya sataşırım ben.”
n Tabi yalnız değildin. Sen, Yusuf Hayaloğlu ve Gülten Kaya..

“Biz üç kişiydik. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek...”
n Ne güzel söyledin Ahmet Abi. Biz de sizi müzik tarihimizin en şanslı 

tesadüfü olarak görüyoruz.
Yani Gözüm, “ Bir volkandı içimizde coşan nehirler. Coştukça umutlar 

aşardı sanki. İşte bizim hikayemiz hep böyle . Umutlar gecelerde yol olur 
gider.”
n Her sanatçı ilham perisini bekliyor. Ahmet Abi senin ilham perin hangi 

zamanlarda kendini gösteriyor?
“Gökte yıldız kayınca... Sabır zorlayınca, sel kabarınca...  Akşam olunca, 

kar tanesi uçunca... Kardelenler açınca, otlar bitince... Toprak uyanınca, bahar 
gelince...”
n Yani senin için sadece hayat vardı. Baktığımızda birilerine hep o 

hayatın içinde bir şeyleri hatırlatma telaşın, birilerine yaşanılanları 
anlatma inadın vardı. 

“ Bizim eskiden öfkelerimiz vardı. Kızaran yanakları öpmelere utandık. 
Sonra suç olmak girdi araya.”
n Yani Abi,
Yanisi Gözüm, “ Bize kalan insanlığa bırakmak istediklerimiz değildi. 

Binlerce fidan ektik halkın çölüne; su vermediler eğildi.”
n Ahmet Abi şarkılarında en çok yaşanmışlıklardan, acılardan ve 

haksızlıklardan bahsediyorsun..
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Kalabalık  
ve yalnızlık: 
Yazının büyük 

dilemması

“Mahpuslardan, yasaklardan, baskılardan ve acılardan çokça bahsediyorum; 
çünkü başını kuma saklayanlardan tiksindim.”
n Ama Abi zaman zaman, senin o şarkıları söylemene sebep olan, şarkılarını 

kaybetmiş o kişilerce de  eleştirilmene rağmen hiç vazgeçmedin..
“ Yine söylüyorum. Ben bir bıçak ucuyum kavga vermiş halkına. Asla 

irkilmiyorum. Başkaldırıyorum işte, herkes varsın farkına.”
n Abi seninle sohbet etmek seni dinlemek geçmişi izlemek gibi. Sen 

yanımızdayken de unutturmadın geçmişi; uzak düştüğünde de... Keşke o gece 
yaşanmasaydı da uzak düşmeseydik böyle.

“ İki damla gözyaşımla satıldım pazarlarda. Kırdılar yüreğimi kırdılar azarlarla. 
Sürgünlere yolladılar sabah dörtte yağmurlarla.”
n Abi o gece bir sahne var ki gözümden gitmiyor. Sende gördüğüm korku 

desen, değil; öfke desen, değil; pişmanlık desen, hiç değil. Elini başına yasladığın 
o an var ya, hani asansörde; orada ne hissediyordun?

“An gelir paldır küldür yıkılır bulutlar. Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet... O eski 
heyecan ölür, an gelir biter muhabbet. Çalgılar susar, heves kalmaz ve Şatârâbân 
ölür.”
n O gece sizin belki en uzun gecenizdi. Gülten Kaya ile yalnız kaldığınızda ona 

ne dediniz?
“Beni soracaklar. Beni bulacaklar. Beni yoracaklar yar. Beni tutacaklar. Beni 

yakacaklar. Bana kıyacaklar yar.”
n Ahmet Abi, sen her fırsatta ülkeni ne kadar çok sevdiğini söyledin. Gitme 

kararı senin için kolay değildi. Nasıl oldu? Böyle bir kararı vermeden önce ne 
hissettin?

“Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım 
birden bire. Haydi, dedim; yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor 
beni özlemlerimden. Yorgunum; çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı 
var.”
n Peki şarkılar Abi? Onlar kaldı geride.
“Şarkılar gelir geçer, bir heceden bir heceye. Yüreğim yâre yâre yankılanır bin 

acıya. Gün olur ufalanır karanlıklar bin parçaya. Gün olur…”
n Zor oldu değil mi Ahmet Abi, ülkende ilgiden yürüyemezken seni görünce 

heyecanlanan insanlar varken başka bir ülkeye gitmek? Seni tanımayan 
insanlar, daha önce hiç oturmadığın mekanlar, buluşamadığın dostlar… 
Buradaki insanlara bakınca içinden ne geçiyor?

“Üstüm başım toz içinde. Önüm arkam pus içinde. Sakallarım pas içinde. Taş 
duvarlar yıkıp geldim. Demirleri söküp geldim. Hayatımı yakıp geldim. Siz benim 
neler çektiğimi nereden bileceksiniz?”
n Abi sen gülmesen gözlerin gülüyor. Seni hep böyle görmeye alışmıştık biz. 

Paris’e gittiğinde o gülen gözlere hiç yaş düştü mü?
“Ağladım.. Gözyaşlarım döndü denize. Ben derdimi kimseye söyleyemedim.” 

Öyle işte Gözüm “O mahur beste çalar, Müjgan’la ben ağlaşırım.”
n Ahmet Abi, Paris’te sürgünde bir şarkı yaptın; birilerine seslendin..
“ Bu şarkıyı söylerken benim Türkiye’de yaşadığım zor günlerde, bir merhabasını 

istediğim fakat o merhabayı benden esirgeyen; ulusal anlamda bu kaderi 
paylaştığım bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma ince bir sitemdir. Umarım bunu 
anlarlar..”
n Ahmet Abi, elbette seni en çok kıran şeydi yalnızlaşman. Seni anlamak 

halbuki çok kolaydı be Abi; ama anlamadılar. Belki anlamak istemediler. Peki 
Abi, kendine hiç ‘ Ahmet şunu eksik yaptım.’ dedin mi?

Gözüm “Aşk dedim, sevda dedim; umut dedim kavga dedim. Elimde gençliğim 
vardı; onu verdim neyleyim?”
n Abi onca şey yaşandı. O kadar zaman geçti. Kimi gizlendi şarkılarından, 

kimi diline pelesenk etmeye devam etti. Ve tüm bu süreçte herkes kendi payına 
keşkelerini çoğalttı. Oysa ne güzeldik be Abi.

Yani Gözüm biz “ Sakin göllerin kuğusuyduk. Yarılan ekmeğin buğusuyduk. 
Fırtına geldi aramıza serildi.. Ciğerim kanıyor. Göğsüm daralıyor. Olmasaydı 
sonumuz böyle.”
n Susmayacak şarkılar bıraktın. Şimdi ayrılık vakti geldi Abi. Bu söyleşi güzel 

bir ayrılık hediyesiydi. Bize son olarak ne söylemek istersin?  
“Hoşçakalın anılarımı bıraktığım ve mutluluğu için dövüştüğüm insanlar. Yedi 

bölge, dört deniz, yedi iklim, altmış yedi şehir... Deniz kıyıları, balıkçı motorları, 
takalar, işçiler ve köylüler... Sınırlı olmayan mekâna, sınırlı olmayan zamana 
gidiyorum ben. En sevda halimle, en yaşayan halimle, gidiyorum dostlarım. 
Hoşçakalın, hoşçakalın... ‘’
n Hoşça kal Ahmet Abi…

ŞÜKRÜ ERBAŞ

Şiir bizim eski yalnızlığımız. Şiir bizim her zamanki 
yalnızlığımız. Şiir bizim en kalabalık yalnızlığımız. Şiir bizim 
en verimli yalnızlığımız. Şiir bizim en yaratıcı yalnızlığımız. Şiir 

bizim en merhametli yalnızlığımız.
Kendimizi üzgün, uzak, kırık, tenha hissettiğimiz bir duygu, 

bir durum bizi alır, adına yalnızlık denen, harflerden, seslerden, 
renklerden oluşan daha koygun bir yalnızlığa çeker. Biz, yazmanın 
yalnızlığına, bizi dünyaya bağlayacak diye gideriz. Oturur, çırpına 
çırpına yazarız. Çekilip geldiğimiz ya da çekip getirdiğimiz kalabalık 
yazdıklarımızda çınlar durur. Yaza yaza bir başka kalabalık 
yaratırız. Yazıdan başımızı kaldırdığımızda, adını koyamadığımız 
daha koygun, daha ağır bir başka yalnızlığa düşeriz.

Aslında biz, yazan, resim ya da müzik yapan, sanat yapan 
herkes, bir sarkaç gibi iki olgu, iki gerçeklik arasında gidip gidip 
geliriz: Kalabalık ve yalnızlık... Bu bir çeşit “yerleşik yabancılık”tır. 
Yüreğin büyük dilemmasıdır. İki ağızlı bıçağıdır insanın. Sarkacın, 
iki uçtan birisinde durması, iki ucu geçin, bu salınımın herhangi 
bir yerinde durması ölüm demektir. Hakiki anlamda da ölüm 
demektir, mecazi anlamda da ölüm demektir.

Onun için edebiyat, müzik, resim yapan herkes, aslında 
kalabalığı yalnızlığa, yalnızlığı kalabalığa çeviren birer simyacıdır. 
Birer yaşama büyücüsüdür. Hatırayı hayale, hayali hatıraya çeviren 
birer geçmiş ve gelecek güzelliğidir. Ne diyordu Pessoa “Bütün 
sanatlar gibi edebiyat da hayatın yetmediğinin bir itirafıdır.” Bu 
büyülü itiraftır, binlerce yıldır insanın onurunu, iyiliğini, güzelliğini, 
aşkını gelecek zamanlara taşıyan.

Hiç unutmayalım ki “insanın yarası sağken iyileşir.” (Metin 
Eloğlu) Bize, yaşamayı hak etme duygusunu yaşatacak olan 
bu yaradır, bizim bu yarayı sevmemizdir, yaramıza insanın 
merhametinden merhemler sürmektir.

Kalabalık  
ve yalnızlık: 
Yazının büyük 

dilemması

Kimimiz aşka söyledik o şarkıları; kimimiz pişmanlıklarımıza. Kimimiz heyecanlı gençlerdik, bir şeyleri değiştirmek istemiştik ve şarkılara gizlendik; kimimiz işçiydik, köylüydük ‘’Ben de olsam bunları söylerdim.’’ dedik. Yani Sevgili Ülkem, 
Edirne’den Ardahan’a herkesin kendini bulduğu bir Ahmet Kaya şarkısı, bir sözü var aslında. Benim şarkım “Bir Acayip Adam”; sözüm “Bildiklerini yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma.”Ya sizin ki?

*Tamamen kurgusaldır.
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Âşık Veysel’in dediği gibi uzun ince bir yol ise yaşam dediğimiz süreç, 
ben bu yolda trenle seyahat etmeyi seçiyorum. Ama yüz yıl öncesinin 
o güzelim, tertemiz, şık rahat kompartımanlarından birinde olmayı, 

beyaz masa örtülü lokantada yemek yemeyi bir de…

Beyaz şarap kadehimi; hayata, yol kenarındaki ağaçlara, trenin arkasından 
koşarak el sallayan, rengârenk uçurtmalarını bulutlarla yarıştıran çocuklara 
gülümseyerek kaldırmayı…

Gözlerimi kapıyorum ve lodosun taşıdığı dalgalarıyla şarkılar söyleyen 
denizin dibinde martıların geleni gideni karşıladığı, romanı yazılası 
yaşamlara tanıklık eden güzelim Haydarpaşa Garı’ndan trenime biniyorum.

Yol arkadaşımla sohbetimi sizlerle paylaşacağım. Ülkemizin en özel, en 

güzel insanlarından biri olacak çünkü yanımda. Hayat üzerine söyleşeceğiz. 
Onunla senli benli oluşum saygısızlığımdan değil, tam 28 yıllık dostluğu 
geride bırakmamızdan kaynaklanıyor.

“Bir-CAN var CAN’dan ileri CAAN’IM” demesinden…

ONUN GERÇEK BİR BİLGE OLMASINDAN. Edebiyat ve yaşam felsefesini 
harmanlamasından, dolunayı, ilk ayı avucunun içinde tutup dileğini  evrene 
fısıldamasından… İyilikleri ve güzellikleri yalnızca kendisi için değil tüm 
insanlık için dilemesinden...

n Nasılsın Filiz abla?

Bugün denizin içindeydim. Yanımda yunuslar yerine sevdiğim vardı. Ona 

BİRCAN ŞİLAN
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“Her şey birlikte güzel… Olmayacak hayaller peşinde koşmak bile” diye 
avaz avaz şarkı söyledim, duydun mu? O da bana sorar gibi geldi…

n Duydum Filiz’im, duydum. Ama sen yine de söyle nasılsın, iyi misin? 

Merak etme… Daha da iyi olacağım. İzmir depreminde Elif bebeğin 
kurtarıcısının parmağını tuttuğu gibi tutundum yaşama… 91 saat enkaz 
altında kaldıktan sonra ambulansa giderken bir oyun parkındaymış gibi 
gözleri gülen Ayda’nın bakışlarıyla bakıyorum hayata… Her şeye rağmen 
moralim daha iyi. Bazen bir kardelen, bazen bir sokak kedisinin bakışıyla 
beni takip etmesi, bazen bir martının  dik başıyla mağrur, gururlu evin 
balkonunda dolaşması bile beni mutlu etmeye yetiyor… Acil durum için 
hastaneye gittiğimde hastaneye gidebildiğim için, evime döndüğümde 
de dönebildiğim için, hastalandığımda çaresiz olmadığım için, domates 
salçası yaparken domateslerin güzelliğinden mutlu olmayı öğrendiğim 
için iyiyim merak etme diyorum.

Filiz Akın böyle biri işte… MUTSUZ OLMAK İÇİN DEĞİL MUTLU 
OLMAK İÇİN DALIYOR YAŞAMIN içine... Durmadan üretiyor. Pek çok 
konuyla ilgili pek çok fikri var. Olur olmaz önemli değil. Olabilecek  
güzel şeyleri umut etmek, onlara kapıyı aralamak bile onun için çok 
önemli. Hem de salt yakın çevresi için değil… Gözünün gördüğü her 
şey için. Kadınlar, gençler, emekçiler, öğrenciler, kanaat önderleri, 
çiçekler, hayvanlar için…

n Mutsuzluktan söz etmeyelim mi o zaman?

Keşke söz etmemeyi başarabilsek. Keşke gelse o 
güzelim zaman… Ama olası değil. Hepimizin 
istediği bir yudum kahve, bir yudum umut ve 
sevgi, güven… Hastalanmaktan, aç kalmaktan, 
eğitimsiz, hastanesiz, parasız kalmaktan 
korkmamak… Kadına, çocuğa şiddetin son 
bulmadığı bir ülkede mutsuzluktan nasıl söz 
etmeyiz ki? Yirmi dört saatte dört kadının 
öldürüldüğü bir zaman dilimi içindeyiz. Biz 
sırça köşkümüzde nasıl gerçek anlamda mutlu 
olabiliriz ki? Gençler işsiz, işçiler umutsuz 
iken... Yani benim derdim ve her şeyden daha 
önemlisi, insanlığın tanımının doğru yapılması. 
Genel anlamda bunlar olduğunda geriye kalan kişisel 
mutsuzluklar olur ki onlarla daha kolay baş edilebilir.

Filiz Akın’ı dinleyince şu geliyor aklıma: Mutlu olmanın 
iki yolu vardır. Ya isteklerinizi azaltacaksınız ya da imkânlarınızı 
zorlayacaksınız. Beni bu sözle de tanıştıran oydu çünkü…

n Geçenlerde Fatma Girik, Türkan Şoray ve senin bir resminin sosyal 
medya paylaşımında  “Türk kadının Atatürk’ten başka kimseye borcu 
yoktur” yazıyordu. Gurur duydum…

Ben de…Levent Kırca’nın güzel bir paylaşımı vardır. “Dik durun, adil 
olun, sabırlı olan, daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle Atatürk ile 
kalın, Cumhuriyet ile kalın” diye… Bunu çok severim. Atatürk ailemizin 
büyüğü gibi… Ona o kadar çok şey borçluyuz ki... Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sanatçısı olmaktan dolayı gururluyum. Keşke hepimizin ufku onun kadar 
açık, vizyonu onun kadar geniş açılı olabilse. Atatürk ve ilkeleri bu ülkenin 
şah damarı gibidir. O bize önü açık, zamanın getirdikleriyle  daha da 
ileriye  götürülecek bir emanet verdi. Ona şükran ve de emanetine sahip 
çıkmayı borçluyuz.  Biz bir arada güçlüyüz. Atatürk Cumhuriyeti’nin 
kurucu ilkelerini yürekten sahiplenmek, herkesin birbirine kenetlenerek 
güçlenmesinden daha heyecan ve gurur verici ne olabilir ki?

n Filiz Akın’dan en çok annelikle ilgili şahane duygu frenlemeleri 
öğrendim. Anne Filiz Akın neler anlatmak ister?

Bir kere tüm annelere önerim evlatlarının sahibi olmadıklarını bilmeleri. 
Ondan sonra her şey daha kolay olacak emin olsunlar. Çocuklarımız bize 
emanet olarak geliyorlar. Onlar bizim en kıymetli misafirlerimiz. Günü 
geldiğinde geldikleri gibi gidecekler. Onlara hoş geldin dediğimiz gibi 
güle güle demeyi de bilmeliyiz. Özgür bırakmayı öğrenmeliyiz. Onlar 
bizim aynaya yansımalarımız olmak zorunda değiller. Onların dünya 
görüşlerine, dünyayı kucaklamalarına yardımcı olmalıyız. Minicik bir 
hikâye vardır; Evin oğlu, artık büyüdüğünü düşünüyormuş. Ancak anne ve 
babası sürekli önünde arkasında... Başka bir şehre babaannesini ziyarete 
gitmeye karar vermiş. Ancak tek şartı bu tren seyahatine yalnız başına 
çıkmakmış… Anne ve baba gönülsüz “peki” demişler. Tren garından el 

sallamışlar evlatlarına. Delikanlı birkaç saat sonra ne yapacağını şaşırmış, 
ailesini özlemiş, pişmanlık içinde kendi kendine söylenirken elini cebine 
sokmuş. Bakmış bir kâğıt… Açmış kâğıdı ne var, ne bu diye; içinde bir not, 
“İhtiyacın olursa biz en son vagondayız” diye…

Evlatlarımıza vermemiz gereken duygu bu olmalı bence…

Bana gelince, benim hayattaki en değerli hazinem, canım elbette 
biricik oğlum İlker. Ve biliyorum ki onun mutluluğu kadar hiçbir şeye 
şükredemem… 

İşte böyle olmalı, başarmak zorundayız. Evlatlarımıza bu güven 
duygusunu vermek ne kadar kıymetli… Ben de Filiz’in öğrencisi 
olarak oğluma ve gelinime bu hikâyeyi bildiğimi söylemek isterim…

Biz elbette onu sinemada  tanıdık ve sevdik. Kendi adıma onu ilk 
gördüğüm an o efsane film Umutsuzlar’ın Moda’daki Zeynep Kamil 
Çay Bahçesi’nin setiydi. Upuzun, dalga dalga  sapsarı saçları, dal 
gibi vücudu ve kocaman badem gözleri ile inanılmazdı. Ama elbette 
benim için Yılmaz Güney’in önceliği vardı…

n Sinemayı özlemedin mi? Erken bırakıp gitmedin mi?

Hayır özlemedim. Ben sinemanın bana taktığı o sevgi, saygı, güzelliklerle 
anımsanma tacını öyle değerli buluyorum ki. Sinemayı gerçekten 

çok ama çok seviyorum. Sinemanın  gücüne çok inanıyorum. 
Biz bir dönemin  sevgi, saygı, masal, iyi insanlar, mutlu 

sonlar, kötülerin mağlubiyetleri, kavuşmalar, 
fedakârlıklar üzerine  hayatlar sunduk seyirciye. 

Onlar da bu filmleri çok sevdiler, bu filmlerin 
kahramanlarını çok sevdiler. Ben görevimin, 

sinemada olma süremin bittiğini hissettiğim an 
veda ettim ama sinemada kalan arkadaşlarımla 
hep gurur duydum. Onların emeklerine 
alkışlarımla destek oldum. Şimdi aklımda pek 
çok hikâye var. Belki bu hikâyeleri anlatırım 
birilerine… Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, 

Kaan Müjdeci, Taylan Kardeşler, Onur Saylak, 
Fatih Akın, Ferzan Özpetek, Haluk Bilginer, 

Türkan Şoray ve yeni dönem oyuncularımızın 
ve yönetmenlerimizin pek çoğu ile sinemamızı 

alkışlamaya devam edeceğim… Seninle dizilerimiz 
üzerine sohbetlerimiz biliyorum ki hiç bitmeyecek. Ülkemiz 

sinemasının her başarısı ile hep gurur duyacağım ve ayağa 
fırlayacağım… “Yaşayın çocuklar, çok yaşayın” diye haykıracağım. Eski 
bir sinema emekçisi olarak ve sinemanın o sihrinin tutkunu olacağım 
yaşadıkça biliyorum...

Filiz Akın ile  dost olmamız 1993 yılına rastlıyor. Paris’ten dönmüştü 
ve bir gün beni aradı. “Buluşalım mı?” diye. Ve o günden itibaren 
buluşmalarımız sürüyor. O zaman “Güzelliklere Merhaba” kitabında 
birlikte çalıştık. O bana geldi, ben ona gittim… Canımın her 
istediğinden ama nefsimi köreltecek  kadar yemeyi öğretti bana. 
Kitabımız o senenin en çok satanı oldu (Ben aslında sadece yayına 
hazırladım…) 

n Yazmak nasıl bir duygu Filiz Akın senin için?

Yazmayı, hayal etmeyi, olsa da olmasa da hayallerin peşinde koşmayı, 
yaşadıklarımı beni sevenlerle paylaşmayı hep çok sevdim. Güzellik 
sırlarını verdim. Arkadan kanserle  mücadelemi anlattım. Amerika’da 
ülkemde yaşadıklarımı, sevginin nasıl bir güç olduğunu… Sen biliyorsun, 
senin koymayalım bu resimleri dediğin fotoğrafları bile  paylaştım… 
Sonra köşe yazıları, TV programında sinemacı dostlarımla sohbetler 
ettim. Sevdiğim yemeklerden oluşan bir kitap yaptım.

n Ve şimdi yeni bir kitap geliyor… Ben editörün olarak “Hayatın 
Provası Yok”tan söz etmeni istesem?

Evet gerçekten buna inanıyorum, hayatın provası yok. Ben bunca 
yaşanmışlıktan sonra biraz öğrendiklerimi okurlarımla paylaşmak istedim 
yine. Her şeyi yaşayarak öğrenemeyiz. Yaşanmışlıklar, aklımızın bir yerinde 
dursun isterim. Bu kitap da böyle bir şey işte. Etkilendiğim yazarlar, 
filmler, romanlar, insanlar ve olaylar var. Onları paylaşacağım. Umarım  
istediğim gibi olur.

Eminim olacak Sevgili Filiz Akın, bu ve bundan sonra yazacağın tüm 
kitaplar hepimize şifa gibi gelecek…

Keşke söz 
etmemeyi 

başarabilsek. Keşke 
gelse o güzelim 

zaman… Ama olası 
değil. Hepimizin 

istediği bir yudum 
kahve, bir yudum umut 

ve sevgi, güven…
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AYŞE KULİN

“HAZIRLANMA odası”nda 
başlayacağım hazin yolculuğumu, 
“uyanma odası”nda bekletilip ve 

nihayet odama getirilerek tamamladığımda, 
ortadan parçalanmış bir bedenim olacaktı. 
Doktorun inatla, “Açmadan bir şey 
söyleyemem,” demesine rağmen, ben 
biliyordum gerçeği. Gözlerinden okuyordum, 
sesinde duyuyordum.

Bir gün önce, doktorun karşısında otururken, 
ruhumun öldüğü an, doğa bana yepyeni bir 
yetenek bahşetmişti: söylenmeyenleri algılama 
duygusu. Gövdem tam ortasından ikiye 
bölünecekti, memeli taraf ve memesiz taraf 
olarak.

Yüreğim memesiz tarafta kalacaktı, teselli 
niyetine. Hiç yoktan iyiydi, kalbimin o köşede 
çarpması.

Bomboş kalmayacaktı sol yanım, en 
azından. Bunca yıldır, yatağımda alıştığım 
köşeyi değiştirecek, kocamın tarafına 
geçecektim, ona yüreğim ve memem arasında 
bir seçim hakkı tanımayarak. Yatağın solunda 
ben ve var olan mememin tarafında kocam.

Sonra ne olacaktı?
Sonra nelerin olabileceğini düşünmeyi 

erteliyordum ama yine de birkaç senaryo vardı 
kafamda.

“Boşanmak istiyorum.” diyecektim, 
“Çünkü başka bir adama âşık oldum.” Ve o 

asla bilmeyecekti, onu ömür boyu tek memeli 
bir kadınla yatağın sağ tarafında yatmaya 
mahkûm etmemek için, büyük bir fedakârlıkla 
bu yalanı attığımı. Bu senaryoyu arabesk 
şarkılarla süsleyerek aşk ve acı filmlerinin 
yönetmenine çektirecektim.

Kocamı tek memeli bir kadınla yaşamaktan 
kurtarınca, bir sevgili edinecektim haliyle. 
Herhangi bir adamın göz zevkini, kırk yıllık 
kocamınkini gözettiğim gibi gözetemeyeceğime 
göre, sevgilim mutlaka “herhangi biri” 
olmalıydı. Karşısında ilk kez soyunduğumda, 
şaşırmaması için, çıkmaz sokak işareti gibi bir 
plaket yapıştırabilirdim sol tarafıma: “Burada 
meme yok!”

Ruhumun öldüğünü unutuyordum. Ruhu 
ölmüş biri, sevmeyi becerebilir miydi? Ancak, 
bunca yıldır sevmeye alıştığından, alışkanlıklar 
da insanda yer ettiği için, seviyor zannedebilirdi 
belki. Ama o “herhangi adam”, tek memeli bir 
kadını nasıl sevecekti?

Sevgisizlikten kurtuluş yoktu bana.
Siyah, beyaz, ten rengi, dantelli, dantelsiz 

onca sutyenime ne olacaktı? Mahmutpaşa 
Yokuşu’nda “İkizlere takkeee, ikizlere 
takkeee!” diye yırtınarak sutyen satan 
satıcılardan birine gidip şöyle diyebilirdim: 
“Bak kardeşim, bendeki ikizlerden biri 
sizlere ömür; sutyenlerimin hepsini sana hibe 
ediyorum, güle güle sat.”

Yaşlar gözlerimden sel gibi boşanıyordu. 
Mememi istiyordum. Mememi seviyordum. 
Vazgeçtim onu beğenmemekten. Dümdüz 
göğüslü kadınlara gıpta ettiğim için çok çok çok 
pişmanım, Allah’ım.

Memelerimin beni rezil ettiği durumların 
hepsini affetmeye hazırım. Varsın bluzlarımın 
düğmesi en olmadık yerlerde kopuversin. 
Eğildiğimde, ben fark etmeden, mayomun 
dışına fırlasınlar.

Doktorumun, avukatımın, meslektaşımın, 
arkadaşımın, yaşlı genç, dünyadaki tüm 
erkeklerin bakışlarını, göğsümün üstünde 
yakalayayım; hiç umursamayacağım, hiç 
utanmayacağım, hiç kızarmayacağım. “Allah 
belanı versin senin, meme,” bir daha asla asla 
demeyeceğim.

En sevdiğim, düz kesimli, derin yakalı 
modeller, büyük göğüslülere yakışmadığı için 
küfrü basmayacağım.

Bu koca memeleri başımıza bela ettiği için, 
Çerkeş asıllı büyük büyükanneme lanetler 
yağdırmayacağım.

Yalvarırım bağışla mememi bana, Tanrı’m...
Akaretler’den yukarı yürüyordum, Maçka’ya 

doğru.
“Deli Macide!” diyordum kendi kendime, 

“Tesellinin şekline bak. Bedensiz varlıkmış! 
Bedensiz varlık!” Ben, henüz “bedenli 
varlık”tım. İki kolum, iki bacağım, iki kulağım, 
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iki gözüm ve iki memem vardı.
Onların hep çift kalmasını istiyordum. Bir 

kadındım madem, kadın gibi görünmek, kadın 
gibi düşünmek, kadın gibi hissetmek ve kadın 
gibi algılamak istiyordum. Eğer ellide bitiyorsa 
“kadın olma” durumu, erkekler beş yıl daha 
bana baksın, beni görsün, beni beğensin, beni 
sevsin istiyordum.

Bacaklarım titremeye başladı nedense. 
Yürüyemeyeceğimi fark ettim.

Yürüyemiyordum.
Yürüyemiyordum.
Sis mi basmıştı ne, gözlerim de doğru dürüst 

görmez oldu. Yanaklarım sırılsıklamdı. Bir 
taksiye işaret ettim.

Durdu.
Aynada göz göze geldik şoförle. Gördü beni, 

bakışları karmakarışık suratımda durdu bir 
an. Demek ki bedensiz varlık değildim daha. 
Bedenli ve çok kısa bir süre için iki memeli 
varlıktım. Tek memeyle kaldığımda neler 
olacağını bilemiyordum.

Tek memeli bir kadın ne hisseder? Soyunup 
aynaya baktığında, ne görür? Tanıdığı, bildiği 
kendini mi görür, bir yanı kabarık, bir yanı 
düz bir yabancıyı mı? Erkeklerin karşısında 
nasıl durur çıplak, tek memeliyken? Nasıl 
yaklaşır, nasıl sevişir, ne bekler? Tanrım, keşke 
gerçekten bedensiz bir varlık olsaydım.

Ölsem diyemiyordum. Ölmek istemiyordum 
çünkü. O anda hiçbir zaman istemediğim kadar 
çok, uzun yaşamak istiyordum. Ama illa da iki 
mememle yaşamak.

“Nereye?” dedi şoför.
Sahi, nereye gidiyordum ben?
Acıya gidiyordum.
Neden yalnızdım?
Yalnızdım, çünkü acı sadece tek kişilikti. 

Korku tek kişilikti.
Bir kişi kanser olurdu.
Bir kişi korkardı.
Bir kişi öderdi bunun vebalini.
Diğerleri seyirciydiler. Diğerleri üzülebilirdi, 

paylaşabilirdi, yardımcı olabilirdi. Ama, kanser 
ve korku? O dipsiz kuyu gibi karanlık ve derin 
korku tek bir kişinindi. Tek kişinin.

Gece hemşiresi değişmişti sabah yedide. 
Şimdi karşımda bir başka beyazlı kadın 
duruyordu.

“İyi uyudunuz mu dün gece? Size saat ikide 
bir sakinleştirici yapmışlar.” Sakinleştiriciye 
rağmen, hırçın ve huysuzdum. Sana ne, demek 
geliyordu içimden.

“Uyudum.” dedim.
“Bir isteğiniz var mı?”
Var. Rica etsem, kansersiz bir sol meme 

bulunabilir mi bana?
“Karnım çok aç.”
“Ah, ne yazık ki hiçbir şey yiyemezsiniz. Saat 

dokuzda ameliyatınız var.”
“Bir bardak çay içeydim.”
“Olmaz.”
İdam mahkûmlarının son isteği yerine 

getirilir halbuki.
“Şimdi, sakin olmaya çalışalım biraz.” 

Arkamdaki yastıkları düzeltiyordu.

Sakin olmaya çalışalımmış. Biz! Biz kimiz?
“Biz kimiz?” diye sordum.
Şaşırdı, “Yani siz.”
“O zaman siz deyin. Ameliyatı ben tek 

başıma oluyorum. Yoksa benimle birlikte 
kesilmek üzere yatmak ister miydiniz siz de?”

Kıpkırmızı oldu. “Sinirli olmanızı 
anlıyorum.” dedi yavaşça.

Oh, aferin sana, ne de anlayışlısın!
“Ben de anlıyorum, sinirli olmanı.” Bu... 

bu benim kocamın sesiydi. Hemşire önümde 
durduğu için göremiyordum... Kadının 
omzunun üzerinden, bir demet menekşe 
sallıyordu bana. Hemşire, küskün çıktı. 
“Sen... sen ne arıyorsun bu saatte burada?”

“Karımı arıyorum.” Menekşeleri kucağıma 
bıraktı. En sevdiğim çiçekler!

“Bunları bulmak için kaç çiçekçi dolaştım 
biliyor musun? Bari bir öpücük ver.” Neşeli 
gözükmeye çalışıyordu.

“Sağ ol. Ne zaman aldın 
bunları? Daha sabah yeni 
oluyor.”

“Dün akşam. Uykum 
kaçtı. Arabayla 
dolandım durdum. 
Sinirli olan yalnız sen 
değilsin.” Böylesi daha 
iyiydi, hissettiklerini 
saklamadan, gerçek 
duygularıyla karşımda 
durması. Bir de öğlen 
saatlerinden itibaren sahip 
olacağı tek memeli karısını ne 
yapacağını bilemediğini itiraf etse, daha da 
gözüme girecekti.

“Söz vermiştin gelmemeye.”
“Sözümü kısmen bozdum. Tamamen değil.” 

“Anneme, çocuklara söylemedin değil mi?”
“Hayır, söylemedim. Bence hiç doğru 

yapmıyorsun ama, madem bu kadar ısrarlısın... 
Onlar seni ani bir toplantı için Ankara’ya gitti 
zannediyorlar, kararlaştırdığımız gibi.”

“Nasılsa öğrenecekler yarın. Boşuna 
telaşlanmalarını, üzülmelerini, hastane 
koridorlarında sürünmelerini istemiyorum. 
Şimdi sen de git.”

“Hayır gitmeyeceğim,” dedi kocam. “Bu işte 
beraberiz. Burada oturup, senin ameliyattan 
dönüşünü bekleyeceğim. Memeli ya da 
memesiz. Benim için hiç fark etmez.”

“Eder.”
“Pekâlâ, madem bu kadar ısrar ediyorsun, 

bekleyip göreceğiz. Eğer etmişse, sana 
istediğim biçim ve boyda bir sol meme 
ısmarlarız, olur biter.”

“Burada bekleme, git; akşama gelirsin. Eğer 
alınmışsa, ben sana ‘naa’ işareti yaparım.” 
işareti yaptım elimle, komik olmaya, cesur 
olmaya ve gülmeye çalışıyordum. Ama 
gülümsemem, çirkin bir yırtık gibi duruyordu 
titreyen dudaklarımda.

“Bak canım,” dedi kocam sabırla. “Sen 
ne dersen de, ben burada oturup karımın 
ameliyattan dönüşünü bekleyeceğim. Keşke 
annen ve çocuklar da yanımda olsalardı. Ama 

haydi onları istemedin, beni uzaklaştırma.”
Yanıtlamadım. Beni niye anlayamadığını 

düşünüyordum. Bu oyunu tek başıma daha 
kolay oynuyordum ben. İnsan sıcağından 
uzakta, ilgi ve sevgiden yoksun kalınca, içim 
donuyordu, hırçın, edepsiz, umursamaz ve 
güçlü olabiliyordum da sevdiğim insanlar 
etrafımda dolanırken, çözülmekten, 
paramparça olmaktan, kendimle beraber 
onları da derin karanlıklara çekmekten 
korkuyordum. Bu öylesine bir çırpınış, 
öylesine bir duyguydu ki, en yakınımla bile 
paylaşabilmem imkânsızdı. Doğum ve ölüm 
gibi, tek kişilik bir eylemdi bu.

•••
Beyazlı ukala geri geldi, elinde idamlık 

gömleğimle.
“Biz şimdi üstümüzü değişeceğiz, biraz 

dışarda bekler misiniz?” dedi kocama.
“Biz değil, ben. Ben üstümü 

değişeceğim. O da benim 
kocam, çıkmasa da olur.”

“Hep böyle hırçın olunur, 
ameliyatlardan önce.” 
Anlayışla gülümsedi. Pis 
kadın, üç saat sonra o 
hâlâ iki memeli olacaktı.

“Bize beş dakika 
müsaade eder misiniz?”

Çıktı. Üstümdeki 
geceliği sıyırdım. Çırılçıplak 

oturdum yatağın içinde.
“Son kez bakmak istemez 

misin, dengeli, orantılı vücuduma?”
Kocamın kollarındaydım bir anda. Başını 

göğsüme gömmüş, ağlıyordu.
“Keşke birkaç yılım daha olsaydı.” dedim 

yavaşça, “Hiç olmazsa, bedensiz varlık olana 
kadar...”

Yaş dolu gözleri dehşetle baktı yüzüme, “Ne 
dedin sen? Sakın bu sözü ağzına alma? Çok 
başında yakaladık hastalığı. Kesin şifa dediler 
doktorlar. İnan bana.”

“Bedensiz varlık” lafımı yanlış anladı. Ben 
şimdi nasıl anlatacaktım ona, Macide’nin hayat 
felsefesini?

“Ha tek meme, ha üç meme, hiç fark etmez.” 
demişti Macide. Ne olurdu bari şu önümdeki 
beş altı yıl kuş gibi uçsaydı. “Hiç fark etmez” 
yıllara bir an önce ulaşaydım. Bedensiz varlık 
olmaya razıydım da hâlâ bedenliyken tek 
memeli olmaya razı değildim nedense. 

Kalın, beyaz kumaştan dikilmiş önlüğü geçirdim 
üstüme. Kocam, bana gelinlik giydirir gibi, yumuşak 
hareketlerle ve özenle bağcıkları bağladı teker 
teker. Menekşelerini kucağıma aldım.

Kafasını uzattı kapıdan hemşire, “Hazır 
mıyız?” diye sordu.

Anladım, hiç öğrenemeyecekti bu kadın. Kaz 
kafalı!

“Biz değil!” dedim inatla, “Ben hazırım. 
Ben oluyorum ameliyatı. Ben, ben, ben. Tek 
başıma.”

Sonra, sadece benim duyduğum sessiz 
sorunun çığlığı yankılandı yüreğimde:

“Hazır mıyım?”

Sahi, nereye 
gidiyordum ben? 

Acıya gidiyordum. 
Neden yalnızdım? 
Yalnızdım, çünkü 

acı sadece tek 
kişilikti. Korku tek 

kişilikti.
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1940’lı Yılların Tatil Köyü

BIZIM PERON

Yıllar geçer, 
izler silinmeye yüz 

tutar. Ortasında Venüs 
heykeli bulunan bu

Kubbe, Maltepe 
Belediyesi’nin 

amblemi olarak 
hafızalara 
kazınır...

SÜREYYA PAŞA PLAJI

Maltepe ile İdealtepe banliyöleri arasındaki küçük istasyonda 
TCDD treni durur… Yolcuların gözü bir film sahnesi gibi 
olan altın kumlu plaja ve denizin ortasındaki kubbeye 

takılıverir. Demiryollarının açık yeşil karton biletli geçici misafirleri, 
o bir-iki dakika gözlerini tren penceresinden ayırmayıp sinema gibi 
seyreder güzelim İstanbul plajını ve ışıltılı Marmara Denizi’ni.. 
Dertler unutulur o bir-iki dakika… Aralarında şanslı 
ve cebinde 2,5 lirası olanlar da kibarca izin isteyip 
ellerinde plaj sepetleriyle iniverirler istasyonda...
Tren devam eder demirden yoluna...

Eşsiz Prens Adaları’na göz kırpan, Marmara’nın 
genellikle sakin, hele yazın çarşaf gibi, az da 
yosunlu sularının kıyısına vurduğu, hareketi 
ve cıvıltısı, ışıltısı 70’li yılların sonlarına 
kadar devam etmiş nazlı ve güzel bir Kadıköy 
plajıdır Süreyya Plajı… Banliyölerin gözdesi, eski 
İstanbul’un zarif simgelerindendir...

“En son sistem tesisata malik olan plaj kabineleri lüks 
ve konforludur. Mükemmel gazino, fevkalade caz, nefis içki ve 
yemekler. Aileler için hususi odalar. Bütün banliyö trenleri plajın 
önünde durur. Kadıköy İskelesi’nden plaja muntazam otobüs 
servisleri, Karaköy’den de doğrudan doğruya plaja elverişli hususi 
motor servisleri...”

Bu ilan Süreyya Plajı’nın tanıtım ilanıdır; tarihi de 1947!..

Adını plajın arsasının ileri görüşlü sahibinden alır; ünlü Süreyya Paşa’dan...

Abdülhamit’in seraskerlerinden Rıza Paşa’nın milletvekilliği de 
yapmış varlıklı oğlu, eşi Adalet Hanım’la Maltepe ve çevresine pek 
çok eser bırakan hayırsever Süreyya İlmen Paşa’nın  İstanbul’un 
gözde ‘sayfiye’lerinden Maltepe sahilinde sebze bahçesi vardır. 
Patlıcandan kabağa çeşit çeşit sebze yetiştiren Paşa, dönemin 

belediye başkanı ve kaymakamının da etkisiyle buraya plaj 
yapmaya karar verir. 2. Dünya Savaşı’nın sıkıntılı yılları 

çalışmaları sekteye uğratsa da 1946 yılında plaj 
halka açılır. Caddebostan Plajı’na göre oldukça 

lükstür, giriş bileti de 2,5 lira!.. Geçici bir istasyon 
oluşturulur ve trenler burada bir dakika durmaya 
başlar. Tesisleri çok beğenen Vali Lütfü Kırdar 
sayesinde de asfalt yolla plaj Bağdat Caddesi’ne 
bağlanır. 1. ve 2. mevki odaları, büfesi, gazinosu 
yazlık, spor, dans ve orkestra için kullanılan 
tesisleriyle ülkenin tatil köylerinin prototipi 

olmuştur o yıllarda plaj… Ünlü ‘tayyareci’ Vecihi 
Hürkuş’un plaj ile adalar arasında gösteri yapması 

için tayyareye bile yer ayırmasıyla  kısa sürede 
İstanbul’un gözde plajları arasında yerini almıştır. Yunan 

tarihinde ‘Bakireler Tapınağı’ olarak bilinen anıt da plajın açığındaki 
kayanın üzerine inşa edilir.

İstanbullular, evlenmek isteyen genç kızlar, o günlerin adetine göre 
soyunma kabinlerinde mayolarını giyip kıyıdan  anıta yüzerler. Yıllar 
geçer, izler silinmeye yüz tutar. Ortasında  Venüs heykeli bulunan bu 
kubbe, Maltepe Belediyesi’nin amblemi olarak hafızalara kazınır... 
Baki kalan bu kubbede, 40’lı yılların caz orkestralarından hoş bir 
sadadır!..

KUBİLAY ERDELİKARA
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SERHAN ASKER

Sene 2006’ydı.. Karış karış Arjantin’i dolaşırken kendimi şahane 
öykülerin içinde buluyordum.. Stadyumda karşılaştığım manzarayı 
anlatmadan önce San Telmo’yu biraz anlatmalıyım.. Tango’nun 

doğduğu yer olarak nitelenen San Telmo Meydanı’nda 80’li yaşlarını 
devirmiş iki çiftin dansı tüm izleyenler gibi beni de büyülüyordu. Orada 
karşılaştığım bir Uruguaylı “Tangonun gerçek vatanı bizim memlekettir” 
dese de hiçbir Arjantinli oralı bile olmuyordu. Herkesin yüzünde 
tebessüm yaratan yaşlı çifte doğru yöneldim.. “Biz her sabah uyanınca 
müziği açar, yatak odasından banyoya Tango yaparak geçeriz..” Ben size 
daha ne söyleyebilirim ki.. Burası Latin Amerika.. Burası Arjantin..

STADYUMDA AŞKA DAVET..
O gün Buenos Aires’te bir büyük derbi vardı.. Amerika’nın Kurtarıcıları 
Stadyumu’nda (Estadio Libertadores de América).. Kıran kırana bir maç.. 
Bizim pek bilmediğimiz ama bütün Latin Amerika’nın hürmetle izlediği 
bir derbi.. Independiente-Racing Club maçı.. San Telmo’dan sonra soluğu 
bu maçta almıştım.. Maçı ünlü hakem Horocio Elizondo (2006 Dünya 
Kupası finalinde Zidane’a kırmızı kart gösteren hakem) yönetiyor.. Dev 
kapışmayı 75 bin kişi izliyordu.. Tam bir karnaval. Karşılıklı atışma ve 
büyüleyici atmosferle maç başladı...

Buraya kadar her şey normal.. O coğrafyaya göre normal, bana göre 
ise anormal gelen görüntü maçın devre arasında geldi... Maç boyunca 
çılgınlar gibi bağırdığına tanık olduğum Independiente taraftarları devre 
arasında sanki bir kültür devrimi gerçekleştiriyordu. Che Guevara’nın 
torunları devre arasında kitap okuyordu. Pantolonların arka cebindeki 
minik kitapları çıkarıp okuyanların arasında İncil bile okuyan vardı.. 
Şaşkın ama bir o kadar da mutluydum. Hele genç bir çiftin birbirlerine 
katıksız bir aşkla bakışması devre arasında bütün stadyumu etkisi altına 
alan kültürel devinimli romanın sanki son sayfasıydı..

Devre arasında genç, kız arkadaşına şiir okuyordu.. O an başımı bütün 
stada doğru çevirdiğimde gördüm ki, millet okuyor. Bu bir rüya değildi.. 
Ben sevgilisine elindeki kitaptan şiir okuyan çocuğa gittim.. Yüzü ilk 
yarıda bağırmaktan kıpkırmızıydı.. Terlemiş, nefes nefeseydi. Karşısındaki 
kızın gözlerinin içi gülüyordu. Biraz daha yaklaştım onlara. Yaklaşınca 
gördüm ki el ele tutuşmuşlar. Okuduğu şiiri öğrendim.. Pablo Neruda’nın 
dizeleriyle sevgilisini bambaşka ufuklara davet ediyordu romantik 
taraftar:

“...İstersen incele gece karası gözlerinle beni, yeter ki yelken açıp uyuyayım 
isminde...”

Maçın ikinci yarısında sadece o çifti izledim.. Takımları galip geldi. Onlar 
sarmaş dolaş bir halde coşkuyla stattan ayrıldı.. Gözüm onları kaybedene 
kadar hep onlara odaklandım, aklımda devre arasında kitap okuyan diğer 
on binleri de tutarak..

Dedim ya burada çok farklı bir damar var.. Arjantin’ den Brezilya’ya 
geçtim.. Samba diyarında gördüğümü ise hemen anlatmalıyım..

“GEL GELLL FUENTES’E GEL; BORGES’E GELLLLL”
Sao Paulo’da da büyük bir gösteri vardı. Sao Paulo-Corinthians maçına 
girmek için stadın etrafında rastladığımız manzara çok bildikti. Her şey 
tıpkı bizim maç öncesi statlarımızın etrafında gördüğümüz fotoğraf 
gibiydi.. Bağıranlar.. Köfte-ekmek satanlar.. Kaşkol forma satanlar.. Tel 
örgülerin üzerine asılan bayraklar.. Satıcıların ellerinde formalar.. O 
karmaşanın içinden birinin sesi hepsinden gür çıkıyordu.. “Marquezzzz.. 
Nerudaaa.. Fuentesss.. Borgesss.. Llosaaaa.” Karşılaşmaya çıkacak iki 
takımı da biliyorum. Öyle bir futbolcuları yok. Yaklaşınca o bağıran 
gencin tablasındaki kitapları gördüm.. Sordum.

“Kitap satıyorum. Biz Sao Paulo taraftarı kültürlü taraftardır.” Latin 
Amerika beni şaşırtmaya devam ediyordu..

-Peki satışlar nasıl?

-Karşıda kaşkol forma satan benim abim.. Üç haftadır ben ondan daha 
çok para götürüyorum eve.

Sabahtan beri bağırmaktan kısılan sesiyle aldı eline Bolivyalı şair Pedro 
Shimose’nin yazdığı şiirden birkaç dize okudu:

…Dumanla vuruyorlar darbeyi bana,

Toprağım ben;

Nerede olursa olsun bir yara açıyorlar,

Halkım ben…

“Bu şiir Ernesto için yazıldı’’ diye de ekledi..

Yüreğim stadyum önünde kitap satan Alvaro’yu alkışlıyordu.

Sevgiliye stadyumda  
aşk nağmeleri... 

Neruda’dan

Maç boyunca 
çılgınlar gibi bağırdığına 

tanık olduğum 
Independiente taraftarları 

devre arasında sanki 
bir kültür devrimi 

gerçekleştiriyordu. Che 
Guevara’nın 

torunları devre arasında 
kitap okuyordu.
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Bu sayıda, dünyamızı insanca yaşanacak 
bir hale getirmek için, büyük bedeller 
ödeyen Has şairlerimizden  Enver Gökçe’yi  

sevgili dostum Metin Turan ile konuştuk. Metin 
Turan: “Hiçbir Şey Göründüğü Gibi Değil” ama 
“Sokaklar Kentler Ülkeler”’in de şairi ve insanı 
KIBATEK’in başkanlığını sürdürdüğü yerlerde 
de buna şahit oldum ve gönüllü örgütlülüğün 
adeta lokomotifi gibidir .Yazan üreten 
insanların egosunun şişkinliğini görmediğim 
Metin her zaman bilgi alışverişinde de örnek bir 
insan olmayı sürdürmektedir.
n Önce, 40 kuşağı şiirini sormak 

istiyorum: Kimler var, özellikleri nedir?
Edebiyatta akımların sınırlarını çizmek 

kolaydır da,  kuşakların çerçevesini belirlemek 
biraz zordur. Türk edebiyatında kuşak 
kavramını ilk 1940 için kullanıyoruz. 1940’lı 
yıllarda bütün Avrupa’yı kasıp kavurmakta 
olan faşizmin kapımıza dayanmış çılgınlığına 
karşı kendilerine verdikleri bir adla değil, 
şiirlerinden yola çıkarak onlara verilen 
adlandırmayla edebiyat tarihinde yer bulmuş 
şairler gurubudur.  Başlıca ortak özellikleri ise, 
savaşa ve ırkçı kuşatmaya  direnç oluşturmak 
için edebiyat ve edebiyatın en etkin türü 
olan şiiri seçmiş olmalarıdır. Ortak bir 
manifestoları yoktur. Hatta kimileri bir araya 
da gelmemişlerdir ama toplumcu edebiyat 
anlayışının gerektirmiş olduğu ortak bir 
ülkünün savaşımını vermişlerdir.

Türk edebiyatının en dirençli ve görkemli 
isimlerinin yer aldığı bir kuşaktır 40 Kuşağı. 

Doğum tarihlerine göre sıralandığında: Hasan 
İzzettin Dinamo (1909), Rıfat Ilgaz (1911), Cahit 
Saffet Irgat (1915), A. Kadir (1917), M. Niyazi 
Akıncıoğlu (1918), Suat Taşer (1919), Mehmet 
Kemal (1920), Enver Gökçe (1920), Ömer Faruk 
Toprak (1920), Ahmed Arif (1925), Attila İlhan 
(1925), Arif  Barikat – Damar (1925), Şükran 
Kurdakul (1927) isimleriyle tanışırız.
n Enver Gökçe’nin  bu kuşak içerisindeki 

yeri nedir?
Gökçe’nin en belirgin özelliği savaşa 

karşı çığlığını yükseltenlerin başında geliyor 
olmasıdır. 1943 yılında yayımlanan ilk şiiri 
‘Gelmeyen Bahar’ adını taşır. 1920 doğumlu 
olduğu anımsanırsa, kendisi 23 yaşındadır 
ve “Demek/ Daha bizim yaşımızda/ İnsanlar 
ölecek” diye hayıflanmaktadır. Cumhuriyetle 
birlikte oluşturulan aydınlanma hareketinin 
toplumcu, halkçı özünü Enver Gökçe gibi 
halk birikimini estetik sanatsal yetkinliğe 
ulaştırmaya çalışanlar oluşturur. Gökçe, bunu 
en iyi duyumsayanlardan biridir.
n DTCF’de Türkoloji okuyor. Önemli 

aktörler var o yıllar fakültede.
Pertev Naili Boratav, Abdulbaki Gölpınarlı, 

Niyazi Berkes, Mediha Berkes, Muzaffer Şerif, 
Behice Boran, Tahsin Banguoğlu, yani Türk 
düşünce hayatındaki izleri bugün de belirgin 
olan hocalar o dönem DTCF’de ve biliyorsunuz, 
sonra bunların önemli bir bölümü 40’ların 
soğuk savaş ikliminde, tasfiye ediliyorlar.  Enver 
Gökçe’nin bir önemli özelliği de türkülere 
tutkun olmasıdır. Hem derlemeler yapar, 

hem de söyler. Ruhi Su’nun yönettiği DTCF 
korosundaki solistlerden birisi de Enver 
Gökçe’dir. 1982 yılında, hocası Boratav’ın 
sunuşuyla yayımlanan Eğin Türküleri,  DTCF 
bitirme ödevidir. 
n Halk kültüründen besleniyor.
Yalınkat bir yönelme değil,  dinamik olanı 

seçiyor; hem halk kültüründen hem de evrensel 
kültürden besleniyor. Edebiyatın önemli bir 
etkileşim uğraşı olduğu bilincindedir.

Gökçe’nin masal derlemeleri ve özgün 
masalları vardır. Başka halkların kültürlerine  
ilgisi sıradan bir yönelimin ötesindedir. Antil, 
Hint, Çin, Japon, Kara Afrika ve Madagaskar, 
Mısır Masalları (1958) gibi dünyanın başka 
halklarına ait masalları dilimize kazandırıyor. 
Bu çaba kendi sanatını belirleyen kaynakları 
çeşitlendirmek ve evrensel boyutta bir 
zenginliğe kavuşturmak yanında, genel olarak 
Türkçe edebiyata da büyük bir katkıdır.

Gökçe’nin en önemli özelliklerinden birisi 
de anadil sevgisidir. Anadil sevgisinin en 
iyi göstergelerinden birisi, başka halkların 
dillerine duyulan sevgiyle somutlaşmasıdır. 
Türkçenin bütün ağızlarını inceler. Türkmence 
aslından Dede Korkut Masalları’nı (1968), 
Beydeba’nın Kelile ve Dimne’sini (1969) dilimize 
kazandırır. Türkoloji mezunudur ama 1951’den 
itibaren başlayan tutukluluk, sürgün ve kıyım 
içerisindeki hayatına karşın,  kendi çabasıyla 
ilerlettiği Fransızca’dan dilimize çok sayıda 
yapıt kazandırmıştır. Neruda’yı da henüz Nobel 
ödülü kazanmamışken 1959 yılında Türkçeye ilk 

“ben, bizden olan bütün insanların dostu”

HALİL İBRAHİM ÖZCAN
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Enver Gökçe çevirmiştir. Yine önemli çevirileri 
arasında Gesinoviç’in Pugaçef Ayaklanması 
ve Vera Panova’nın Çocuk romanları yer alır. 
Bir anımsatmayı daha yapmak gerekirse, Aşık 
Veysel üzerine ilk incelemeyi de  Enver Gökçe 
yapmıştır.  1944 yılında Ülkü Yayınları arasında 
Ahmet Kutsi Tecer imzasıyla yayımlanan Âşık 
Veysel Deyişler onun kapsamlı bir incelemesiyle 
yayımlanır. Bütün bunları, ciddi ölçüde 
bozulmuş sağlık koşullarına rağmen yapar. 
Mahpusluğun, sürgünlük ve işsizliğin Enver 
Gökçe üzerinde yaratmış olduğu tahribat öyle 
böyle değildir. İlhan Başgöz’ün demesiyle bu 
süreçte ‘budanmış biridir Enver Gökçe’.  
n Enver Gökçe’nin sanat anlayışını nasıl 

özetlersin?
Bir yandan 19. Yüzyıl Sanayi Devrimi’nin 

dünyada oluşturmuş olduğu hızlı maddi 
değişim,  edebiyat sanat anlayışlarını da 
etkileşmiştir. Makineleşme ile birlikte, 
Türkiye’nin özellikle tarımsal alanda çarpıcı 
dönüşümlere tanık olduğu 1940’lı 50’li 
yılların  atmosferi anımsanırsa, Enver Gökçe, 
bu  şaşırtıcılığın farkına olabilen çok az 
şairden birisidir. Dolayısıyla, yaşadığı bütün 
olumsuzluklara karşın, bu sürecin şiirini yazan 
birisi olarak çok önemlidir. Kendisi sanat 
anlayışını yansıtan pek az yazı yazmıştır ama 
çok somut olarak şunu söyler: “Sanatta bilinçle 
duyarlık arasında tam bir uyum olmalıdır. Ne 
salt bilinç ne de salt duyarlık tek başına yeterli 
değildir.” Ve şunu da ekler: “… Sadece namuslu 
olmak da yetmez. Sonuna kadar hem namuslu 
hem de sapına kadar bilinçli olmak şarttır. 
Gerçek sanatçı, pazarlıkların, küçük hesapların 
insanı değildir ve olamazda…”

Türkiye’de toplumcu sanat anlayışının 
güçlendirilmesinde Enver Gökçe önemli 
adlardan biridir. Şiirlerinin ancak 1970’li yıllarda 
kitaplaşabildiği hatırlanırsa, dergilerdeki 
varlığıyla bile nasıl büyük bir  etki oluşturduğu 
kolaylıkla anlaşılabilir. Bu da Gökçe’nin şiirinin 
gücünü yansıtan önemli bir durumdur. Onurlu 
bir hayatın etkili ve içten ürünlerini vermiş bir 
şairdir Enver Gökçe. 
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“Şükran Hanım, ben bir karar verdim; 
yarın mahkemeye başvuracağım ve 
‘Ay’ soy ismini alacağım” demişti 

babam. Annem ilk plaklarını ‘Şükran 
Turanlı’ olarak çıkartmış; babam da bu 
ismin sahne için uygun olmadığını düşünerek 
‘Şükran Ay’ olmasını istemişti. Sonrasında 
fısıltı gazetesi boş durmamış ve Şükran Ay’ın 
eşinden boşandığını ileri sürmüştü. Babam 
ise çözümü kendi soy ismini değiştirmekte 
bulmuş; bu duruma en çok sevinen de abim  
olmuştu. Abim o güne kadar sınıfında bazı 
arkadaşlarının “Sen üvey misin, annen 
baban ayrı mı?” gibi sorular yönelttiğini dile 
getirmemiş ve ailesinin canı sıkılmasın diye 
bunlardan hiç bahsetmemişti. 

Çocuktum o yıllarda. Annemin ve babamın 
yoğun çalışma temposu bizi ayrı kılmıştı. 
Abim ile beni yatılı okula vermişlerdi. 
Cuma günleri okuldan sonra abim beni alır, 
eve gider birlikte zaman geçirirdik. Ben 
liseyi bitirince aile olmak nedir anladım. 
Annemi hiç bırakmayacaktım artık. O 
nereye ben oraya. Sanat da sevgi gibi 
bulaşıcı bir şey sanırım. Annemle çıktığımız 
turnelerde hayallerim şekillendi. Ne 
yaparsak arkamızda duracak bir babamız 
vardı. Abim de kendisine çizdiği yolda hep 
ailesinden destek aldı. Her ne kadar annemi 
çok uykusuz bıraksa da annem de abimin 
mesleğine duyduğu aşka hep saygı gösterdi. 
Annem dışarıda Şükran Ay’dı evde ise Şüko. 
Her işi kendisi görmek istiyordu. Bu yönüyle 
abim kesinlikle anneme çekmişti. 

Abim mesleğini eline alıp çalışmaya 
başladığında 70’li yılların ortasını geçmiştik. 
Hiçbir sokağın güvenli olmadığı yıllardı. 
Evimizin önünde silahlı bir çatışma çıktı. İki 
karşıt görüş kendi aralarında hesaplaşırken 

bizim evde de bir cayırtı koptu. Annem 
kapının önünde durmuş abimi dışarı 
göndermek istemiyordu. Altında pijama, 
üstünde atlet, yalın ayak abim annemi 
geçerek kendisini sokağa attı. Çatışmanın 
arasına daldı ve fotoğraf çekmeye başladı. 
Annem balkondan “Savaş İçeri gir!” diye 
bağırıyor; abim anneme “Şüko sen içeri 
gir!” diye karşılık veriyordu. Abim haberi 
yakaladığı için seviniyordu; annem abim 
geri geldi diye... Anne oğul arasındaki bağı 
böyle olaylarda daha net görüyorduk. Onlar 
sırdaştı. Baş başa verdiklerinde uzun uzun ne 
konuşurlar, neye hüzünlenir, neye güler, neye 
ağlarlardı hiç öğrenemedik.  

Zaman bazen güle oynaya, bazen hüzünlü, 
bazen de tedirgin geçti. O mahallemizin 
bıçkın delikanlısı, arka sokakların abisi, “A 
Takımı’nın Kaptanı” olan abimi yoğun 
bakımdaki annemin yanına “Yüreğim 
kaldırmaz” diyerek giremediğini;  abimin 
Afganistan’da savaş muhabirliği yaptığında 
annemin telefon almadan uyuyamadığını, 
yemek yiyemediğini, gülemediğini de 
gördüm. Ama aklımdan hiç silinmeyen bir 
araya geldiğimizde müzikli, bol kahkahalı 
güzel akşamlarımız... 

Annemi kanserden kaybettik. İlk teşhisini 
abim koymuştu. Anneme uzun uzun bakıp 
anlamıştı. Abimi de kanserden kaybettim. 
Doktorlar ona “Ameliyatla kurtulursun; 
fakat iki yıl izole olman şart.” demişti. Asla 
kabul etmedi. Bir gün bana “Abdi İpekçi abim 
52 yaşında öldü. Ben 58 yaşındayım Işıl. Ne 
kadar değil, nasıl yaşadığımız önemli” dedi. 

Benim annem ve abim çok güzel yaşadılar. 
Onları çok özlesem de yaşadıkları hayattan 
memnun olduklarını bilmek tesellimiz oldu…

AY TAKIMI

IŞIL AY
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DENİZ ÖZEN

Gökyüzü pırıl pırıldı. Ay tabak gibi 
yayılmışken laciverte, yıldızlar da 
yerlerini almıştı sanki. “Hepsi bizi 

görüyor gibi” dedi Devrim. “Yok kızım, onlar da 
güneşimiz gibi yıldız işte. Bak şu kümeyi görüyor 
musun, tava gibi olan. Hah! orası Küçük Ayı işte.”

-Aaa gördüm!
Devrim ile babası balkonda minderdeydiler. 

Babasının bacağında yatan Devrim’e o gece babası, 
Küçük Ayı, Büyük Ayı, Kutup Yıldızı, Çoban Yıldızı, 
Kuzey Yıldızı, anlattı durdu. Devrim’den çıkan 
“Aaa!” nidaları, aşağıdan geçen asker postallarına 
karışıyordu. Yan balkonlarda oturanlar her iki sesi 
de sessizce dinliyorlardı.

Devrim az önce “Neden aşağı inmek yasak?” 
diye sormuş, babası da “Gel, balkonda oturalım” 
diyerek yanıtsız bırakmıştı.

İki tarafı ağaçlarla kaplı köy yolunda ilerlerken 
Devrim, göğe uzayan kavakların altında bir mola 
versem mi, diye düşündü. Fakülteyi bitirme 
hediyesi olarak alınan arabasıyla yola düşerken 
sabah, annesi Nazan; hiç içime sinmiyor böyle 
tek başına gitmen demiş, o da “Anne bir gideyim 
de, eşyalar geldiğinde çağıracağım seni” diye ikna 
etmişti.

Bir söğüt. Tam yeri diye düşündü. Arabayı 
yol kenarında durdurdu. Termostan filtre 
kahvesiyle kurabiyesini alıp indi. Mola zamanı. Yan 
koltuğa bırakıverdiği tokaya gözü takıldı. Buruk 
gülümsedi...

-Domates, domates, domates!
“Yav ben paraları sayayım, bağıramıyorum işte” 

diye Mehmet amcaya seslenen Kemal, bir hışımla, 
“Nazan al Devrim’i gidin eve Allasen, görüyorsun 
halimi!” demişti. Matematik öğretmeniydi 
Kemal. En iyilerindendi. Okul müdürlüğü de 
yaptığı Akşam Ticaret Lisesi’nde açığa alınıverdi 12 
Eylül sonrasında. Diğer TÖBDER üyesi öğretmen 
arkadaşları gibi...

Herkes kendince çözümler bulmaya çalışıyordu. 
Çoluk çocuk neyle geçineceklerdi? Kimisi tüpçü 
olmuş, kimisi pazarda halden aldıkları meyve 
sebzeleri satıyor, kimisi de anne baba evine dönüp 
çiftçilik yapıyordu. Kemal domates satan, daha 
doğrusu satamayanlardandı. 

-Abla verem mi bir kasa, nere geldiydin sen?
“Yok dedi” Devrim, “Sucular uzak mı daha?”
-Yok abla geldin sayılır. Verem mi domatlaadan?
-Yok yok sağ olasın.
Traktörün sesi kayboldu gitti. Kahve fincanında 

kalan son yudumu da içen Devrim, kalkıp üstünü 
silkeledi. Nefti yeşili kumaş keten pantolonu, beyaz 
gömleği, dolgu topuk ayakkabılarıyla hem rahat 
hem de modern bir öğretmen olmuştu tam. Sabah 

babası sarılıp; “Hayat tesadüfleri seviyor kızım, ben 
dayanamayıp gelirim önümüzdeki ay zaten, sen git 
bir bakalım” demişti. Öperken yanaklarından, “Çok 
güzel olmuşsun” deyip eklemişti; “Bak bakalım 
tanıdık kimler var? Anımsadığın, gördüklerini söyle 
bana akşama.” 

Engin mesaj atmıştı; “Saçma sapan bir 
yerde köy yerinde ne işin var? Gel işte özel okul 
buldum sana diyorum. Dön lütfen!” O kadar 
ayrı bakıyorlardı ki hayata... Üniversitede çok 
fark edememiş, ama şu geçtiğimiz yaz bitirmesi 
gerektiğini anlamıştı ilişkiyi. Ayrılmışlardı, Engin 
kabul etmese de. 

Devrim’in “Bu toplumu değiştirmek, bir çocuğu 
değiştirmekten geçer. Kaç dünyaya dokunabilirsen 
o kadar mutlusun Engin. Ben bunu yapacağım” 
sözleri Engin’i kızdırmış, “Bizi hiçe sayman 
canımı sıkıyor, o zaman, bizi unut” diyen Engin’e 
“Olur” demiş, söz yüzüğünü çıkarmış, avucuna 
sıkıştırıvermişti. 

Şu saçlarımı topuz mu yapsam diye tokayı 
aldı Devrim.  Arabanın camından topuz yaptığı 
saçlarını ve yüzünü görünce bir gülme aldı.

Aynı yolda tozuta tozuta gittikleri kamyonun 
önüne sıkışmış haldeydiler. Şoför, Kemal, Nazan, 
yeni doğmuş minik Filiz ve aralarına sıkışmış 
Devrim. Kemal’in açığa alındıktan sonra göreve 
dönmesine karar verilmiş, fakat bu defa da 
sürgün dönemi başlamıştı. Önce tüm ortaokulu 
altı öğrenciden oluşan  Çiçekli Köyü’ne gitmiş, 
oraya Devrim ile Nazan’ı götürmemişti. Bir yün 
yatak ve kilimle bir ev tutulmuş, orada diğer iki 
bekâr solcu erkek öğretmenle birlikte kalmışlar,  
okulun kapatılmasıyla da bu defa tayin Sucular 
kasabasına çıkmıştı. Kemal’in, gülerek “Çiçekli’de 
yumurta kırmaktan içimizden tavuk çıkacaktı” diye 
özetlediği düzensizliği bu defa yaşamaya niyeti 
yoktu.  O yüzden ailecek gitme kararı almışlar, 
tası tarağı toplayıp bir kamyona yükledikleri gibi 
dostlarıyla vedalaşmış ve bilmedikleri bu kasabaya 
doğru yola çıkmışlardı. 

O sıkışıklıkta elindeki Cumhuriyet gazetesini 
dürmüş bükmüş okumaya çalışan Kemal, Nazan’ın 
bilinmezliğe doğru çıkılan bu yolculuktaki dalgın 
gözleri, kardeşinin terden sırılsıklam uyuduğu bu 
fotoğraf hiç aklından çıkmayacaktı Devrim’in.  
Ayağındaki esem sportları, şortu, ve üç numaraya 
vurulmuş kısacık saçlarıyla oğlan çocuğundan 
farksız, yollara uzun uzun bakıyor, işin eğlencesini 
sürmeye çalışıyordu.  

Kamyon köyün diğer ucundaki bahçeli bir evin 
önünde durdu. Tozun dumanın içinde bir grup 
oğlan çocuğu ile kız çocuğu kamyonun başında 
birikmeye başladılar. Aşağıda yardıma gelen 
adamlarla köy kadınları ‘hoş geldiniz’ diyorlardı 
ürkek.

Kamyonun ön camına yapışmış Devrim, olan 
biteni izlerken, bir adam yanaştı babasıyla yanına. 
Kahverengisi solmuş kumaş pantolonunun kemer 
yerine bir tomar anahtar geçirmiş, zayıf çelimsiz 
adam 

–Merhabaa dedi.

-Ge bakem, ge sen de bizim oğlanlala oyna. 
Muzaffer, alın bunu da yanınıza, Aametlerin 
zeytinlikte goşturuverin bakaam. 

“Hadi oolum in sende aşağı in” dedi. Babası 
oolum lafını duymamıştı belli ki o hengamede. 
Çekinceli durduğunu gören babası eğilip, “Devrim, 
bak bu amca, bizim okulun müstahdemi Salim 
amcan. Oynayabilirsin çocuklarla, biz eşyaları 
indirene kadar, gidip tanışın oynayın hadi” demiş, 
ardından da kamyonun kasasına zıplamıştı. 
Kimseye Salim amcanın onu oğlan sandığını 
söyleyememiş, annesine bakınmış, onu da 
bulamamıştı. Aşağı doğru atladı. Kabak başlı bir 
oğlan sümüğünü çekerek, “Gel len gel, sobelemece 
oynuyoz. Adın ne senin bakem?” demiş, o da 
“Devrim” demişti. “Ben de Muzaffer, aha bu da 
bobam.”

Bu ‘kız olduğu’ sırrını kimseye söylemeden 
idare edilebilirdi sanki, diye düşündü Devrim. 
Oğlan çocuklarıyla tozuta tozuta zeytinliğe doğru 
seğirtmişlerdi. Önce ısınma evresi saklambaç, 
sonra coşma evresi yakalamaca oynamışlar, 
kan ter içinde kalıp yükünü boşaltan kamyonun 
gidişine bakmışlardı. Çok sevmişti Devrim burayı. 
Çocuklarla deliler gibi koşturuyor, kimse de 
karışmıyordu. Büyükler evin önünde çay molası 
vermişlerdi. 

Muzaffer “İşem geldi benim, haydin işemeyee” 
diye bağırmış, zeytinliğin köşesindeki incirin dibine 
tüm çocuklar seğirtmişti, Devrim hariç. Hepsi 
pipilerini çıkarmış işerken, Devrim bakakalmış, 
“Oolum ağaca tırmancez, önce işeyelim geell” diye 
ısrar eden çocuklara, sırrını deyivermişti.

 –Ben kızım!
Kandırılmış oldukları için kızmış, ama bir o 

kadar da şaşırmış suratlarla, pipilerini toplayıp 
ona doğru yürüyen çocuklardan korkan Devrim,  
ağlayarak “Annneee!” diye koşuşunu da hiç 
unutmamıştı.

Okula gelmişti bile. Devrim arabayı okulun 
bahçesinde köşeye park edip çanta ve dosyasını 
alıp indi aşağıya. Pek bir değişiklik yok gibiydi sanki. 
Lojmanlar aynı kalmıştı. Bahçeye dikilen birkaç 
ağaç, çiçek ve konulan plastik salıncaklar dışında.

Gülümseyerek bakınırken, merdivenlerden 
soluk benizli, gözlüklü, kumral, lacivert takım 
elbiseli genç bir adam;

“Ooo Devrim Hanım hoş geldiniz” dedi. 
- Sizsiniz değil mi?
-Evet evet benim, hoş bulduk!
-Ben Okul Müdürü Muzaffer Öncü. Anımsadınız 

değil mi? 
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DİLEK NEŞE AÇIKER

Kavuklu olmak 

Kavuk ciddi sorumluluk isteyen bir şey, aldığımda üstümde çok büyük 
ağırlık hissettim. Hatta, Ferhan ustam bana vereceğini söylediğinde, “Ne 
güzel Beykoz’da rahat rahat oturuyordum,” dedim. Her şey birdenbire 
başka bir boyuta geçti. Tiyatroya başka bir gözle bakmak lazımdı 
artık. Tiyatroya, tiyatrocu gençlerin yetişmesine nasıl katkım olur diye 
düşünmeye başladım. Bu konuda girişimlerim oldu. Gerçekten ciddi 
sorumluluk hissediyor insan. Mesela bazı teklifler geliyor; reklam gibi 
ticari işler. Kavuklu oldun artık yapamıyorsun. Diğer yandan 
sana çeki düzen de veriyor kavuk. Daha bilinçli, sorumluluk 
sahibi olmaya çalışıyorsun. Yükü ağır kavuğun. 

Kavuğu almak kadar  
vermenin de sorumluluğu var

Kavuğu kime vereceğini seçmek de kolay değil. Hele 
günümüzde çok zor oldu. Ben kavuğu devretmeye 
aşağı yukarı bir buçuk sene önce karar verdim. Tiyatro 
yapmama mani olan sağlık problemlerim var. Ben 
kavuğu o güne kadar yaptıklarım sayesinde devraldım, 
kavuğun bende kalması için de devam etmem gerekirdi. 
Oyun oynamayacaksam kavuğun bende durmasının doğru 
olmayacağını düşündüm. Dolayısıyla kavuğu birine vermeyi kafama 
koymuştum. Gözüm dışarıdaydı hep. Adaylar saptıyorum, eliyorum 
falan derken çok zor bir seçimin sonunda Şevket Çoruh ismi ağır bastı. 
Bir bayrağın taşıyıcısıyız biz. Bu takım oyunu gibi. Vereceğiniz kişinin de 
bayrağı iyi taşıması gerekiyor. Onun da finale kadar götürmesi gerekiyor. 
Dolayısıyla seçtiğiniz kişinin de böyle bir kişi olduğunu inanman lazım. 
O inançla seçimi yapıyorsun. Belli bir yerden sonra da artık o sorumluluk 
kavuklunun oluyor. 

Tiyatro yapamamak bende ciddi travma yarattı

Tiyatro yapamamak özellikle kavuklu iken tiyatro yapamamak bende ciddi 
bir travma yarattı diyebilirim. Düşünebiliyor musunuz? Kavuğu almışsınız 
fakat tiyatro yapamıyorsunuz. O zaman tadı tuz kalmıyor. Sabah akşam 
nasıl tiyatro yapabilirim diye düşündüm. Fakat doktorlarım kesinlikle karşı 
çıktı. Ben de onları dinlemek zorundaydım. Tiyatroyla ilgili içimde ukde 
kalan şey, şu veya bu oyunu oynamak değil, tiyatronun ta kendisi. Hâlâ 
tiyatro yapmak istiyorum. 

Pandemi sonrası tiyatro ve sinemada işler rayına 
oturacak, çünkü seyirci çok özlemiş olacak

Biz ilk tiyatro yapmaya başladığımızda başka bir rakip yoktu. Tiyatro 
televizyonu yendi. 1980’lerle 1990’lar arası dönemdi, o sıra bir video 
akımı çıktı. Bir iki tiyatro onunla da mücadele etti ve yendi. CD’ler falan 
derken dijital dünyaya geldik. Tiyatro dijitali de yenecek, çünkü bunlar 
içinde, yani tiyatro, dizi ve sinema üçlüsünün içinde insanla yapılan 
tek şey tiyatro. Tiyatro insan olmadan yapılabilen bir şey değil. Siz 
istediğiniz kadar oyun hazırlayın, seyirciniz yoksa bir şey yapamıyorsunuz. 
Oynayamıyorsunuz. Dolayısıyla hepsinin içinde insana dokunan tek 

sanat dalı tiyatro; karşılıklı olduğunuz, yüz yüze baktığınız, salonda aynı 
nefesi aldığınız, birebir olduğunuz bir sanat dalı. Bu yüzden tiyatro hep 
galip gelecektir. Nasıl ki insanlar organik yaşama dönüyorlar, dönmeye 
çalışıyorlar, tiyatro da sanatın organik yaşantısıdır. Sonunda organik 
yaşantıya dönülecektir. Yalnız bu dönemde tiyatroyu yine organik olan 
bir şey vurdu: Pandemi. Diğerlerini de vurdu ama tiyatroyu ciddi anlamda 
vurdu. Tiyatroyla yaşayan bir sürü sanatçı arkadaşımız var. Onlar ciddi 
mağdur durumdalar. Tiyatro yaşayan tiyatrolar sırf yapan tiyatrocu 
arkadaşlarımız var ki onlar tiyatro için çok değerli arkadaşlar var. 
Bugünlerde salon açık olsa da her şey zor.  Zaten en dolu zamanında dahi 

masraflarını zor çıkaran bir sanat dalı tiyatro. Ama umuyorum 
ki, büyük bir ihtimalle bu pandemi dönemi geçtikten 

sonra bu üçünün içinde patlayacak olan tiyatro. E tabii 
seyirci de özledi. Birebir, canlı bir şeyi seyretmeyi özledi 

seyirci. Aşağı yukarı mart ayından beri televizyon ya 
da bilgisayar başında olan seyirci de aç. Dolayısıyla 
pandemi biter bitmez tiyatrolara büyük ilgi olacak. 
Ha bunun yanı sıra dijital platformlardaki yükselme 
tabii ki devam edecek. Yaşadığımız dönem o pazarı 

ortaya çıkardı. Dijital zaten yükselişteydi, pandemi 
bunu hızlandırdı. Televizyon, diziler yine devam 

edecek ama bu dönem hem Covid-19 hem de ekonomik 
meseleler yüzünde işler zor. Reklamverenler de özellikle 

bu dönem dijitale yöneldi doğal olarak. Eskiden dizilerde ilk 
10’a giren diziler devam ederdi, şimdi beşinci, altıncı olan dizi yayından 
kalkabiliyor. Şimdilik dijital mecralarda bu sorunlar gözükmüyor, tam 
tersi reklamlar da oraya yönelmiş durumda. Bu zaten olacaktı. 
Pandemiyle birlikte hızlı bir giriş oldu. Bence bu artık 
devam edecektir. Sinema da tiyatro gibi çok ayrı 
bir şey. Normal bir yaşantıya dönene kadar 
böyle bir savrulma ve arayışlar olacaktır. 
Ama pandemi sonrası sinemada da 
işler rayına girecek büyük ihtimalle, 
çünkü insanlar sinemayı da özlemiş 
olacaklar. Bence tiyatro ve 
sinema için pandemi sonrası 
iyi görünüyor fakat pandemi 
sırasında maalesef ikisi de çok 
zor günler geçiriyor. 

Yeni projeler pandemi 
sonrasına

Şu an tabii ki sinema ve başka 
teklifler de geliyor ama riskli bir 
dönemde oluşumuz sebebiyle 
kabul edemiyorum. Oynadığım 
sit-com tarzı dizide gerekli tüm 
önlemleri alıyoruz. Bazen ister 
istemez tatile de giriyoruz. Stok 
çekimler yaptığımız için böyle 
durumlarda dizi yine de yürüyor. 
Yeni projeleri pandemi sonrası 
dönemde düşünebilirim.

Hayat yeniler
kendini

Tiyatroya 
başka bir gözle 
bakmak lazımdı 
artık. Tiyatroya, 

tiyatrocu gençlerin 
yetişmesine nasıl 
katkım olur diye 

düşünmeye 
başladım.
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AYŞEN ŞAHİN

Bir kuşçu vardı çocukluğumda, özellikle 
papağanları görmeye sık sık giderdik 
okul çıkışı arkadaşlarla.

Bir de mavi muhabbet kuşu vardı. Üzerinde 
kocaman “Hocadır, satılık değil.” yazardı.

O muhabbet kuşunun yumurtalarının 
tamamı boş çıkmış bir keresinde. O günden 
sonra her yavruya bakar olmuş, uçmayı, gagasını 
temizlemeyi, oyun oynamayı... Hasta kuşları 
bile yanına koyarlardı, iyi ederdi çoğunlukla.

Sadece muhabbet kuşlarına değil, cennet 
bülbüllerine, kanaryalara da bakardı.

Ayrım yapmazdı ve asla satılık değildi.
İlkokulda yan sınıfın öğretmeni bütün 

okulun öğretmeni gibiydi. Kuş Hoca derdim 
ona. Okul bahçesinin demirlerinden dışarıdaki 
seyyar satıcılara, can erik, şambali, simit 
almak için para uzattığımızda yanımızda 
bitiverir: “Dışarıdan yemeyin çocuğum, hasta 
oluyorsunuz, ben evden getirdim, temiz bunlar. 
Bunlardan alın” derdi. Her gün çantasında 
muhakkak kurabiye, meyve bulunurdu kocaman 
poşetlerle.

Düştüğümüzde revire değil ona koşardık. 
Önce öper sakinleştirir, sonra yaramıza oksijenli 
su sürerken üflerdi. Annesi babası Almanya’da 
çalışan bir arkadaş vardı. Anneanne yanında 
büyüyordu. Bazı günler onun elinden tutar 
bahçede sohbet ederek gezer, sınıfına yollarken 
kocaman sarılır öperdi. Anne özlemi dinsin diye.

Benim öğretmenim de kuş gibiydi, 
kanatları dev bir kartal. Çocuğun biri, her boş 
bulunduğumda yanağımdan öper kaçardı, 
diğer çocuklar bana gülerdi. Sinir olurdum, 
çok öfkelenirdim. Ama işte kantin sırasında, 
arkadaşımla oynarken yanımı yöremi kollamayı 
unutursam şap diye yanağımda bir ıslaklık 
oluverirdi.

Bir gün boşluğumu aramadı, geldi, beni 
sıkıştırdı öpmeye çalışıyordu yine. İttirdim, 
kolumu tutmaya kalktı. Sınıf tezahürat 
yapıyordu, kulaklarım utançtan yanıyordu. 
Ayların öfkesi patladı içimde, önce bir tokat 
attım; sonra yumrukladım, hâlâ gülüyordu 
suratıma. Sırtımı duvardan kurtarıp onu 
duvara sıkıştırdım. Kapı açılıp öğretmenim içeri 
girdiğinde tekmeliyordum artık. 

Buz gibi bir sessizlik oldu. Şiddetin hoş 
görülmesi mümkün değildi, suçluydum, 
suçlandım kendi kendime, başımı eğdim.

Sert bir sesle çağırdı beni tahtaya: “Sana 
karşılık vermeyen birine neden vuruyorsun?” 
dedi.

“Öpüyor ama o da, istemiyorum diyorum 
zorla öpüyor, öptüklerini sayıyor hocam, 
sırasına çentik atıyor öptükçe” dedim.

Bunun bir taciz olduğunu, nefsi müdafaanın 
ne olduğunu, zorla yapılan hiçbir eylemin sevgi 
adına kullanılamayacağını ondan öğrendim. 
Etrafın tezahüratına kanıp kendi kendime 
suçlanmamayı da...

Ancak önce hukuk yolunu seçmediğim için 
hatalıydım. Bir sayfa dolusu “Sıkıntımı önce 
öğretmenime söyleyeceğim” cümlesi yazdım. 
Sınıftaki adaletin sorumlusu oydu.

Ortaokuldayken müdürümüz sinirli biriydi, 
okul hademelerini de özel işlerine koştururdu. 
Bir gün Turgay Abi'ye arabasını yıkamasını 
söyledi. “Ben okul hademesiyim, görev 
tanımımda özel araç yıkamak yok” yanıtını 
alınca da tehditler savurdu. Turgay abi gidip bir 
kova su aldı, içine bir kürek toprak attı. Fırçayı 
çamurlu suya sokup vurdu arabanın üzerine. 
Dedi ki, “Mülakatta araba yıkamayı sormadılar, 
illa yıka diyorsan, ben bu kadar yapmayı 
biliyorum, tarzım bu.” 

Bir daha hiçbir temizlik görevlisi hiçbir 
yöneticinin özel işini yapmadı. Emekçi hakkını 
nasıl savunmalı dersini ondan aldım.

Lisede halk oyunlarına yazıldım. Hocamız 
“Ekip işi yapıyorsak kendimize dikkat çekmeye 
değil ekibin ritmini yakalamaya odaklanacağız.” 
derdi. Birlikte yarışıyorken, ekipten ayrı 
koşuyorsan, en iyi ve en hızlı sen olsan bile bu 
bir zafer değil, hezimettir. Birlikte 
adım atabilmenin nasıl bir 
zafer hissi olduğunu ondan 
öğrendim.

Üniversitede bateri 
dersi aldım bir 
arkadaşımdan. 
Müzik kulağım 
hiç yoktu. Şarkı 
söyleyemememle 
dalga geçilmesine çok 
alışıktım yine de bunu 
da becerememekten 
çekiniyordum. 
Vuruşlarım sarkaktı.

Bir gün stüdyo 
kirasını yakmak pahasına 
gönlümden geçtiği gibi 
gelişine vurmama izin vermişti. 
“Sen zevk alamadıktan sonra müzik 
ne için var? Sadece kendisi için çalar, söyler 
bazen insan. Uysa da uymasa da. Eğer 
korkundan yapmazsan seni iyileştirecek bir ilacı 
yutmamış olursun” demişti. Bazı şeyleri kim 
ne derse desin, sadece kendim için, ruhuma 
iyi geldiğinden yapmam gerektiğini ondan 
öğrendim.

Hikâye Anlatıcılığı Atölyesi’ne katıldım bir 
ara. Dekorsuz, ayakta, yüzlerce insanın önünde 
bir hikâye, bir masal anlatmayı öğreniyorduk. 
Hocam dedi ki “Yere basarken, kendinizi 
toprağa kökler gibi basacaksınız, sallanmak, 
güvensiz adımlar atmak yok. Bu sizi de yorar, 
izleyeni de.”

Hayat gibi... Attığın adımı yere 
köklenircesine, güvenle atarsan, ne istediğini 
bilirsen, dilinin söylediğinden eminsen, 
anlatmanın da dinletmenin de daha kolay 
olacağını ondan öğrendim.

Tiyatro kursuna girdim, 4 sene de kaldım. 
Son sene, 25 ilde bileti satılmış, dekoru 
tamamlanmış, afişleri kuşe kağıda basılmış 
oyunumuz, eser sahibinin önceden verdiği 
izni iptal etmesi ve çok büyük telif istemesi 

yüzünden iptal oldu. Benim ocağım söndü. 
Tiyatro hocam bir şişe şarap, bir güzel müzik 
açtı bize. Ve dedi ki “Tiyatro, ben kendimi 
bildim bileli, bir gün bile kolay olmadı. Ama işin 
güzelliği, bu işi de asla kolaya kaçan insanlar 
yapmadı. Kimseye değil, kendimize kızacağız. 
Söze güvendik, resmi evrak istemedik. Bu golü 
kendi kalemize biz attık. Dersimizi güzel aldık, 
bir daha aynı hataya düşmeyeceğiz.”

Kolaya kaçma şansım hâlâ hiç olmadı ama 
güzel ders almayı ondan öğrendim, özeleştiriydi 
bunun adı.

O zamanlar, bir kültür merkezinde, 
mahalleden gelen işçilere, emekçilere, 
tiyatro kursunda öğrendiklerimi anlatıp 
aynı çalışmaları yaptırıp Büyük Tiyatro 
Ansiklopedisi’nden dersime çok çalışıp bir şeyler 
öğretmeye çabalıyordum. Yaşım yirmilerin başı. 
Bir kadın arkadaş vardı, benden 15 yaş büyük, 
bekâr anne, kızını bırakacak yeri yok, onu da 
alıp geliyor. Çocuğu oyalayamıyor, mecbur dahil 
ediyorduk doğaçlama çalışmalarına.

Gelenler mutlu muydu, bir işe yarıyor 
muydum emin değildim ama 

uğraşıyordum. Herkesten önce 
geliyor, herkesten sonra 

gidiyor, bir sürü tiyatro 
kitabı okuyor, evde kendi 

kendime öğretmenlik 
provaları yapıyordum. 
Bir 24 Kasım günü, 
o kadın bana çiçek 
getirdi. Hayatımın ilk 
ve tek öğretmenler 
günü çiçeğini alışım...

“Kuş gibi 
çırpınıyorsun, bazen 

sana üzülüyorum. 
Ama günde 12 saat 

iş, bir çocuğun bütün 
sorumluluğu, parayı yetirme 

telaşı derken, haftada iki gün 
buraya da gelmesem ben çok yenik 

hissedecektim. Şimdi ana-kız eğleniyoruz, hayat 
bize güzel gibi oluyor burada” dedi. Bana kuş 
dedi. Her emeğime değdi.

Bir şeyi en iyi bildiğini söyleyerek ve tek 
taraflı anlatarak olmuyormuş öğretme işi. 
Karşındakini anlamaya çalışınca, başarması 
kadar mutlu olmasını da arzu edince, onunla 
gurur duyabilince, emek vermekten de 
yüksünmedikçe Kuş Hoca oluveriyor insanlar.

Formasyona gerek mi var, en iyi derslerimizi 
bazen en yakınımızdakiler veriyor.

O yüzden ben, saç biraz uzadı diye 
kulaklarımızı kıvırıp büken, camı kimin kırdığını 
ispiyonlamadık diye avuçlarımıza cetvel 
indiren, etek boyu yüzünden edebimize laf 
eden, fikrimizi söyleme cesaretimizi kırmak 
için her konuştuğumuzda sözlü notundan 
kesen, “Senden bir halt olmaz” lafını 
dilinden düşürmeyenleri hariç tutar, “Tüm 
öğretmenlerin günü kutlu olsun” demem 24 
Kasım’da.

Öğretmek için çırpınan, öğrenci ayırmayan, 
kayırmayan ve asla satılmayan ‘Kuş Hoca’ların 
Öğretmenler Günü kutlu olsun.

KUŞ HOCA

Birlikte yarışıyorken, 
ekipten ayrı

koşuyorsan, en iyi ve en 
hızlı sen olsan bile bu

bir zafer değil, 
hezimettir. Birlikte

adım atabilmenin nasıl 
bir zafer hissi olduğunu 

ondan öğrendim.
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KENAN BAŞARAN

İçinden İstasyon Geçen 

Filmler-1

Selamsız Bandosu

Yapım Yılı: 
1987

Müzik: 
Serdar 
Ataşer

Yönetmen: 

Nesli Çölgeçen
Senaryo: Nesli Çölgeçen, 

Hakan Aytekin, İrfan Eroğlu

Oyuncular: Şener Şen, Ali Uyandıran,  

Üstün Asutay, Uğur Yücel, Güzin Çorağan,  

Can Kolukısa, Bican Günalan, Tuncay Akça

Muasır Medeniyet Hayali 
İstasyonu’nda durmayan tren

Tren, dumanlarına karışan düdüğüyle 
kasabaya yaklaşır yaklaşmaz, çocuklar, 
oyunu bırakıp koşuyor. Yolcuların 

pencereden attığı gazeteleri  kapışıp, soluğu ‘Bay 
Başkan’ın bakkaliyesinde alıyorlar. En tazesini 
kapan iki katına satıyor Selamsız Belediye 
Başkanı Latif Şahin’e (Şener Şen).

İçinden tren geçen istasyonsuz Selamsız 
kasabası. ‘Devlet Baba’nın yetim 
bıraktığı okulsuz, hastanesiz, bankasız 
Selamsız. Bir gün Bay Başkan, meclis 
üyelerini acilen çağırır. Ama kimi kahvede 
kimi abdestehanedeki üyeler, “Hadi lan” 
diyerek, müstahdemi tersler. Bay Başkan, 
hoparlörden anons çekip meclisi zorlukla 
toplar.

Masaya gazeteyi fırlatan Bay Başkan, 
Selamsız’ın kaderini değiştirecek haberi 
okur: “Cumhurbaşkanı trenle yurt 
gezisine çıkacaktır.” Lakin Selamsız’da 
istasyon yoktur! Olsun, o tren duracak, 
Cumhurbaşkanı fakirliklerini görecek ve 
Selamsız da muasır medeniyet seviyesine 
yükselecektir. Bay Başkan da ‘Mebus Bey’liğe..

Çare bando takımıdır. Selamsız’ın parası 
yoktur ama genç üye Musa (Uğur Yücel) isyan 
eder: “Biz zaten kaybetmişiz. Ama ya tren 
durursa?” Ya tren durursa... Kasabada bando da 
yoktur! Vilayette gazeteye ‘Bando şefi aranıyor’ 
ilanı verilir. Ve bir gün trenden papyonlu bir 
bando şefi iner: Murat (Ali Uyandıran). Sanki 
Zeki Müren; ahalide alkış kıyamet. Vizontele’nin 
belediye reisinin ilhamı Selamsız’ın Bay 
Başkan’ıdır, belli.

Bay Başkan, 
Selamsız’da  Cumhurbaşkanı’ndan evvel bando 
şefini gezdirir ki fakirliği görsün de bandoyu 
ucuza kursun.

Nihayetinde bir piyango tertiplenir, ödül 
de ezeli ana muhalefet lideri Tahir’in (Üstün 
Asutay) ineği Şampiyon’udur. Bir oldu bittiye 

kurban olan Tahir, ineği sonraki seçime 
yatırım görür. Taşra siyasetinden manzaralar. 
İnekli piyango da yetmez ama çaresiz bando 
kurulacaktır terzi, demirci ve semerciyle! Bay 
Başkan, ‘Ne alaka’ diyeni ‘dükkânı kapatma’ 
tehdidi ve “Esnaf demek, her şey demektir’ 
vecizesiyle ikna eder. Esnaftan bozma 
Selamsız Bandosu ile Beynelmilel’in ‘Sessiz 
Lorke’ çalan pavyon orkestrasından bozma 
bandosu da selamlaşır!

Kasabanın bir Nuri Bilge Ceylan karakterinin 
öncülü olan Hasibe (Güzin Çorağan), şefin 
etrafında döner. Hasibe’nin duvarındaki 
Bergen, Bülent Ersoy, Ferdi Özbeğen 
posterlerinin arasındaki Ferhat Tunç’un 
‘Vurgunum Hasretine’ kaset posteriyse 

memleketin erken dönem post-modern bir 
göndermesidir!

Günlerce esnaftan bir ‘do’ sesi alamayan 
şef Murat, delirme noktasına 

gelir ve sakladığı alkolikliği 
peydahlar. Saksafon, tuba, 
trombon ağızlarda birer 

boruyken hâlâ  ana muhalefet 
Tahir, kasabının bir diğer takımı Selamsız 
İdmanyurdu Futbol Takımı’nı ilgiyi üzerine 
çeken bandoya karşı kışkırtır. İki takım 
tekme tokat birbirine girer. Şef pes etse de 
dükkânlarına dönen demirciye, terziye ve 
semerciye bir ilham gelir. Azmedip kendi 
kendilerine çalışırlar. Tam şef, Selamsız’ı terk 
edecekken pencerelerden geceye karışan 
manalı notaları duyar ve kalır.

Sonunda bando bir iki marş öğrenir, Hasibe 
piyangodan vuran ineği Cumhurbaşkanı için 
kurbanlık verir. Tüm Selamsız, kurbanlık 
ineği, bir demet çiçeği, kapıya serilecek halısı 
ve bando takımıyla selama durur. Binalı bir 
istasyonda değil, umuttan yapılmış bir ‘ğöğe 

bakma istasyonu’nda.
Selamsız Bandosu, coşkuyla marşlara 

başlamıştır bile. Tren yaklaşırken Musa, 
Cumhurbaşkanı’nın ineceği kapının denk 
geleceği yere halıyı peşinen serer. Fakat kapı, 
Musa’yı geçip gider. Musa, halıyı toplayıp 
trenin peşinden koşar. Ve o esnada trenin 
içinden sadece bir el görünür, Selamsız’ı 
selamlayan!

Tren, durmadan Selamsız’dan geçip gider. 
Yıkılmış Bay Başkan, elinde buketiyle Tahir ve 
halısıyla Musa, baka kalırlar ardından.

Bando susar, sadece Bay Başkan’ın nefesi 
duyulur.

Kara tren, Selamsız’ın Muasır Medeniyet 
Hayali İstasyonu’nda durmamıştır. Tüm bu 
viraneliğin orta yerinde bando ansınız yeniden 
çalar.

‘Oy farfara farfara...”
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Yalnız çıktığımız bir yolculukta, soğuk bir tren vagonunda,  
tam uykuya yenik düşecekken usulca üstümüzü örten yabancı, Siz.. 

Rüyayı gerçeğe dönüştüren sen, evet  Sen...
Işıktan uzanan yardım elleri… Hepimiz...

“Ben ‘angaje’, bağımlı bir yazarım, kendime ve söze ve 
insanın onuruna bağımlıyım.”

Yaşar Kemal’in bu sözlerini, özgürlük, eşitlik, insan 
ve doğa sevgisi, kültürel farklılıklara saygı ve 
sahiplenme gibi değerlerini ve duruşunu temel 

alan Yaşar Kemal Vakfı, Ayşe Semiha Baban Gökçeli’nin 
başkanlığında, Teoman Akünal, Talha Apak,  Zülfü 
Livaneli ve Davut Ökütçü tarafından2016 yılında kuruldu.

Yaşar Kemal’in yaşamı Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli dönüm 
noktalarını kapsar ve bu dönemlerin gözlemcisi ve anlatıcısıdır. “Ben 
değişimin romancısıyım” demiştir bir söyleşisinde. Yaşar Kemal için “Sesini 
duyuramayanların sesi” denmiştir defalarca.  Vakfın faaliyetleri arasında 
önemli bir yer tutan Yaşar Kemal arşivi, bir dönemin toplumsal belleği 
kadar yaşamıyla kesişen noktalarda sesini duyuramayanların arşividir de.

Yaşar Kemal ne yazık ki az anı malzemesi 
saklamış. Ancak edebiyat arşivcisi Sevengül Sönmez’in 
düzenlemesiyle başlayan arşiv çalışmalarında ulusal 
ve Adana yerel basını, Fransa, Almanya ve ABD veri 
tabanları tarandı, Yaşar Kemal üstüne yapılan doktora 
ve lisansüstü tezler bulundu. Yaşar Kemal’i yakından 
tanıyanlarla sözlü tarih çalışmaları yapılıyor. Çok 
sayıda özel arşivden de katkı ve destek alınarak arşivi 
zenginleştirme çalışmaları sürdürülüyor.

Vakıf, kuruluşundan bu yana “ülkemizde ve dünyada yaratıcılığın, 
bağımsız, özgür ve özerk düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmak” 
amacıyla Yaşar Kemal’in edebiyatıyla ilgili pek çok etkinlik ve 
çalışmaya katılmakta ve destek vermektedir.

Edebiyatı gençlerin hayatlarının bir parçası haline 
getirmek, yaşayarak ve yaratarak öğrenmelerine 
katkıda bulunmak için büyük çaba gösteren 
öğretmenlerle deneyim paylaşarak, pek çok 
okulda Yaşar Kemal’le ilgili etkinlikler, ufuk 
açıcı çalışmalar yapılmaktadır.  Bu çalışmaların 
pek çoğu, her yıl düzenlenen atölyeler, anma 
programları, kültürde, sanatta, gençliğe verilen 
önemde öncü belediyelerle gerçekleşmiştir.

SEDA ŞANLI
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Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol; 
Git gidebildiğin yere.

Orhan Veli
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